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Ó, drága olvasóm,
ime én kiteregetem eléd a lelkem, megmutatom 
ostoba hangulataimat, szánandó szeszélyeimet, 
megmutatom magam balgán, feketén, gőgösen, 
gyengén, keserűen, hitetlenül, felpirosló öröm
ben, vigasztalan ellágyulásban: ime itt vagyok. 
Összegyűjtöttem néhány foszló, fakuló alanyi 
irást, valahogy ki szeretném tolni a megsemmi
sülés határnapját, át szeretném menteni ezt a 
néhány hangulat-virágot az újságpapír enyésze
téből egy könyvnek hosszabb, békésebb életébe. 
Irodalmi szempontból haszontalan munkát vég
zek, mert tudom jól, hogy ezek az írások 
nem értékek mégcsak nem is nemes forgácsai 
egy művész műhelyének. Panaszok, sóhajok, 
ámulások, vágyak, rajongások, nyöszörgések. 
etkábulások, csüggedések, álmok, emlékezések, 
meglátások, hazugságok, dalok, jajok, tűnődé
sek, mámorok, hivések, várások, lázadások, el
fáradások, mindig csak érzések és érzések és 
érzések. Eliramlott napok és elsápadt hangada
tok arcai néznek felém e könyvből s ezek 'mind
az enyémek, az én orcáim, az én tekinteteim, 
az én lelkemnek változásai. Úgy szégyelem ma
gam, mint József, mikor ruháit leszaggattdk. 'Ez 
a könyv rólam szól, ez a könyv csupa lira, sze
rénytelen alanyi költészet tiszteséges poétikai 
formák nélkül. Bocsánatodat kérem ezért, ó, 
drága olvasó, de én meg akartam merevíteni 
tűnő életem furcsaságait és fájdalmait, én .. .  én 
élni szeretnék, élni ebben a szomorú könyvben.



Azt is tudom, hogy sem ujhangu költő, sem 
rendszert alkotó filozófus nem vagyok. Papír
ra vetem lelkem szeszélyes állapotait, ahogy azt 
a belső szükségesség parancsolja. Csodálkozom 
az élet érthetetlenségén és véresre horzsol a 
mindennap, mint tüskés tarló, melyen mezétláb 
kell végigfutni a beteg, fehér, városi kisfiúnak. 
Olykor riadt, bíboros izgalommal szaladok vé
gig napokon és perceken, máskor mereven, le
konyult fejjel állok az időben, mint árva, feke
te madár lankadt lombok között. Néha idegenül 
tekintek lehunytszemü tegnapokra, azután bí
zok megváltó virradatokban, melyek messze 
menekülnek tőlem, mint hun vadászok elől a 
csodaszarvas. Csüggedések borulnak a tájra, 
mint szívós, szürke köd, csempearcu hétközna
pok csoszognak el az ablakom előtt, könyvek 
vigasztalnak, kedveskednek, kínoznak és kese
rítenek. Levél érkezik messzi idegenből és a hó- 
pelyhek belehullnak a sárba. Vidámarcu ünne
pek habfehér mosolyt és könnyes gyöngyöket 
öntenek öblös szarujukból. Valahol, egy nagy 
színházban felgyulnak a rivalda lángjai és a 
munka kereke úgy nyikorog, mint fáradt kút 
elhagyott udvarházban. Papírlap, tinta, toll, éj
szaka. Vonat repül idegen, vágyott országok 
felé. szálloda, színház, mámor és másnyelvü- 
ség. Zene szól a kába, kalandos karneválban és 
én lehajtom fejemet az asztalra.

Éle t . . .
Van egy korán elhunyt, fanyar francia po

éta, Jules Laforgue a neve, akinek bánatos bu- 
csuzkodós verseit szívesen olvasgatom. Nála ta
láltam erre az egyszerű, keserű felkiáltásra, 
melyet sohasem tudok feledni:



Én is »gyógyithatatlanul szomorúdnak ér
zem az életet s ezért az egyszerű sor jeligéje 
lehetne e könyvnek. Filozófiai nyelven azt mond
hatnám, hogy Schopenhauer szavait hiszem, aki 
azt mondotta, hogy a fájdalom a való, a pozi
tívum, mig az öröm csak negatív érzés: a fáj
dalom hiánya. Ez a borús világszemlélet fonja 
át ezeket a különböző írásokat, mint ványadt 
anyai karok a pityergő gyerekeket.

íme, itt vagyok előtted, drága olvasó, ev
vel a rosszkedvű világszemlélettel, keserű han
gulatokkal, rimtelen s elnyúlt dallamokkal. Sem
mit sem tudok mentségemül felhozni, csak 
őszinteségemet, amellyel lesupaszitottam telke
met s amellyel végigszántottam e sorok baráz
dáit. Magamat adtam, a befelé leélt életemet ad
tom, egy fanyar, fáradt, botorkálós, sóhajos, 
szomorú életet.

Megértésed és megbocsájtásodat kérem, ó, 
drága olvasóm.

S z e n t e l e k y  K o r n é l





Elégia poros prózában





Elégia poros prózában
Mocsaras rónán bércekre vágytam

Ady

Lehunyom szememet és messze járok. Szál
lók a kék végtelenbe, a lenge megtisztulásban, 
álmok, vágyak, mosolyok felhői felé. Repülök, 
majd ismét lehullok, mint sokszor, mint min
dig. Lehullok a porba és bambán, piszkosan tá- 
pászkodom fel.

—  Ó .  . .

Menni kellene, akarni kellene, de csak ki
nyújtom a kezemet az ég felé, a holnap felé, 
mint ijedt, suta pogány a füstölgő kőrakás előtt 
Segítségért kellene kiáltani, de senkise hallja, 
senkise érti a szavam. Szaladni szeretnék de 
megbotlok, lábamon béklyó van, kezemet ot
romba markok szorítják, vállamat görbére 
nyomják az átkok, mint súlyos rőzseköteg a 
mesék szegényemberét. Gyenge vagyok és 
egyedül vagyok és vonszolom magam tovább 
az izzadt, tespedt rónaságon nyűgös hétközna
pok, muja vigyorgások, aprótövisü bogáncsok 
között.

-  Ó .  . .
És csoszogok, topogok tovább lecsukott 

fejjel, roggyant térddel, erőtlen kézzel, néma 
ajakkal. Már nem kérdem: merre? hova? So
hasem kérdem miért? és meddig? Távolról oly
kor csábos délibábok csalogatnak, hóditós na
pok hivnak, integetnek. Én mosolygok, mint



torz keleti isten, legyintek a kezemmel nagyon 
fáradt emberek m ódjára: szép, szomorú, köny- 
nyes hazugságok! És csodálkozom, hogy mi
lyen furcsa és kegyetlen az élet, milyen őrült 
kavargás, mennyi gyűlölet és mennyi ostoba
ság! Mennyi vér, mennyi kin, mennyi könny és 
mennyi gonoszság!

-  Ó.  .  .

Lehunyom a szememet és messze járok. A 
vonat száguld, robog és vidáman zökken át a 
váltókon meg kereszteződéseken. A hollóhaju 
hercegnő már felvette utazótáskáját, sőt már a 
fátyolt is eligazította a tükörben, mikor egy 
kecskeszakállu ur felénk fordul: »Va ella a Fi
renze?« »Si signore. Presto arriveremo« feleli 
a kecskeszakálí és becsomagolja utazósapkáját. 
Csakugyan itt-ott már előbuvik az Arno széles 
sárga szalagja, tornyok, kupolák, meredek 
homlokzatok jelzik a liliomok városának köze
ledtét. És néhány perc múlva már a Santa Má
ria Novella finom ornamentikája előtt állunk, 
majd a kocsi végig visz a belváros szűk, pati
nás utcáin a Santa Croce felé. A pompázó, vé
res és művészi múlt sóhajt és regél, mint tollas 
trovatore: a ghibellinek és guelfek sebzett hom
lokai, Lorenzo il Magnifico szélesvállu alakja, 
tivornyák és harangzúgások, bűnök és szépsé
gek, a Beatricek és Lucretia Borgiák, a Fran- 
cesca di Riminik és Mona Lisak megdalolt, 
megszépült szerelmei, Dante, Bocaccio, Cima- 
bue, Andrea dél Sarto hatalmas, sajátos egyé
niségei fájdalmas, kusza ámulásunkban olvad
nak össze múlttá és történelemmé. Gyermekes 
áhítattal állunk meg az Uffizi palota előtt. Ta-



Ián letérdelünk Michelangelo Apollója vagy 
Adonisa előtt és szüzi, kába csodálattal lépke
dünk a huszonnégy termen végig. Csupa szép
ség, csupa művészet, csupa rajongás, csupa 
szerelem .. .  Azután átmegyünk az Arnon és a 
Qiardino di Boboli ciprusai meg olajfái között 
szétterül a keményarcu Pitti palota, mint szép- 
lelkii Tirannus várkastélya, benne pedig világot 
és történelmet átfogó színek, vonalak, vásznak 
sorozata: Perugino, Tizian, Raffaelo, Murillo. 
Rubens, Van D yck ...

-  Ó . . .

Hunyja csak le a szemét, sápadt virágszál 
és ismét csak vonaton ülünk. Most hagytuk el 
Marseillet, az eleven Cannebiert, az áporodott 
szagu kikötőt, Maupassant novella-hátterét. A 
nyugodt és előkelő express simán vágtat á t a 
provence-i majorokon, a telt és öblösszinü me
zőkön. Karamelles fagylaltot szolgálnak fel az 
étkezőben és egy finom, fehér kéz kecsesen 
nyesegeti lapos kanalával a hideg, hamvas édes 
séget, majd alig nyitott száján becsusztatja a» 
olvadó, hűvös mandolaizt. Avignon, Lyon . . . 
nemsokára meglátom Párisi. Alig tudok figyel
ni olvasmányomra, izgatott és kiváncsi vagyok, 
mint valamikor, régen karácsony estén, mikor 
szivszorongva vártam  a szőkehaju istenke csőn 
getését. Ah, már Fontainebleau-n robogunk ke
resztül és nemsokára a Gare de Lyon üvegbol
tozata alatt leszünk. Páris, ó már látni: P árisi 
Este van, millió villany- és gázsugár; sarga fe
hér meg zöld. A kocsi baktat, kitér és megáll 
a sok sietős jármű előtt. Most átmegyünk a 
Szajnán és a Jardin des Plantes fái alá kerü

li



lünk, ahol Bourget regényalakjai sétálgatnak. 
Azután megyünk tovább a Quai St. Bernard-on 
karcsú leányok, vidám kacaju asszonyok, szal
makalapos férfiak állnak,mennek, járnak, siet
nek. Egy autó száguld el mellettünk, benne ki
vágott, tavaszos arcú hölgy, mintha Louise de 
la Valliére lenne. Vájjon hová is megy a mi ko
csink? A Champs Elysées vagy a Bois de Bou- 
logne felé? Lüktet az élet, az izlés, az ötlet, a 
szenvedély és felszikrázik a múlt, nagy embe
rek, nagy eszmék múltja. Megelevenednek tör
ténetek, hősök, regényalakok, forradalmi képek, 
fejedelmi pompák, fehérparókás kurtizánok, fel
hangzik Danton öblös baritonja és a guillotine 
szűrös szisszenése, jakobinusok kavarognak a 
Pont Neuf-ön, majd a császár fehérhasu mus
kétásai masíroznak végig a boulevardon, a 
kommunisták pedig vörös zászlót huznak a Pa- 
lais de Justice zászlórudjára. És felbukkan Hu
gó Viktor, Balsac, Dumas, Zola Párisa, a sok 
eszmeharc, a bájos poézis, az árucsarnok-szagu 
naturalizmus és az örökös Paris-rajongás. Gon
dolatban, szertelen, ives mozdulattal átfogom a 
Éouvre-t meg a Montmartre maszatos, bánatos 
kávéházait. Páris, P á ris ...

-  Ó . . .

Azután ismét lezuhanok, mint olvadtszár- 
nyu Ikarus. Por száll körülöttem és porfelhőn 
keresztül s z í v ó s , szurós szamárkórók bámulnak 
rám. Nem küldök panaszos jajt a szürke sem
mibe, hiszen barmok bőgnek a poros pusztán 
és koncleső kuvaszok morognak az ajtók előtt. 
Nem sóhajtok, hanem fáradtan, ütődötten to
vább kuszok. Majd aléltan összerogyok, mint



názáreti királyfi a Koponya hegyen. És lehaj
tom fejemet, hogy senkise lássa szemem ned
ves udvarát. Lelkem sajogós lesz, arcom ma- 
szatos lesz és trágyaszagot hoz magával a szél 
Lehajtom fejemet, hogy senkise lássa arcoift 
fájdalmas grimaszát, a por pedig csak hull, hán
tol, fullaszt, megfojt és csendes közönnyel el
temet, mint remegőfényü zsarátnokot, mely más 
tájon, más levegőben talán melegített és világí
tott volna.





Gesztenyevirágzás





Gesztenyevirágzás
Kicsiny, sziromból készült karácsonyfák 

üldögélnek az öreg vadgesztenyék ágain, né
melyek sápadtak, sárgák, mint finom viaszfi
gurák, mások rózsaszínűek, mint a málnafagy
lalt. Az öt ujju levelek vidáman legyezgetik a 
kecses, büszke sziromtornyocskákat, mintha 
gőgös, díszes grófkisasszonyoknak udvarolná
nak, akik fennhéjázó merevséggel fogadják az 
udvarlást. A gesztenyefák alatt sétálgatok, a 
holnapi leckét tanulgatom: nyelvtanból ismét
lés van, latinból húsz sor memoriter, történe
lemből Ulászló uralkodása.. .  Oly szép az eny
he májusi alkony, mint az aranyfejü ifjúság, 
már gyenge, puha por szikrázik, aránylik az ég 
szelíd, narancspiros pereméjén a városvégi ker
tek fölött; mély zöld színekben szunyadoznak 
a fák, a virágágyakból vidám tulipánok, ábrán
dos íriszek világítanak tarka színekben, mint 
barátságos lidérclángok.

Ó, bársonyos, hallgatag, gesztenyevirágos 
alkonyatok! Lorettói litániát énekelnek a kes- 
kenyarcu apácák, Jézus fehér virágok, nyugodt 
gyertyalángok közül nézi a lehajtott fejű hívő
ket, tömjénfüst és fűszeres liliomillat hull ki a 
Szent János-utcára, mint sápadt malaszt, mint 
a mennyek jószagu Ígérete és kába, alázatos 
mormolás hangzik a rácsos ablakok mögül:

— Könyörögj érettünk .. .  Hallgass meg 
minket.



A vak verklis éktelen, ódon keringöt darál 
a sarkon, a piacon hájas kofák már olasz cse
resznyét kínálnak, ájtatosarcu asszonyok jön
nek a zárdal litániáról, a korzó cukrászdájában 
fagylaltot meg jegeskávét lehet kapni, a ne
gyedisták kimentek növényt gyűjteni a csator
na partjára, Guszti bácsi pedig, a nyomorgós 
délceg gavallér, öreg, sárga zsirardijában sé
tálgat a főutcán. Otthon nagymosás van, az ud
varon keresztül huzott kötelekre teregetik a fe
hérruhát, mely vakit a tiszta, déli napsütésben, 
a sárgapelyhes kis csibék idétlen, sötétedő tol
iakkal, fürgébb lábakkal szaladgálnak, kapar- 
gálnak a bodzabokrok tövében és függetleníte
ni akarják magukat túlzottan aggódó, unalma
san kotyogó anyjuktól. A »Vadászkürt« elé po
ros leandereket helyeznek, katicabogár kúszik 
az orgona finoman erezett levelén, kertünkben 
sima, sötét bimbókat hajt a bazsarózsa, a kül
városi utcákban maszatos lábú gyerekek sá r
kányt eregetnek és bodros, gomolygós felhők 
követik futásukat, mint barna füst a helyiérde
kű vasút lokomobilját.

Jó atyád névnapja érkezik el. Korán kelsz, 
noha iskolába nem kell menned e napon, 
gyöngyvirágcsokrot szorongatsz kezedben és 
elmondod betanult köszöntődet. Vörösorru me
gyei hajdúk jönnek, hosszú asztalt terítenek 
meg a terasszon, vidámságra sört csapolnak a 
folyosón, a konyhában meleg pogácsa készül, 
az ovális tálakon élénkszinü retekrózsákat, si- 
kosfényü vajcsikokat, pettyes szalámitallérokat 
csoportosít a gondos szakácsnő, hangos, öblös 
jókedvvel, kisebb-nagyobb csoportokban jön
nek a derüsarcu gratulánsok, a megyeházán csu
pán a kopottkönyökü dijnokok maradnak, akik



ilyenkor több merészséggel bóbiskolnak a vár
megye ügyei felett, mint máskülönben. Felkö
szöntő és zabolátlan, zavaros éljenzés hangzik 
el, majd a kaszinói dalárda háromszólamu 
énekbe kezd; a kusza zajban, a sör- és szivar
szagban aléltan hajtják le fejüket az asztalra 
helyezett tulipánok. Mind több és több lesz a 
felköszöntök száma s lassanként a délutánba 
hajlik a névnapünneplés. — Az egyik segédmér
nök fényképfelvételeket készit, a kaszinó dalár
dája teljesen fegyelmezetlenül magyar nótákat 
énekel, a kancsal alispán pedig úgy ölelgeti a 
pocakos fizikatanárt, mint szélescsipőjü sza- 
kácsnéját. Estére cigány lopódzik be az ebéd
lőbe, a nyári konyhából zamatos csirkepapri- 
kásszag indul útnak a májusi estében, arany 
gyöngyökben pereg le a fejessalátára csurga
tott olaj, a lengőszakállu levéltáros a lehullott 
levelű rezgőnyárfán kesereg és kissé szeszélye
sen dirigálja a füstösképü bandát. Sötét lesz, 
kilenc órát harangoznak, le kell feküdnöm, m ert 
holnap iskola- latin, számtan term észetrajz, tö r
ténelem. Szobám felső ablaka nyitva van, látha

tatlan szárnyakon belibben a tavasz, mint tit
kos vágy, mint soha nem érzett szomorúság. 
Nem tudok elaludni, mert áthallatszik a cigány
zene, a zagyva csörömpölés, kacagós mámor, 
öreg vizslánk a holdat ugatja, távolból fakón 
fütyül a vonat és a sejtelmes éji látogató sajá
tos, nyugtalanító illatokat hoz magával.

Sokan az osztályban megszámlálták a na
pokat. Még negyvenegyszer alszunk és akkor 
kikapjuk a bizonyítványt. Csak az a sok ismét
lés ne volna! A virágzó gesztenyék alatt sétál
gató diák már türelmetlen, a nagy szünidőt



várja, az utazást, a szabadságot, az iskolai gon
dok és kötelességek eltávozását. Pirosbetiis ün
nep jön, fehérfátyolos, bambaarcu lánykák ti
pegnek a templom felé, fehér cipőjük orra be
leütközik a piac rücskös kövezetébe, imaköny
vet és csipkés zsebkendőt szorongatnak kezük
ben, mintha tulvilági üdvösségük függne a  me
rev szorongatástól. Áldozócsütörtök van, mely 
napon sok dolga van a sánta fényképésznek.

A bazsarózsák maholnap kinyiinak már, 
pünkösd közeledik, a gólyák pajkosan keringe
nek a szomszédék kéménye körül, bodros bá
rányfelhők nyájaskodnak az égen, mint zsenge 
angyalszárnyak és a jövő hét szombatján ma
jális lesz az S. erdőben. Vékonyhangu elemis
ták verik fel a bükkösök méla, zöld némaságát, 
nemzetiszinü zászlókkal szaladgálnak a rövid- 
nadrágos gyerekek és angol-bur háborút já t
szanak. A vendéglőben sváb rezesbanda rötyög 
a tisztáson zsákfutást rendez a kecskeszakállu 
tanító, estefelé kocsikon jönnek a mosolygós 
szülők, mi félve tekintünk a fák között bujkáló 
homályba, a mintázott lampionok enyhe fényt 
vetnek a pirosabroszu asztalokra, aztán tűzi
játék következik és egy aszfaltos négyszögben 
táncba kezdenek a felsős gimnazisták.

A gesztenyefák lassan, fájdalmasan hullat
ni kezdik pirinyó szirmaikat, a szirmokból ké
szült karácsonyfák kopaszodnak már, a gőgös 
tornyocskák szelíd szomorúsággal megalkusz- 
nak a múlandósággal. Érik, sárgul pirul már a 
cseresznye, vastag por száll fel az utakon rö- 
zögős parasztszekerek után, horpadt locsoló
val hüsitik a főutca boltjait, közeledik a vizsga,



a bizonyitványkiosztás, a nyaralás, a széles 
szabadság. A délután lustán elnyúlik, mint he- 
verésző macska a tornác párkányán, apád für- 
jészni megy, vállára veszi puskáját és az öreg 
vizsla elégedett ábrázattal kullog utána. A te
tőről fehér galambok szállnak és lassú szárny
csattogással elrepülnek, mint tovatűnő tündér
álmok. . .





Karnevál





Karnevál
Ó, ne siessetek! Várjatok még: és dobjatok 

felém mosolyt, mimózát, mámort — életet. Sze
ressetek, hiszen és is szeretlek benneteket, ka
rom tárom felétek: ne m ég! ne siessetek! Nem 
ismerlek Pajaccio, téged sem Smeraldina, té
ged se Pulcinella, álarc van arcotokon — ki 
tudja honnan jöttök, kik vagytok, mely nyelven 
beszéltek? Csak mentek a kedd lampionos lu
gasában, kacagtok, daloltok, tovább mentek. 
Nézlek és hallgatlak benneteket, mint bámész 
fiucska tündérek táncát és énekét. Én nem va
gyok közétek való, én csak nézlek benneteket 
s ti tovább mentek.Te is tovább mégy Ariec- 
chino, te is fehérnyaku Colombina; én árván, 
öregen lekésetten nézem a tűnő keddet, kinyúj
tott karom belefárad a vágyakozó, m araszta
lásba. Árván, kopottan, koldus módra állok si
vár, sebzett templomfal tövében, kérek vala
mit tőletek, dobjatok valamit könyörgő kala
pomba: alamizsnát, részvétet, vigasztalást. Ti 
azonban virgoncán, diadalmas gőggel vonultok 
tovább:

— Éljen az élet!
Nézlek, nézlek benneteket s lassan megta

lálom magamat is a farsangi felvonulásban. 
Rózsás még az arcom, mint himporos leányé 
és lelkemben zubog a balga bizakodás. Hős va
gyok, lovag vagyok, Spaviento kapitány va
gyok Nápolyból, avagy gőgös grand Sevillából. 
Püszkén, öntelten irom mozdulataimat, mint



nagy színész vagy nagy hadvezér, ó, ismerem 
már ezt a balga, elbizakodott gesztust, mely 
azt akarja mondani, hogy hódítani akarok asz- 
szonyt tömeget, világot. Ismerlek már téged, 
te hamvasarcu, szánalmasan és szélesen biza
kodó álarcos: én vagyok az, régi, régi énemet 
látom újra. Talán másként hívnak most, talán 
másszinü hajat viselsz tollas föveged alatt, de 
az álarc, a rózsaszín áll az enyém, a balga moz
dulat az enyém, az ujjongás, a győzelem hite, 
a holnap-akarás, a kótyagos, gőgös életszere
lem az enyém. Nem nézel vissza rám, nem is
mersz, talán észre sem veszed alázatos fárad
ságomat, pedig te is lemaradsz majd szürke, 
szerdák pereméjén. Tudom, hogy most nem ér- 
tenők meg egym ást,ha szóba elegyednénk: más 

a nyelvünk, a kedvünk, a hitünk. Te kigunyolsz 
engem és én szeretlek téged. Szeretlek, mint 
régi. 'nyütt gyermeknótát, melyet selymes, tava
szi fűben énekeltem messze, valamikor. Téged 
is szeretlek kacér Smeraldina, téged is Grazia- 
no, téged is Arlecchino — mindnyájatokat. És 
kérlek benneteket, ne siessetek a kedd virágos 
világából. Adjatok és hagyjatok valamit a zöld 
zajos ifjúságból. Ne haragudjatok rám, ne szé- 
gyeljétek és csúfoljátok ki vénhedt, koldus öl
tözékemet: adjatok mosolyt, kevés simogatást 
és sok erőt a csüggedt lekésettségben. Adjatok, 
Pajacciok, adjatok!

De ti tovább mentek a kedd muzsikás, la
kodalmas mámorában. Mentek, mentek rózsák
kal, kábultan, süketen, kacajjal, dölyfös dári- 
dóval.

— Éljen az élet!
Ott mennek mind: a büszkék, a bódultak, 

a fesledező ajkak, a hályogos szemek, a reme



gő, rózsaszínű mámorok, a hejehujás holnaphő- 
ditók. Szépek. Fiatalok. Távoliak. A menet 
mindjárt véget ér, elmegy a kedd is. De, jaj, a 
menet végén egy gyanús, borzongós, fekete alak 
kullog. A dalolók, az elbizakodtak néha vissza
néznek, de nem látják. Csak én látom — ó jaj! 
— csak én látom, csak én látom!

Kiáltok vészesen és könyörgően. Néhányan 
visszafordulnak, mosolyognak és boldogan el- 
bizakodóan felkacagnak:

— Éljen az élet!





Párisi este





Párisi este
Pirosra festett felhők lógnak az égen sö

tét, piszkos szürkébe ágyazva is puhán, párá
sán vibrál az eső, mint nyirkos, hűvös lehellet. 
¡Hiába, már ősz van, szeptember vége. »Páris- 
ba beszökött az ő sz ...« irta valamikor egy szu- 
rokhaju poéta, Páris hódolós, szomorú szerel
mese, de milyen más ez a vers itt a Szajna part
ján, mint otthon a Duna száraz, színtelen, szu
szogó lapályán. Mennyivel színesebb, szebb és 
lelket markolőbb!

A könyvárusok már becsukták gödhös szek
rényeiket, a sok foszlós fáradt könyv csende
sen álmodik már. Emberek jönnek át a hida
kon és az avenuck kapaszkodó,busfejü fái alatt. 
A földalatti tömegeket nyel és tömegeket önt 
magából: vége a napnak. Vége a napnak, Lu- 
cie, az élet siet és oly hamar este lesz, mintha 
álmodnánk csak az életet. Az alkony lomhán 
és mogorván sötétet csinál, mint öregedő por
tás, aki korán becsukja a kaput és eloltja a lép
csőház lámpásait.

A Champs Elysées fái között, a hidakon, 
az obeliszk körül pedig fények gyulnak fel, 
mint felébredt csillagok. Zöldek, sárgák, vörö
sek, kékek és lilák. Vidámak, nyugtalanok,



könnyesek, kacagok, betegek, ujjongok, sápad
tak, mélabusak. A Pont de Solferinon két nagy, 
csendes zöld lámpa ég, mint komoly őrködő 
szemek s fényük belehull a hullámokba, flintá- 
zik bennük, mint ifjú csintalan hableány. A P ia 
cé de la Concordeon a jármüvek százai, ezrei 
nyugtalankodnak, nyüzsögnek, böfögnek. Ó, 
kik ülhetnek az autókban? Talán léha férfiak, 
szép színésznők, pihegős, rózsaszín leányok, 
szépen borotvált diplomaták, gazdag, hervadó 
asszonyok, Ízléstelen nagytőkések, beérkezett 
művészek, illatos kokottok, kecskeszakállas mi
niszterek vagy asztmás bankárok? Angolok, 
spanyolok, franciák, dánok, olaszok, svédek, 
japánok, négerek, patagoniaiak vagy kínaiak? 
Százféle a nyelvük, ezerféle a céljuk és meg
számlálhatatlanul különféle a lelkűk. De ők mo
solyognak, sietnek, robognak, szeretnek. Egy
formák mégis. Emberek. Emberek, az élet fia:, 
akik élik az életet.

Ó, milyen szép itt az élet még ebben a rán
cos, rosszkedvű estében is, a nagy gondolatok, 
nagy érzések és nagy gyönyörök városában' 
Ebben az óriási meleg, mámoros szívben, mely 
az egész világnak szétküldi piros vérét és lázas 
lüktetését. Tavasz és ünnepnap itt az élet. Nagy 
árnyak, nagy, történelmes múltak beszélnek, 
búgnak, hódítanak, a nagy szellemek mozgat
ják az embereket, a milói Vénuszok, meg a Gio- 
condák bája ihleti meg a finom, szarvasbokáju 
nőket, a Pompadourok és Lavalliérek utódait.



Itt állok az estében, a Szajna partján és 
szinte szédülök a szép, a gyönyörű, a hatalmas 
zűrös, zajos, bájos rengetegében. Ebben a báva, 
bús estében feltárul előttem az élet, mintha tit
kos, fekete ajtók nyílnának fel, melyek távla
tában káprázatos kincsek tündökölnek.

Az élet !
Mint bűvös, vágyott asszony, most takar

ja fel az arcát, a karját, a keblét. Megmutatja 
magát, lehámozza lepleit, mint keleti király
kisasszony s azt mondja igéző egyszerűséggel:

— Ilyen vagyok.
Bámulom Őt. Szeretem ő t. Le szeretnék 

térdelni előtte, átkulcsolni vakító fehér lábait és 
megköszönni azokat a morzsákat, melyeket ne
kem szór.





Vágylángok
karácsonyestben





Vágylángok 
sivár karácsonyestben

Bársonyos, áléit kék foltok komorlanak 
elő az ibolyás sóhajokkal telehintett hótakaró 
alól, a tűlevelű tornyocskák dacosan merednek 
fel a sápadt, hideg égbe, mint árva igazságok. 
A völgyben még sebesen zajlanak a fehértajté- 
kos vizek, nyugtalanul, de már lankadt erővel 
paskolják a simára nyaldosott köveket, holnap 
vagy azután elnémulnak ők is, opálos jég szuny- 
nyad majd a sziklák likacsos ölében, holnap 
csend lesz, fehérség lesz és szorongó hideg, hi
szen már Tamás apostol nevenapja is elmúlott, 
néhány lap van csak hátra az öreg kalendá
riumból és az uj esztendő dermesztő fagyokkal 
karöltve érkezik erre a vidékre.

Piros meg kék szálakból szövi sötétes ru
háját az este, a fenyők már feketék, mint a 
mélységes harag, fehér hópalástjukon pedig 
acélkék árnyékok szenderegnek. A nap mögött 
narancsvörösre festődik az ég, mintha valahol, 
túl az iromba ormokon, hatalmas máglya égne. 
Az ezüsthaju asszony egyedül ül a szobában, 
az öreg imakönyvben összeölelkeztek már a 
betűk, a korhadt, magányos udvarházban ijesz
tően lüktet a csend, mint elhagyott, fáradt szi
vekben a halálfélelem. Ancsura ügyetlen kézzel 
rakosgat a hideg konyhában, a fagyos utón k e
mény lépések dongnék, lódobogás közeledik, 
akárcsak valósággá váló átkozódás és itt-ott



fájdalmasan felpattan, felpukkad egy puska
lövés.

Imádkozni kellene, hiszen Ádám és Éva 
estvéje van. Lomha homály nyújtózkodik a 
nagy szobában, a csend az öreg ingaórával tá r
salog, vigasztalan árnyak ülnek az ezüsthaj u 
asszony köré, a kandallóban pedig erőtlenül 
parázslik a tűz, mint álmos, hályogos piros 
szem, mely már nem kiváncsi arra, ami körü
lötte történik. Az ósdi, szomorú szagu ima
könyv lecsúszik a fehérhaju asszony öléből, 
koppan egyet a földön, azután ismét csend van. 
Nem lehet már imádkozni. Ancsura gyertyát 
hoz be és a sarokba űzi a szent este fekete, fé
lelmes manóit, akik eddig kajánul ugrándoztak 
a szoba közepén, a lehullott imakönyv körül. A 
gyertya megrebben, a vén szolgáló felveszi a 
megszentelt könyvecskét és az órára tekint. Bi
zony már vacsoraidő lenne. Valahol sikoltás 
hallatszik.

Az ezüsthaju asszony belenéz a gyertya 
bús, sárga lángjába, mely megsokszorozódik, 
mintha vastag, szivárványos üvegen keresztül 
nézné az árva, sárga lángot. Ezer, meg ezer 
gyertya gyűl fel, világosság lesz, a gyertyák 
ezüstporos fenyőágakon ülnek és kerek, öröm
fényes arcok mosolyognak fel. Ó, szent, vidám, 
könnyes, kacagós karácsonyok! Gyermeki cső
kok a ráncos homlokon, jókedvű zaj a vastag, 
tubákos falak között, széles örömök, kinyújtott 
kezek, ártatlan hahoták, kecses koccintások, 
nyájas mákoskalácsok, aranyvörös tea gőzölög 
az öreg öblös csészékben, a bodrosfejü unoka 
már letörte a nedveshangu trombita fejét, sze
líd kártyajáték folyik a sarokban az egyik ük
apa sárgaszakállas arcképe alatt, majd betlehe-



mes gyerekek döcögnek be éktelen csengővel 
és idétlen álarcokkal és Ancsura áhitatos ré
mületére összesározzák a szőnyeget. Együtt vol
tak mindnyájan, összebújtak ezen a fenyősza- 
gu estén, mint didergő verébcsalád a tornác 
hallgatag párkányán. A postás csomagokat ho
zott délelőtt, vendégek érkeztek az esti vonat
tal, Péter rendbehozta a vendégszobákat, vizet 
készített a nagyhasu kancsókba, szappant he
lyezett a mosdóra, meleg, hímzett papucsot tett 
az ágy elé és a nagy cserépkályhák meghitt 
mályvavörös melegséget hintettek szét a sokáig 
lakatlan szobákban. Es aztán boldog viszontlá
tások voltak és könnytől csillogó szemek, vi
dám, becézgetö vacsorák, kinálgató szavak, elé
gedett mosolyok, bíborvörös borok, gondatlan 
beszédek, kipirult orcák, andalító nyugodtságok 
— a boldogság homlokon csókolta ezen az es
tén az árva, iehérhaju öregasszonyt.

A gyertya lángja megtörik, mint viharban 
a remény mécsese. Ancsura száraz, szomorú 
vacsorát tesz az asztalra és köténye sarkával 
lassan megtörli a szemét. A hegyoldalon zug a 
szél, mint balsorsot átkozó távoli tömeg, a fe
nyők ezerhuru, havas hárfáján iszonyú pana
szok sírnak és idegen katonák baktatnak a 
szende városka felé. Egyszerre puskaropogás. 
Anyüttkezü szolgáló keresztet vet. Azután el
halkulnak a léptek és lassan csend lesz, ijedt, 
facsaró fájdalmas hangtalanság. A vacsora szá
nalmasan pihen a kopár asztalon, a gyertya 
oly árván libeg, mint egy haldokló utolsó sóha
ja és Ancsura ismét köténye után nyúl, amikor 
valaki halkan bizalmasan megkopogtatja az ab
lakot. A száraz, nyütt szolgáló riadtan rebegi:

— Szent Isten, rabolni jönnek . . .



A fehérhaju asszony szelíden megrázza a fe
jét:

— Csak nyisd ki a kaput, Ancsura. Nem 
ellenség akar bejönni.

Ancsura óvatosan, remegő kézzel nyitja ki 
a kaput. Kint egy galléros, bizonytalan alak áll 
és vidáman, sietve susogni kezd:

— Én vagyok, Ancsura, ne félj. Ezer ve
szélyen rohantam, lopództam, vergődtem ke
resztül, lövés súrolta vállamat és fáradtság re
meg térdeimben. Űztek, üldöztek és én szalad
tam, kúsztam, lapultam, majd ismét mentem, 
siettem, rohantam, csakhogy itt lehessek e szent 
estén.

Ancsura kacagva felzokog, az öröm külö
nös hangokat csiklandoz ki belőle és az ámulat 
lehúzza ráncos állát. Felmegyek a lépcsőkön 
és úgy érzem, hogy lépteim oly könnyűek, mint 
a képzelet tipegése. Az előszobában a régi, ró
zsaszín, tompafényü lámpa ég, a komor szar
vasagancsok, a kitömött egerészölyv, az an
gol sportképek, a pörge kis vadászkalapok a 
fogason régi ismerősként üdvözölnek. Belené
zek a zöld tükörbe. Arcom lenge, sápadt, mint 
egy álom.

Belépek az ebédlőbe és az árva, öreg asz- 
szony felemelkedik a székről. Kissé felém jön és 
felém nyújtja remegő kezét. Ezernyi gyertya 
ég a szobában, inyes ételek csillognak a fehér 
abroszon, mennyei csengők csilingelnek, ezüst 
hó hull a sudár fenyőfára, bohókás füst úszik 
az asztal felett, valahol angyalok énekelnek és 
vörösorru öregurak kártyáznak a sarokban. 
Ránézek a fehérhaju asszonyra: arcáról csen
desen és boldogan csorognak a könnyek. A szi
vem, a torkom összeszorul és szemem kissé ho



mályos lesz. Öntudatlan hevességgel széjjeltá
rom karomat, mint repülni készülő nagy madár 
és lelkemből felszabadul ez a rekedt, rejtett, re
ménytelen sikoltás:

— Édesanyám! (1918)





Hajókázás a tegnap tengerén



/



Hajókázás a tegnap tengerén
Alkonyodott és elhagytuk a kikötőt. Egy 

holíóhaju, bársonyos szemű olasz hölgy sokáig 
integetett még a törpülő móló felé. A távolból, 
a hegyoldalról könnyes tétova fénypontok vib
ráltak, sápadt szikrák az est omlós, lagymatag 
uszályában. Hajók pöfékeltek a mólók körül 
egyik-másik panaszos, érdes sikoltása még utá
nunk szállt, mint suta, elkésett üdvözlet, a vég
telen tenger pereméjén pedig karcsú halászbár
kák árnyképe himbálódzott a fakó, határozat
lan égbársonyon.

— Quel crépuscule! — áradozott egy töm- 
peorru hölgy, mikor nagv lassan a fedélzetre 
jött, tavaszzöld fátyollal volt bekötve a kalap
ja és elragadtatásához illően széjjeltárta kar
jait.

Az alkonyat azonban nem volt rendkívüli, 
nem volt megható, ilyen alkonyatot minden le
velezőlapon látni. Sápadt, narancsvörös sóhaj 
nyulott el a tintakék hegyek mögött, a tenger 
szürke volt és csendes, mint német utazó ke
délye, a kikötőben fülledt ködben, álmos esti pá
rákban, poshadt tengeri illatokban élet és vilá
gosság mozgott, kankalinsárga ablakok villan
tak fel és felgyultak a rakadópart fehér gömb
jei.

Hajónk serényen, fiatalos igyekezettel vá
gott neki az estnek, a tengernek, a párába fuló 
végtelennek. Holnap délben Anconába kell ér
keznünk. A v í z  duruzsolva mozog, csobog, a



gépházból meleg, izzadt, olajos lehelet csapó
dik fel, a bársonyos szemű hölgy elejti egyik 
keztyüjét, én meghajlok és nevemet dadogom, 
lent a szalonban pedig valaki zongorázni kezd 
és egy önérzetes, ömleteg tenor énekel hozzá: 

Lieto ricordo d’un amor, che íu 
lo l'amo tanto, ed ei non m ama p iu .. .

A zöld fátyolos hölgy mellett fehérnadrá- 
gos lovag áll a karfára támaszkodva. Talán 
spanyol grand, talán svéd arisztrokata, talán 
könyvelő egy pesti pénzintézetnél. A hollóhaju 
olasz hölgy elárulja, hogy Marittának hívják és 
az örök várost nevezi otthonának, majd lágyan, 
kissé banális tűnődéssel mondja:

— És maga magyar? Nagyon szeretem a 
magyarokat.

Olyan lágy az este, annyi megbocsátás, 
annyi csábos elszédülés úszik, incselkedik a fe
délzet felett, mint bőröndszagu, kis hotelszobá
ban, melynek ablakából a Campanile csúcsát és 
rózsaszín feliegeket láthat a szerelmes. A vas- 
tagszemüvegü német eltette Baedeckerét, egy 
vászonszékbe ült és hozzá nem illő ábrándos
sággal a határozatlan csillagpontokat kezdi 
szemlélni, melyek félénken, erőtlenül pislognak 
le a fakón sötétedő égről. A fehérnadrágos lo
vag közelebb hajol a francia hölgyhöz, a kony
hából a bécsi szelet szaga groteszk ujjongással 
felszökik a fedélzetre, a kikötő, a város árnyai 
és fényfoltjai pedig törpülnek, torzulnak, távo
lodnak. Előttünk az ég összeölelkezik a tenger
rel, a határvonal sejtéses párában olvad fel, 
mint mesék fátyolos kárpitja, mint puha álmok 
szemhatára. Egy pofaszakállas ur, akit orosz
nak vagy dánnak lehet tartani, vaskos látcsö
vével a hunyorgató kikötőt szemléli, a tenger



bátor szárnyakon csapkod a csobogó, kattogó, 
sistergő hajó körül, a zöldfátyolos hölgy leül, 
keresztbe teszi lábát és megmutatja nyugtalan, 
fehérharisnyás idomait, lovagja hosszasan, alá
zatosan suttog valamit, de ő fejét rázza és han
gosan, bár kevés meggyőződéssel folyton azt 
mondja: jam ais...

Széles, borotvareklámos arcú pap jön fel a 
lépcsőn, nyurga lenszőke leánnyal. A leányzó, 
akiről senki sem tételezi fel, hogy rokonságban 
van a széles állkapcsu tisztelendővei, folyton 
csipog.

— De hát miért nem ta rt velünk? Meglát
ja, hogy jól fog mulatni.

— Nem kedves kisasszony — recsegett az 
abbé hangja, mint üresgyomru kardalosé. — 
Nekem okvetlenül Modenába kell mennem, hogy 
a Sforzák történelme után kutassak. Őszre ké
szen kell lennem a munkával.

. — Olyan fontosak azok a Sforzák? — ki
áltott fel a zergebokáju amazon és felhúzta 
szemöldökét.

— Hogyne kisasszony. Talán ön is hallot
ta hírét Francesco Sforzának, Milano hercegé
nek, aki az utolsó Viconti leányát, Bianca Má
riát vette nőül. Az ő fiuk volt Oaleazzo Mária 
Sforza, az ő leányuk volt Ippolita Mária Sfor- 
za, aki aragoniai Alfonsohoz, a kalabriai her
ceghez ment nőül.

A nyurga, lenszinü leányzó türelmetlenül 
helyesel:

— Ó igen, hallottam m á r . . .  de nem tudja, 
fötisztelendő uram, mikorra készül el a vacso
ra ?  Éhes vagyok.

Már komolyan, súlyosan sötétedik. A kikö
tőt, az elhagyott hajókat erőtlen, bátortalanul



csillámló és lassan a vizbe merülő fénypontok 
jelzik csupán, inkább sejteni lehet a kikötővá
rost, mint sápadozó emlékeket, melyek tallóz
va süllyednek el ifjúságban, feledésben. M ariet
ta kisasszony elregéli, hogy Leopardit kedveli 
meg Papini novelláit és olykor, ha kedve tá 
mad, énekelni is szokott. A tenger sötét, mint 
latin rege, néha vak, szürke tükör villan fel a 
hullámok hátán, melyen azonban hiába keres
sük a csillagok ezüstarcocskáját. A zöldfátyo
los hölgy fátyola szürke kígyóként fickándozik 
a levegőben, a fehérnadrágos lovag közellétét 
már nem lehet megállapítani, a pofaszakállas 
ar mereven nézi a viz fodrait és esetlenül utána 
zümmögi a szalonból felsóhajtó dallamot. Végre 
a pincér jelzi a table d’hote elkészültét. A nyur
ga, csipogó lány diadalmasan felsikolt s magá
val húzza a hordóhasu tisztelendőt, aki húzódo
zik, mint megriadt gyermek és' nehézkesen, ap
ró jajgatásokkal döcög le a lépcsőn. Az ebédlő
ben vidám, vakító villanyfény, zsibongás, ide
gen szó, csillogó ékszerek, különös arcok, szik
rázó szemüvegek, szökellős kacagások. M ariet
ta kisasszony szembe ül velem s lábam akarat
lanul is megérinti keskeny cipőcskéjét. A pincér 
tengeri halat szolgál fel olajos elkészítésben, sí
kos, sápadt zöld citromkupakokkal és a holló- 
haju hölgy cipellője nem távozik el az enyém 
mellől. Mikor a desszerthez érünk, lágyan, ol- 
vatagon rám emelődik a bársonyos tekintet.

— ígérje meg, — szólt komolyan és kis 
négyszöget vágott le az ananászból — hogy ha 
Rómába kerül, úgy az első útja hozzám vezet.

— ígérem, signorina. Még az ősszel, de ha 
nem, úgy jövő tavasszal biztosan felkeresem az 
örök várost, illetve önt, éjfekete princessa.



Qerjedten és mámorosán néztem a tejfehér 
arcra, a kárminvörös ajkakra, a dús, fényes, 
fekete pillákra, a nyugodt, lágyvonalu, csók
szomjas nyakra. Nézésem már illetlen lehetett, 
ezért tétován a falra siklott tekintetem. Fent 
egy hajóvállalat hirdetése függött, keskeny, sö
tétvörös keretben, nagy, kivilágított hajó pöfé
kel a képen és az ablakok pirossárga világa vé
gighintázik a zöld hullámokon. Alatta egy fran
cia pezsgőgyár falinaptára szerénykedett. Te
kintetem gondtalanul, üresen csúszott le a nap
tárról, mely 1914 julius havát jelezte.





Október





Október
Sétára indulok az őszi alkonyaiban feltürt 

gallérral, pálcával kezemben, mint régi színtár
sulatok tragikus színésze. Annyi el nem mon
dott, könnybe nem olvadt bánat lóg ebben az 
alkonyaiban: bucsuzkodik a fény, a csók tü
ze, az élet zengő zöldje. Ősz van, hercegnőm.

Pálcámmal leütöm a platán sárguló, bete
ges levelét. Miért? Miért vagyok hóhéra ezek
nek a ványadt, félig halott leveleknek? Talán 
fáj látni az elnyúló, szenvedő életet, de fáj látni 
ezt a tétova keringőző tallózást is. Oly félve, 
oly gyáván hullanak ezek a sápadt, sárga só
hajok a földre, a sárba, az avaros, rothadós 
enyészetbe. Még ezek a céltalan, beteg levelek 
is borzadnak a megsemmisüléstől. Kegyetlenül 
taposom a levelek tunya temetőjét, majd meg
torpanok és fellélegzem. Fellélegzem, mert rám 
nehezedik az ősz, a hűvös por, a mocsárszagu 
este, a nyütt, nyirkos alkonyat minden keserű
sége. Fellélegzem, mert azt hiszem, hogy akkor 
felemelkedhetem, talán szárnyaim is nőnek és én 
repülök, repülök nagy, magányos madár mód
jára valahová, valameddig, ahol meleg tájakra 
és megértő társakra akadok.



Elmosolyodom. Mosolygom magamat, ba
log, bánatos énemet, balga, mamlasz, gyerekes 
vágyaimat. Elszégyelem magam, behúzom nya
kamat és tovább baktatok az őszi elmúlásban. 
A fák alatt már sötétség remeg s én örömmel 
buvok a homályba, mint bő, omlós lebernyeg- 
be, mely felismerhetetlenné formálja a viselő
jét. Elrejtőzöm mint buvókát játszó ravasz kis
gyerek, senkisem lát és én szabadon szeretkez- 
hetem a vággyal és gondolattal.

Senkisem lát hercegnőm. Messze járok a 
kicsiny és sanda emberektől, a bikaszemüektől, 
a sakálhanguaktóka verébeszüektőL Szabad va
gyok, gőgös grand vagyok és kegyelmet sze
retnék osztani a kevélyeknek, az ostobáknak, 
akik holnap lábaim előtt térdepelnek. Lágy fu
vola hangok szökellnek át a hűvös homályon 
—- hallom vagy álmodom, ki tudja és ki törő
dik vele? »Másutt szebb az élet, máshol várnak' 
téged« — igy csalogatnak, busitanak a hangok 
és én megállók, mintha pihennem kellene a 
nagy teher alatt. Mert fonák, fájdalmas, elké
sett és elhibázott életet viszek a vállamon, mint 
borzalmas, karmoló Chimerát, egy balog, pana
szos, eltévedt életet: az életemet.

Milyen furcsa és megmagyarázhatatlan ez: 
menni, menni nyűggel, görnyedt gerinccel, fag
gató fájdalmakkal. Csüggedni az őszben, hinni 
a tavaszban, ebédre és nőkre várni, letépni a 
kalendárium lapjait, uj évszámot irni a levél



jobb sarkába s udvariasan, üres lélekkel végig
nézni az őszöket meg a temetéseket. Visszané
zek, de semmi irányt, célt, értem et nem látok a 
múlt ösvényein. Eljöttem idáig, eljöttem a máig 
lapos lejtőkön, poros, panaszos utakon. Miért? 
Hogyan? Semmiről se tudok számot adni. Úgy 
érzem, hogy eltévedtem, hogy más útra kellett 
volna lépnem, mely más vidékek felé, más em
berek közé vezet. S ezért csüggedten, maflán 
állok meg a ravatalszagu őszben, mint sebzett- 
szárnyú szürke gém, akinek társai már messzi
re délre szálltak.

Fázom. Köhögök. Szinte bizonyítani aka
rom önmagámnak, hogy nem születtem erre a 
tájra. Az égbolt oly fénytelen már, mint vak, 
zöld tükör, a nádas felől vadludak huznak re
kedt jajgatással s a főj tógatós szomorúság 
együtt mélyül, erősbödik a hűvös homállyal. 
Messze, messze valahol most nincsen ősz, ka
cag a napfény s virágzik a narancs. Messze, 
arra nyugat felé most nagy szivek dobognak: 
csillogó, zsibogó nagy városok, az emberek be
szélgetnek, kínlódnak, esznek, nevetnek, vár
nak, szeretkeznek, sóhajtoznak. Talán, ha be
kopognék valahová, otthonra és megértésre ta
lálnék, mint bibliai vándor. Talán várnak vala
hol, beszélnek rólam s bár nem ismernek, nem 
tudják a nevemet, mégis emlegetnek. Talán még 
nem késő. Ha holnap elindulok kemény akarat
tal, titáni lendülettel, talán rátalálnék az igazi



útra, az uj csapásra, az én utamra, amely en
gem vezet felfelé uj mámorok és uj megtalálá
sok felé. T a lán .. .

De a keserű, kriptaszagu szellő, mely ot
rombán arcomba csapódik, elfujja a félve meg- 
gyujtott vágylángokat. Sötét van s a homály
ban, a fák alatt, rekedt fénysugár villan fel, 
mint hatalmas, huhogós kasza. Nyomában pe
dig aléltan hullanak le a falevelek letaszított 
angyalok módjára. Menekülő árnyak sietnek 
tova a fák tövében, a Halál jár erre, ó, herceg
nőm. A Halál, amely mindent magával visz: 
mosolyt, mámort megértést, melegséget. Csak 
a rosszkedvű őszt hagyja itt a törpék és tüskék ■ 
birodalmában.

Szinte elvesztem magamat a fanyar, fény
telen alkonyaiban, a ködös, alattomos árnyé
kok között. Elvesztem a hitemet és holnapomat, 
mint tarlottfejü platán a leveleit. A vágyvirá
gok szirmai is lehullnak s jajtalanul, tétován 
tallózva elmerülnek az avarban, a halálban.



Aquarel Lacroma szigetéről





Aquarel Lacroma szigetéről
Halkan, lágy ringassál közeledik a bárka a 

fáradt, fehér sziklaparthoz. Az életnek, a moz
gásnak, a törtetésnek, a haladásnak, a kenyér
küzdésnek, a holnapgondnak sehol semmi nyo
ma. Egyszerre azonban a busfejü sziklák közül 
fehérhasu sirályok rebbennek el, mint ijedt gon
dolatok. Olykor fájdalmasan felsírnak, akár
csak felébredt csecsemők vagy eltévedt kölyök- 
macskák, azután leszállnak a hintázó hullámok
ra és megint csend van.

Kiugróm a bárkából és fellélegzem. Fűsze
res, fájdalmas levegő: a sudár ciprusok, a hí
zelgő babérbokrok, az ábrándos, édesillatu mir- 
tusok lélekzése. Felfelé megyek az elhagyott 
ösvényen és körülölelnek apineák, a pálmák, az 
olajfák változatos zöldjei. Ó, mennyi árnyala
ta, mennyi hangulata és szeszélye van ennek a 
színnek! Itt csendes, nyájas, ott komoly, szin
te szomorú, am ott a kaktuszok és agávék leve
lein hamvas, hideg és zárkózott, a fügefák, az 
oleanderek, a babérok zöldje melegebb, lágyabb 
hízelgőbb, a pálmalegyezőké pedig mosolygós, 
kacér és jókedvű. Borzalmas üresség, döbbene
tes hangtalanság. Lassanként azonban derül-



tebb tisztássá szélesedik a szűk ösvény és a 
zöld keretből előlép az évszázados klastroin 
nyugodt, közönyös arculatja. Körülötte elzü!- 
lött park, csupa pálma és sárga meg rózsaszín 
virág, a park közepén egy ledőlt szobortalpa
zat, a háttérben pedig néhány szomorú, cson
ka oszlop álldogál likacsosan, busán, mint a 
történelem merev silbakjai.

Ez a siket magány valami dohos, közép
kori levegőt varázsol erre a szigetre. Előlépnek 
szent Benedek rendjének mogorva arcú szer
zetesei durva csuhában, kövér, irott kódexek
kel, az egyik a rácsos ablak mögött tarka ini
ciálét rajzol az analeszbe, a másik Vergiliuszt 
magyarázza néhány nemes, raguzai ifjúnak, a 
harmadik egy homályos celta mélyén Bocac- 
ciót olvassa félve, szomjasan, vérlüktetős kép
zelettel. Majd megjelenik oroszlánszívű Rikárd, 
mellén nagy fehér kereszttel, a Szentföldről jő, 
ideges és rosszkedvű, bosszankodik a csélcsap 
zsoldosok és a kényelmetlen, hosszadalmas 
utazás miatt. Megjelenik Zsigmond magyar ki
rály is sápadtan és nyugtalan tekintettel. Baja- 
zid szultán elől menekül- a csata csúnya vere
séggel végződött és most menedéket meg oltal
mat kér. Rosszul beszél latinul, de a szerzete
sek azért megértik, udvariasak és résztvevő ar
cot mutatnak, dupla pokrócot terítenek az ágy
ra, estére pedig sült hallal kedveskednek az ide
gen uralkodónak. Amott megint az egyik ös



vényen Miksa, mexikói császár tekintélyes sza- 
kállu alakja bukkan fel. Fejét lehajtja, léptei 
fáradtak, elmélyed a siri csendben, a tökéletes 
ijesztő egyedüllétben. Talán Mexikóra gondol, 
uj hazájára, uj, idegen szokásokra és emberek
re és fenhangon gyakorolja a nyulós spanyol 
szavak kiejtését.

Különös érzések fakadnak ebben a múltat, 
halált és mirtusz-szagot lehelő mozdulatlan
ságban. A történelem közelebb jő, a képzelet ele
venebb lesz és az élet érthetetlenné válik. Min
den cél, minden nyugtalan törekvés, minden lá
zas tülekedés elfullad, eltikkad ebben a gyönyö
rű, néma merevségben, ahol minden emlék le
mondásról, visszavonulásról, lappangó halál
ról szól.

Felmegyek a Fort Royalba. Két oldalt 
nyalka ciprusok állnak őrt, mint óriási pome- 
rániai gárdisták, mögöttük pineák és olajfák 
sötétlenek, itt-ott pedig vidám, sárga virágú 
bokrok köszöntik a jövevényt. Fönt az erdőben 
csupa rom és pusztulás minden. Megállók az 
egyik sziklafokon és széjjetekintek a messze
ségben, a tenger pedig jókedvű, kacagós a nap 
csókjaitól, mint forróvérű szerető.

Hirtelen eszembe jut, hogy a raguzaiak er
ről a szikláról gurították a tengerbe a zsákba 
kötött templomrablókat, meg a köztársaság 
árulóit. Ott lent a parton egy fehér kőkereszt 
pedig egy puskaporos hajó robbanását jelzi,



melynél mindenki odaveszett. Megborzongok, 
t'z  a bájos, bűvös, buja sziget tele van rommal, 
reménytelenséggel, halálemlékekkel. Meg aka
rok fordulni, de kezemet marasztalőan meg
fogja a Magány:

— Ó, ne menj még el. Hagyd ezt a csúnya, 
lármás világot, a tajtékos önzést, a lihegős gyű
löletet. A vigasztalan és bushomloku emberek 
megpihennek, megnyugszanak itten a süket, il
latos mozdulatlanságban. Itt senki, itt semmi 
sem b á n t. . .  Maradj hát itt, ó, m arad j. . .

Tétován nézek széjjel. A pineák, a cipru
sok, a pálmák meg az okkersárga bokrok hivo- 
gatóan helyeslőleg bólintanak:

— Maradj i t t . . .
Eszembe jut az üvöltős embernyüzsgés ha

zugsága és hiábavalósága, a mindennap ezer
nyi irigy töviskarcolása, a mocskos, marako- 
dós életzsibongás és fejem fáradtan leesik, tor
kom pedig összeszorul, mintha könyörtelen kí
gyó csavarodna köréje. Olyan furcsán, olyan 
fonákul fáj az élet.



Az éjszakán keresztül





Az éjszakán keresztül
Megyek által az erdőn, az éjszakán. Csil- 

lagtalan, omlós sötétség lóg, mozog, mogorvás- 
kodik körülöttem s én uttalan utakon, nyöször- 
gős csapásokon megyek előre, mint vak kol
dus, mint diadalmámoros hadvezér.

— Megállj! !
Megyek, megyek hűséggel és hittel, akarat

tal és dölyfös dacoskodással, megyek tovább 
és előre. A fák zugnak és fejüket rázzák, mint 
szomorú, szakállas próféták. Távoli szelek har
sonái búgnak, bömbölnek, mintha milliók győ
zelmi rivalgása formálódna feltörő, hatalmas 
hangözönné, avagy talán felszabadult oroszlá
nok üvöltenek? — ki tudja. Az éjszaka csupa 
borzalom, csupa félelem, én pedig megyek elő
re bátran és keményen.

— Megállj!
Susognak a levelek, sirnak a gallyak, ta 

lán fehéi testű driádok zokognak a bokrok tüs
kéi között, talán elárvult madárfiókák csipog
ják vissza az anyjukat. Libegő szilfidek hege
dülnek a pityergős levegőben s minden olyan 
szomorú, olyan sirni való. Bágyasztó, busitó 
tündérmesék jutnak az eszembe, szomorú daj
kahangok duruzsolnak a fülembe — ó, valami
kor gyermek is voltam, bölcsőben ringattak, 
csókolgattak, aggódtak értem, jövőt álmodtak 
nekem és hittek bennem...  Megrántom válla- 
mat és megyek tovább könnyen és szabadon.

— Ne menj!



Bagoly huhog a fejem fölött. A halál, mint 
jóbarát megérinti a vállamat. Tán furulyázik 
valahol a tompa titokzatosságban.. .  régi, régi 
nótákat panaszol, mint magányos hegyi pász
tor. Ó, milyen szép is volt álmodozni, szállin
gózni, kergetőzni libbenő lepke módra, messze 
vágyni, szivárványt bámulni és versenyt sza
ladni mámoros márciusok szellőjével. Tücsök 
cirpel, szentjános bogarak röpülnek szerelmes 
villogással, mint valahol, régen bús, öreg ház
ban, ahol könnyes szemmel csókolták meg a 
homlokom. Mennyi ború, mennyi csüggedés lóg 
ebben az éjszakában. De én mosolygok és ke- 
vélyen, hidegen megyek tovább.

— Ne menj!
Megyek, törtetek, taposok előre, ha fáradt 

is a térdem, ha tüskés is a talpam, ha kezemet 
húzzák is a békatestti koboldok: én nem állok 
meg. Szilénosz véres szemmel, röhögő, mocs
kos szájjal kínál a borából, a csábostestü tün
dérek arany koronát csillogtatnak az erdő zi- 
zegős, fekete tafotájában, mint csillámló ígére
tet. Sötét van, gúnyos, huhogós, hivogatós sö
tétség, zöldarcu manók kacagnak és Szilvánusz 
ledér leányai vonzó, varázsos, marasztaló ének
be kezdenek, mint mézhaju szirének. Én azon
ban megyek tovább süketen és hitem roggya- 
nó erejével.

— Ne menj!
Megyek előre bárgyún és bicsakolva, mint 

öreg, beteg medve.Keresztbe fektetett fatörzsek, 
összefonódott bozótok, kegyeten koboldcsinyek 
süvöltős borzalmak gátolják az utamat. Fáradt 
és roggy.ant a lábam, vérzik az arcom, reszket 
a kezem, de én megyek, megyek. Kopog a har
kály, mintha koporsót szögelne. Nagyon fáradt



a szivem, mint hulló madáré, izmaimból elszáll 
az erő, vonszolom magam, vánszorgok, kú
szom, kínlódom. Roskadozom, elbukom, de fel
állók és ismét tovább megyek. Megyek előre 
sebzetten, lankadtan, de gőgösen ágaskodó 
akarattal.

— Ne menj!
Megyek, megyek és már látom a megváltó 

fényt, mely átizzik, átkiált a sejtelmes., suso- 
gős sötétségen. Látom a beteljesülést, a célt, az 
élet lángcsodáját. Biztat, hívogat, Ígérget az a 
távoli, bársonyos, bíboros világ és én lihegve 
loholok feléje, mint didergő ősember a tűz felé. 
Érzem, tudom, hogy ott várnak rám, ott sze
retnek engem, ott csodálnak engem, hogy ott 
megtalálom az értelmet, a kezdetet, a feleletet. 
Ott van a legfehérebb arc- a legszüzebb kéz, a 
legttindöklőbb lélek. Széttárul a két legpuhább 
és leggondosabb női kar, felcsillognak a tiszta, 
fekete szemek: hívnak, várnak, vágynak, akar
nak. Mert szeretnek. És csillog a babér, ujjong 
a rózsa, hősies himnuszt játszik az orgona, a 
levegőben pedig kacagós nászt ülnek a hangok, 
illatok, gyönyörök.. .  Csillog, ragyog, ujjong, 
vijjog, közeledik a megváltó fény, fellobognak 
a pirosnyelvü mámorlángok, tündököl a betel
jesülés és én kábán megyek feléje, feléje, min
dig feléje...

— Ne menj, fiam ne m en j. . .





Bogdánka halálára





Bogdánka halálára
Tarka farsangi kacajok hullanak a béklyós, 

gyáva napokra és te elmentél a farsangi zagy- 
vaságok között csúnyán, sietve és fájdalma
san. Rövid ittléted alatt sokat tanultál, sokat 
szenvedtél és tűnődtél, töprengtél, gondolkoz
tál az életen, az embereken meg a Koch bacil- 
íusok diadalmas háborúján. Mikor a láz, a 
köhögés nem kinzott, valószínűig vissza is em
lékeztél Pestre, az Üllői-utra, az anatómiai elő
adásokra, a klinika kertre, az előadások han
gulataira, a szigorlatok izgalmaira, tanulásos 
éjszakákra, budai tavaszokra, dunaparti séták
ra s talán mosolyra is nyilt ványadt vértelen 
ajkad — ó, igen: szép volt. Leszálltál a villa
mosról, jegyzeteket szorongattál sápadt kezed
ben és felmentéi a központi klinika lépcsőjén, 
Pali bácsi ablakában megnézted, nem érkezett-e 
levél hazulról. Azután lementéi a kertbe, tava- 
szodott már, április volt, csikoskabátu betegek 
ténferegtek az utakon, L antos. kolléga fedetlen 
fővel sétál a kórbonctani intézet előtt, még van 
néhány perc, még el lehet ismételni a főbb kar- 
cinoma alakokat avagy a daganatok patogené- 
zisét. Te sápadt vagy, csupán szemed sötétlik, 
mint borús sejtelem. Bent bádog asztalokon ot
rombán nyúlnak el a hullák. Buták, bűzösek, 
türelmesek és unalmasak. A komolykodó latin 
szavak nászt ünek a felnyitott belek rothadá- 
sos gázaival. A vízvezeték sugára szerényen



csurog, a Mária-utcán egy autó gördül tova, az 
olló sercen, mikor felnyitja a szivkamrát: dila
tado cordis, arteriosclerosos ao rta e ...

Mosolyogva kell emlékezni arra a korra, 
amikor úgy hittünk szavakban, felosztásokban, 
elméletekben, gyógyításokban, mint bámész 
gyerekek a varázsló tündérben. Azt hittük, 
hogy az orvostudományok fegyvertárával biz- 
tosaji megnyerjük az örök harcot, legyőzzük 
az alattomos baktériumokat, az ismeretlen kó
rokat és már Mecsnikoff optimista világnézete 
bontakozott ki a holnap horizontján, mint ró
zsaszín, májusi hajnal. Miénk az élet hatalma! 
Szinte türelmetlenül, nyugtalan vággyal kíván
tunk betegeket, hogy meggyógyítsuk őket, hogy 
kipróbáljuk az elméleteket, a szép, komoly köny
vek tekintélyes hangú tanácsait, lelkesedésünk
ben, önteltségünkben hadvezéreknek hittük m a

gunkat, akik nem ismernek, sőt el sem képzel
hetnek vereséget. Később azonban mégis meg
tudtuk, hogy az élet piszkosabb, kuszább, mint 
a fölényes könyvek és a majolikás, vidámarcu 
klinikák. Az élet rácáfol az elméletekre; a hivé- 
sekre, a rajongásokra, a csatákat egymásután 
veszítjük el, sőt magunk is elhullunk ebben a 
szívós, hatalmas, végtelen harcban.

Legfájóbb, legkegyetlenebb hullás a mi hul
lásunk. Heteken, hónapokon át feküdni teljes 
tudatossággal, hűvös józansággal és várni a 
s z í v  elfáradását, a gümőbacillusok térhódítását, 
köhögni éjjeleket, virrasztani az elpusztulás biz
tos gondolatának társaságában, a hőmérő bal- 
jóslóan emelkedő higanyát figyelni, tudni a sie
tős, csúnya kikerülhetetlen meghalást — ezt



senkisem szenvedi annyi hősiességgel, annyi 
kegyetlen tudatossággal, mint egy orvos. A ke
resztény vértanuk, a ködben, hitben rohanó for
radalmárok szenvedései szinte eltörpülnek an
nak a halálvárása előtt, aki ismeri a halált a 
maga meztelen vigasztalanságában. Te nem hit
tél angyalokban, Hófehérkékben, hárfás meny
országban, lelkek szállásában, szent Ágoston 
tanaiban, Canterbury Anselm bölcselkedő me
ditációjában, Schelling miszticizmusában, nem 
hittél álmokban és reményekben, okkultizmus
ban és spiritizmusban — te csak a halálban hit
tél, amiről biztosan tudtad, hogy érted jön, sőt 
- -  mint jó orvos — valószínűleg pontosan tud
tad, hogy mikor jön érted.

Tanulásoddal, tudásoddal és tapasztala
taiddal folyton jobban tépődtek, rongyolódtak 
az ámitgatás, a hitegetés cifra selymei és te csu
paszul, didergőén álltái a halál tornácában. Mi, 
orvosok nem járunk meseországban, nem kó
szálunk felhők között, mi, ha becsületesek va
gyunk, úgy hitetlenek is vagyunk. Mi látjuk és 
tudjuk, hogy nincs tovább és nem vigasztalhat
juk magunkat Nirvánákkal meg Paradicsomok
kal. Mi pucéran, nyitott szemmel megyünk a 
fekete szakadék felé. Ha elég bátrak vagyunk 
ahhoz, hogy végiggondoljuk a gondolatot, úgy 
nem marad borunk, vigaszunk vagy kábasá- 
gunk. Eldobtunk magunktól minden ámítást, 
hogy tudásunk tisztább legyen, ledobtunk m a
gunkról minden színes fátyolt, hogy látásunk 
élesebb legyen, feláldoztunk minden ringató, si

mogató, babusgató hazugságot, csakhogy job
ban, józanabbul segíthessünk mások baján és



jaján. Ezért pusztulunk el mi a legnyomo- 
rultabban.

Ó, sápadt, hangtalan Bogdánka, ime, most 
te is anyaga lettél az anatómiának és prédája 
a rothaclást keltő mikrobáknak. Te már rég 
tudtad, hogy ez a sors vár rád, hogy az élet 
kötelesség és a halál rothadás. Nincs vigasz és 
nincs visszatérés, csak elnémulás van és meg
semmisülés. Oly kevés napsugár mosolygott 
rád és oly hosszú, oly göröngyös, oly nyomo
rúságos volt a golgotád. Kurta életed annyi 
könyvvel, kötelességgel, köhécseléssel volt tele, 
a háború, az erőszak gálád garázdálkodása 
megremegtette siető kis szivedet, te tavaszra, 
tengerre, távoli napfényre vágytál és csúnya, 
hosszú, sáros romlás lett az osztályrészed. De 
te nem zúgolódtál, nem türelmetlenkedtél. 
Hangtalanul, szelíd mosollyal vártad a nagy 
szakadék eljövetelét.

A nagy csendben, álmatlan, óraketyegős, 
verejtékes éjszakában te töprengtél és bölcsel- 
kedtél az életen, a marakodó embereken, végte
lenvilágokon, felmérhetetlen naprendszereken, 
megláthatatlan mikrobákon s az örök, oktalan 
elmúláson.

Vértanubb voltál szent Ágothánál, akit pa
rázson hentergettek meg, hősebb voltál Perpe- 
tuánál, akit leopárdok téptek szét az arénában, 
nagyobb voltál a spanyol boszorkányoknál, 
akikből szöggel, lánggal, tűvel, csigával űzték 
az ördögöt, mert nem úsztál ködös tébolyban, 
agyadat nem öntötte el a fanatizmus őrülete, 
füledben nem muzsikáltak hozsannás halluciná- 
ciók, szemed előtt sohasem nyilt meg a csillo-



sós, Ígéretes, angyalos menyország. Te tudtad, 
láttad sorsodat: a korán kopogó halált — és 
mosolyogtál, mint nagyon bölcs próféta.

Busán, borzongva bámullak, ó Bogdánka. 
Fülembe Beethoven sötét hangjai dörögnek, fe
jem lecsuklik, mint vigasztalan virág az ősz
ben és megdörzsölöm szemem szögletét.





Souvenir d'août





Souvenir d’aoűt
Napokon át esett az eső, tompa, lucskos, 

vigasztalan szürkeség omlott széjjel a völgy
ben, mint hervatag hölgy lelkében a hangtalan 
busongás, a vastag lábszáru asszonyok magas
ra emelték szoknyájukat, ha a nagyvendéglő
be igyekeztek ebéd- és vacsoraidőben, a kecs- 
keszakállas fürdőorvos pedig felhajtotta kör
gallérjának csuklyáját, amint az a turista-ár
jegyzékekben látható. Oly korán látogatott el 
az este, a nedves, cnyvszinü sötétség, mintha 
fanyar, podagrás, öregur ágyát készülne meg
vetni, aki nem kedveli már a hosszas vacsorá
kat, a társaságot, az anekdotázást vagy a ma
gányos estvéli pipaszó és vörösbor barátságát. 
Unalmamban és elkeseredésemben öt sóskiflit 
ettem meg uzsonnára a haboskávé mellé, az 
újságokban mindig elolvastam az apróhirdeté
seket meg a meteorológiai intézet sürgönyprog
nózisát és halálosan beleszerettem egy szivar- 
barna hajzatu kisasszonyba. A kurszaionban a 
legdivatosabb zenedarabok a Strauss-keringők 
voltak, néha ugyan eljátszották a Lysistrata 
egyes részletét, azután egy nagylábu bécsi 
leányzó hegedűjével és Gluck menüettjeivel 
szerepelt, mégis sokan bosszankodtak és pa
naszkodtak, hogy fejletlen a zenei élet s hogy 
a hibásfogu zongora felső c-je már h-nak is be
illik. A makacsul csúf idő szobafogságra, csen
des szórakozásokra, beszélgetésekre és zsém- 
béskedésekre Ítélte a nyaralókat, az ezredeséi:



keménykacaju katonatársaságban lansquenet-t 
játszottak az egyik sarokban, B.-néninek, a fe- 
hérnyaku pesti asszonynak hevesen udvarolt 
a lapátfogu szolgabiró, Sándor bácsi, a sáros- 
megyei földesur pedig vadászhistóriákat me
sélt három paradicsomarcu öreg urnák és fa
hajas forralt bort ivott hőstetteihez.

Fájdalmasan, végtelen türelemmel csur
góit, kopogott le a viz a Nagyszálló lyukas ere
széről, mint kellemetlen beteg nyöszörgése, az 
étterem ablakaira hamvas pára lehelődött, az 
egyik felső ablaktáblát többszörösen megrázta 
az esőgyöngyös szél, de azért a hibás reteszt 
senkinek sem jutott eszébe kijavíttatni. Sziva- 
leczky ur, a császárszakállas bérlő némi elége
detlenséggel és m agyartalan hangsúllyal kiál
tott fel, ha a terraszon ázó asztalait és a fősé
tány barátságtalan, esőgyürüs pocsolyáit szem
lélte az étterem ablaka mögül:

— Vége már a szezonnak, kérem alássan...
Valéria halk fájdalommal vallotta be, hogy 

holnapután komolyan elutaznak. Az István-na- 
pi mulatságból már úgy se lesz semmi, édes
anyjára, aki már tiz fürdővel többet vett, mint 
amennyit az orvos előirt, nyomasztólag hat a 
lucskos időjárás, nemsokára az iskolák is el
kezdődnek és ötödikén már az intézetben kell 
lennie. . .  Vacsoránál üresen maradt néhány 
asztal és a molett, halovány pesti hölgy aszta
lán pöffeteg rózsacsokor jelezte, hogy ő is el
indul a holnap reggeli vonattal — a íiirdőven- 
dégek lassanként elszökdöstek, mint öregedő 
dáma mellől a táncos gavallérok. Csupán a bé
csi hölgy hegedült s z í v ó s  kitartással és Sándor 
bácsi sem fogyott ki kalandos körvadászatok
ból, vaddisznótörténetekből és mulatságos ka



csalesekből. Az érkező nyaralók névsora már 
csak egy-két sorra szorítkozott, a másodeme- 
leti szobák lassanként lakók nélkül maradtak, 
Flórián, a zöldkötényes bérszolga sanda tekin
tettel rakta kocsira a bőröndöket és illő borra
való ellenében szerencsés utat is kívánt a tá
vozóknak.

A kanyargós hegyi ösvényeken senki sem 
járt, a sziklás kilátók felé nem indultak sza
tyorral, szöges cipővel és pörge tiroli kalappal 
ellátott kirándulók. Hűvös, barátságtalan volt 
az idő, mint gyomorbajos nyugdíjas kedélye. 
Fagylaltot már nem csináltak a kávéházban, 
mert úgy se rendelte volna senki sem, a nagy
bőgős többször dörmögött a kevés borravaló 
miatt és az a hir terjedt el, hogy a köszvé- 
nyes báróné befüttetett szobájában. A fehérnya- 
ku, kacérszemü pesti asszony szerenádot ka
pott az utolsó éjjel és másnapra kissé kedve
sebb lett az idő, voltak, akik felöltő nélkül is 
kimerészkedtek, sőt úgy tapasztaltam, hogy a 
kopasz nagybőgős is kevesebb szigorúsággal és 
elégedetlenséggelkezeli hlangszerét. Ezen az es
tén Valéria majdnem könnyekre fakadt, mikor 
együttlétünkről, az elröppent szép napokról, 
közös alkonyati sétákról, titkos Ígéreteinkről és 
a válás kegyetlenségéről beszéltem a kursza- 
lón tüköralatti pamlagán. Utolsó este volt, az 
ezredesné hahotázva cigarettázott, a bécsi 
leány talán szebben hegedült, mint máskülön
ben, a szél nem kopogtatott az étterem rozoga 
ablakán. Szivaleczky ur merev udvariassággal 
forgolódott asztalunk körül, mintha az utraké- 
szülők emlékezetébe kellemes képmását akarta 
volna elhelyezni.



Másnap csakugyan elutazott Valéria. Kiki- 
sértem őket az állomásra, kötelező rózsacso
korral, száraz torokkal és nehéz, szorongó ifjú 
szivemmel. Tiszta, teltszinü augusztusi nap 
volt, a hegyoldalak frissen, komolyan, kékesen 
zöldeltck a hosszas eső, a hideg, párás éjszakák 
után, mint könnyekben megmosott reménysé
gek. A nap kíméletesen szurkálta át a felhők 
porszinü rongyait, a bükkfaleveleken felcsillant 
az eső vibráló csöppje, a lomha, kövér kocsi 
belezötyögött a zavaros tócsákba, a sárpettyek 
ilyenkor ijedten ugrottak fel és a vén tót ko
csis dörmögve csapkodta göthös lovait, mintha 
ők lennének okozói a gondozatlan útnak, a ke
vés burgonyának meg a sors egyéb igazságta
lanságának, melyek akkortájt az öreg kocsis 
mérges kedélyét bosszantották.

— És reárn fog gondolni? — kérdezte Va
léria megható melegséggel, mikor egyedül ma
radtunk a felvidéki állomás néptelen, szürke 
kis perronján.

Jelentős némasággal megszoritottam kes
keny kezét és akkor csakugyan azt hittem, 
•hogy sohasem felejtem el dohánybarna fürtü 
nyári szerelmemet. A vonat már bent pöfékelt 
az állomáson, a völgyből felbugott a gőzfürész 
mélabus sirása, a verőfény kibukott a foszlá- 
nyos felhők résén keresztül, a himlőhelyes hor
dár elhelyezte a csomagokat és Valéria bucsu- 
záskor titokzatosan odasugta: írjon. Azután 
felszállt, rózsáimat dédelgetve karjára vette, 
mint szopós csecsemőt, majd kihajolt az abla
kon és mondott valamit, mikor a vonat elindult, 
amit azonban nem értettem meg. Bólintottam 
egyet és megemeltem kalapomat, a távolodó



vonatból pedig ideges kis zsebkendő repkedése 
volt látható az egyik ablak körül.

A múlandóság, a soha vissza nem térés ól
mos érzése ráfeküdt lelkemre, mint valami 
lomha, szürke macska gazdájának fehér ván
kosára. Valériával együtt elutazott egy nyár, 
egy augusztus, egy zöld diákszerelem, a gond
talan ifjúság egy darabkája, mely után azzal a 
meddő keserűséggel, azzal a facsarodó fájda
lommal nézek, mint szeretett halott koporsója 
után, melyre súlyos, sárga göröngyöket dob
nak a közömbös sírásók.





Intermezzo a párisi Operában





Intermezzo a párisi Operában
Az Opera egyik második emeleti páholyá

ban ül, mikor helyemre kerülök, mindjárt ész
re veszem. Szinte ő az egyedüli érdemes és ér
dekes jelenség a szembeeső oldal emberszázai
ban. Finom, fehér, merengő, szomorú. És szép.

Lehajtja hamvas, szőke fejét, a műsort 
tartalmazó füzetet lapozgatja, azután oda- 
nyujtja a mellette ülő férfinak. A férfi egyszerű, 
kissé rideg jelenség. Szmokingban van és di- 
vatjátmult nyakkendőben. A inegnemértés 
szimbóluma. Kezei nagyok, bajusza kegyetlen. 
Nem beszélnek egymással.

A nagy csillár elsötétül, vörösen izzik, mint 
hamuba hulló parázs. A hegedűk felsírnak, a 
fúvósok puhán bugátják hangszereiket, az üstök 
tremolója átvibrál fáradt idegeinken. A Faustot 
játszák. A bűvös, fehér arc azonban visszahi, 
feléje kell irányítanom a látcsövet és nem a 
színpadra. A fülledt félhomályban szinte vilá
git fehér bőre. Egész érthetően látom, hogy 
hátra veti fejét, a mennyezetre néz, úgy lát
szik, a színpad és a színészek nem érdeklik,.csak 
a zene s a hang. Milyen különös. A fájdalma
san feltörő fortéknál megvonaglik. Érzékeny, 
bágyadt, titokzatos, zárkózott, ideges. Úgy 
látszik, erősen befelé éli életét.

Alig várom a felvonásközt, a csillár fel- 
káprázását, hogy alaposan szemügyre vehes- 
sem. A haja szürkésszöke, arca csupa lágyság, 
szépség, szomorúság. La Tour pasztelljeire em-



lékeztet, de még azoknál is párásabb. Semmi ék
szer sincs tiszta, vakító nyakán, a kezén sin
csen gyürü — talán nem is asszony? A szmo- 
kingos férfival egy szót sem vált, igy egészen 
bizonyos, hogy a férje. De miért ez a tompa 
egyszerűség? Már1 senkivel se törődik, senkinek 
se akar tetszeni, vagy talán Ízlése megcsömör- 
lött már a színpadtól s a színjátszástól? De 
hogy jutott el idáig? Anyi élvvel, gyönyörrel 
és drágakővel volt kikövezve életútja?

Mennyi kérdés izzik odaküldött tekinte
temben, mennyi vágy és mennyi türelmetlen
ség, de ő tétován, gőgös unottsággal lefelé néz 
az első emeletre és a földszintre. Egyszerre 
azonban váratlanul felveszi eddig használatlan 
látcsövét és felém szegzi azt. Szinte felsikoltok 
a boldog csudálkozástól. Hát észre vette az 
ostromot? De hiszen eddig sohasem nézett fe
lém. Talán tulfinomult lelke megérezte a mohó 
kíváncsiságot, a rajongó hódolatot? Érthetet
len. Titokzatos. Boldogan érdekes. Érzem, 
amint arcomon végigsiklik a látcső hideg sze
me, azután hirtelen leteszi a látcsövet és mé
lán, merengősen felnéz a mennyezetre.

— Kicsoda ön, asszonyom? A nevét ké
rem, a keresztnevét. Ö, tudom, hogy ön netn 
Gaby, nem Berthe, nem Ernestine, de hogj' 
hívhatják? És honnan jön? Nem párisi, ebben 
biztos vagyok, talán nem is francia. Szomorú, 
szőke, párás és borongós, tehát északi. Sokkaí 
fáradtabb, finomabb és sápadtabb, semhogy an
gol lehetne, talán norvég, talán flamand, talán 
dán. A gyerekkorára is kiváncsi vagyok. Hogy 
mosolygott, hogy csacsogott, mit játszott, mi
kor ijedtszemü kislány volt, milyen énekeket 
dalolt és szerette-e a habos-sütem ényt.... Min



den érdekel, ami önnel történt, bánatai, köny- 
nyei, álmai, könyvei. Pierre Lotit kedveli-e in
kább, avagy Henri de Régniert? Tudom, érzem, 
hogy jól zongorázik, hogy énekelni is szokott 
könnyed, könnyes kis dalokat, mikor teljesen 
egyedül van a szobában a görnyedt, bíboros 
alkonyattal. Azt is tudom, hogy sokáig nézi 
arcát a tükörben és nem érti, és hogy a für
dőben csodálkozik teste fehérségén, szive lük
tetésén, keblének szabályos hullámzásán s a 
lábujjak ügyetlen mozgásán. Bizonyosan furcsa 
és fonák érzésekkel bámulja kopaszodó kertek, 
füstölgő hegyek, busongó tengerek messzeségét 
és ilyenkor félénk, fájdalmas sóhaj röpül ki keb
léből.

Sötét lesz a nézőtér, a színpad pedig tar
ka és fényes, mint felnyílott oltárszekrény. A 
titokzatos szőkeség azonban nem néz le. Tisz
tán látom, amint lehunyja szemét, kinyújtja 
hószinii karjait és térdein összekulcsolja kezét. 
Szám ára a muzsika a tiszta élvezet, a fájdal
mas gyönyör. Olykor megrándul, fejét még 
jobban hátra szegzi, kinyujtózkodik, mintha 
puha szőnyegen feküdne az ópium első csókjai
ban. Talán a levegőben érzi magát, tiszta, mo
solygós felhők között, ahol nem érezni talajt 
és sárba huzó erőket.

Je veux, t’aimer
Et te chérir!

- - énekli M argaréta és a hegedűk finoman, 
szépségesen zokognak, az oboa puhán és hal
kan búg, mint mélységes óceánok kagylója. 
Kába gyönyörök illatoznak, nyújtózkodnak a 
levegőben, mintha lehunyt szemmel hintáznánk 
hűvös magasságokban, mintha szállnánk, rö



pülnénk puha pihés szárnyakon végtelen vará
zsokban.

— Ó, asszonyom, nekem be kell vallanom, 
hogy nagyon vágyom önt. Ön olyan messze 
van s ez oly türelmetlenül fájdalmas dolog. 
Nagyon szeretnék most ön mögött állni, átka
rolni ájult, szép fejét, kezemben tartani, mint 
égi kincset és nézni, várni a viaszfehér szem
kagylók felnyitását. Asszonyom, ön nagyon ér
dekel engem. Ősi vágyakat, árnulós megértése
ket, csókos csodákat, sikolyos beteljesüléseket 
látok az ön fehér, ideges titokzatossága mögött. 
Asszonyom, én . . .

Je t'appertiens, je t’adore
Pour tói je veux mourir 

— hangzik olvadás, bóditós dallamokban.
Pour tói, je veux mourir!

— Ó, hallja, asszonyom, ezeket a szava
kat? Ezek az én szavaim, ezeket önre szórom, 
önre, a szfinkszre, az isteni bálványra, a vágy
ra, az Ígéretre, a boldogságra, a beteljesülésre. 
Asszonyom én vágyom és várom önt.

A szürke, szőke asszony előre hajlik, fel
veszi látcsövét és nyugodtan, egyszerűen felém 
szegzi. Az ujjongó ámulat, a megérzés titokza
tossága butává és boldoggá részegit. A nagy 
rátalálás viharzik végig a véremen.

— Asszonyom, én most oda megyek önért 
és ön eljön velem s mi megyünk Párisba, az 
éjszakába, rikoltós csodák, ájult örömök ölébe. 
A sszonyom . . .

A nagy csillár millió fényszikrája felkáp- 
rázik, és meghitt .sötét lelki beszédünk meg
szakad.

Mikor vége az előadásnak, a bűvös szőke 
asszony felkel, a szmokingos férfi ráadja belé



pőjét. Az asszony egy kicsit visszanéz, majd 
eltűnik a borvörös ajtónyitásban. A lépcsőház 
nyüzsögős, dudolgatós emberárjában már hiába 
keresem. Elment, eltűnt, elveszett örökre és 
fájdalmasan, mint tengerbe hullajtott drágakő, 
flolnap . . .  Ah, holnap talán már vonatra ül és 
messze lesz Páristól, talán Anvers-ben hajóra 
száll és kék fátyolt köt hamvas, szőke fejére.

Elárvultán, elámultan állok a Piacé de 
l’Operán. Az élet pedig goromba lépésekkel tö r
tet tova, mint száraz, sietős üzletember, akinek 
nincs ideje tűnődésre és ellágyulásra.





Alkonyhaldoklás





Alkonyhaldoklás
Dubrovnik, Szent György hava.

A stradonén megelevenedik az élet, az ala
csony, bolthajtásos üzletekben felgyulnak a 
lámpák, a keskeny, lépcsős sikátorokban égett 
olajszag bujkál, mintha csak Toledo mellékut
cáiban ögyelegnénk. A tőrre d’orlogio órája he
tet mutat és a campanilékben megkondulnak a 
nyájas-szavu estharangok.

Nyugat felé a szemhatár élesebb, kemé
nyebb, kékebb lesz, félénk, rózsaszinsóhaju fel
hők úsznak a messzeségben, talán az apuliai 
partok felett, a tenger rosszkedvű, mogorva 
sötétszürke köntösbe burkolódzik és nyugtala
nul hánykolódik, mint elégedetlen szörnyeteg. 
A Fort San Lorenzo büszkén, megvetően nézi a 
felíortyanó hullámhegyeket, melyek tehetetlenül 
pukkannak szét a likacsos sziklákon. Hosszú, 
puha szálak hálózzák be az égboltot, fáradt ár
nyak helyezkednek el' a loggiák, az ódon ka
puk ölében, a meghitt utcazugokban és ebbe a 
lankadt tompaságba belerikit a kikötő vészpiros 
lámpása.

Este van és a hivők utolsó miatyánkra tér
nek be a borongós templomokba. Felmegyek a



lépcsőkön és halkan kinyitom az ajtót. Lágy, 
békés homály és lankadt áhitat bóbiskol az 
öreg chiesában. Néhány ványadt, jámbor asz- 
szony ül a padokban, elszórtan, bágyadtan, 
meggörnyedt vállakkal. A barokkos főoltár már 
aludni készül, Ragusano San Blaggioja időn
ként lehunyja a szemét, aquinoi szent Tamás 
fáradtan tartja kezében a bibliát, Szent István 
is unja már oly mereven tartani az olajágat, 
úgy látszik mindkettő pihenni szeretne. Jobbol
dalt Tizian Madonnája emeli égnek szemeit, a 
sárgaszakállu San Blaggio pedig öreges szere
tettel nézi őt, mint apa, ki büszke a leányára. 
De azért látszik, hogy ők is álmosak már, nem 
is szólva a sarokban térdeplő gróf Pozzaról, 
aki egészen komolyan aludna, ha a bájos mo- 
solyu Tizian-angyal nem veregetné meg időn
ként a vállát.

A homály szétnyílik, meghízik és csende
sen, de komolyan megveti ágyát a nagyon öreg 
istenházban. A színek, vonalak, csillogások, pa
tinák, emlékek és áhitatok összeolvadnak, el
tompulnak, mint távoli tegnapok ködképei. Rég 
elhantolt századok háborúi, stílusok vetélkedé
sei, művészi és nemzeti irányok harcai össze
ölelkeznek, mint sápadt fohászok, mint kecses 
angyalkák a kéklő magasságokban. A korai 
olasz reneszánsz átkarolja a velencei gótika vál
tozatos vonalait és megértőén magához öleli a 
lusta, öblös bizánci hajlásokat. A béke és a



megértés hosszan, engesztelőén összecsókolódz- 
nak a középkori oltárok felett.

Béke van, csend van. Egy gyerekarcu frá
ter végigcsoszog a főoltár előtt, hirtelen letér
del, majd eltűnik a sekrestyében. A jámbor, szo
morú asszonykák kicsoszognak és bőven be
fröcskölik magukat a poshadt szenteltvízzel. 
Egész sötét lesz már, a vasrácsos ablakokra 
fátyolfüggönyöket húz a homály, mint kényes 
öregur, aki nyugodtan szeret aludni. Az örök
mécs gyulladt vörös szemé kissé fölpislog, 
mégegyszer örködön körülnéz az elalvás előtt, 
majd ismét összehunyoritja szemét, mintha ő 
is nyugovóra térne.

Meghalt az este.



s



Rossz társaságban





Rossz társaságban
Körülnézek és türelmetlenül kérdem: ki 

tud hát tanácsot adni? Ki tud válaszolni a kér
désemre, ki tud megértő, megnyugtató szava
kat mondani ebben az éjszakában? Nyugtalanul 
forgatom a köteteket, a lapokat, a gondolato
kat. Ódon nevek: Thales, Anaximandros, Anaxi
menes, Xenophanes, Parmenides. Messzi idők 
és nagyszerű gondolatok. Bölcs koponyák és 
derűs attikai ég, oszlopos csarnokok, olajfák, 
ky tará t pöngető dalnokok, sétáló és vitatkozó 
ifjak. A honnan, a hova és a miért vitatása.

A tűz, a viz, az isten, a halál, az egység, 
a keletkezés, az élet, az atom, az egész nagy, 
értelmetlen mindenség titkának vitatása, kuta
tása, m agyarázgatása. Az egyik állit, a másik 
cáfol, az egyik a vizet, a másik a levegőt ta rt
ja az ősanyagnak, az egyik számokban keresi 
a lényeget, a másik a harcban, az egyik mo- 
nista, a másik pluralista, az egyik mosolygósán 
hivő, a másik gúnyosan tagadó. Kinek higyjek 
hát?

Tovább sietek szomjasan és lappangó re
ménykedéssel : talán Platon, vagy Epikureosz, 
vagy Philon. Talán ők, ők a nagyok megadják 
a tanácsot, az értelmet, a feleletet, a megnyug
tatást. De hiába. Az egyik lenge mítosz, a má
sik szelid- suta optimizmus, a harmadik csupa 
fárasztó allegória és szimbólum. Vájjon mesz- 
sze esnek-e már tőlünk, avagy akkor is mesz- 
sziek meg idegenek voltak, amikor éltek? — ki



tudja. Lehet, hogy felnyúló csúcsok ők, melyek 
magasságából sohasem szemlélhetjük az életet. 
Mi lent vagyunk és semmi vigasztalást sem lá
tunk magunk körül. Végigviseljük miértjeinket 
egész életünkön, mint vállunkba vájó chimerát 
és sohasem tudjuk meg, mi a leghelyesebb: 
meghalni, tovább sietni, vagy unottan, tehetet
lenül megállni, mint akinek már mindegy, hogy 
merre megy.

Az ebédlőben megkondul az óra. Késő éj
jel van már, de én nem nyughatom, mint fa
lánk alkimista lángok és lombikok között. Va
laminek a végére szeretnék jutni, valami le
zártságot, valami eredményt szeretnék elérni, 
hogy azután fáradtan és megelégedetten le
hajthassam fejemet. Lassanként minden össze
folyik előttem: élet, anyag, lélek, elmúlás, alko
tás, abszolutum, vég és végtelenség. Csak kér
dőjelek ágaskodnak fel a lagymatag bizonyta
lanságból, a gondolatok és töprengés gomolygó 
gőzéből. Már nem is tanácsot kérek, csak meg
nyugtatást. Elringatást. Zsongó hazugságot. 
Bódulatot. Cukros mákonyi.

Schopenhauer következik, majd Nietzsche, 
majd Hegel, majd Decartes, majd Bergson.— a 
ki nem elégitettség nyugtalan érzése mindig 
megmarad. Fáradt vagyok és kellemetlennek 
találom ezt az ingerült fáradtságot. Erőtlensé
gem a tejbe csöppent légy meddő, kudarcos 
küzdelméhez hasonlatos. A könyvek olyan os
tobán, meredten néznek rám, mint buta kis diá
kok. Gyenge vagyok arra, hogy ily hirtelen s 
ilyen keserű kedvvel kiássam a nagy szfinkszet, 

hogy megtaláljam a nagy megnyugtatást.
Ó, milyen jó lenne most kemény, kolostori 

ágyon aludni s hajnalban imával ébredni. Meg-



büvölten, zsolozsmás hangulatban térdelni as- 
sisi-i szent Ferenc oltárképe előtt és jámboran 
kitátott szájjal himnuszokat énekelni a szent 
Szüzhöz. Vagy komolyan, elszántan a sziv fö
lé helyezni a fegyver csővét és szemrebbenés 
nélkül meggörbíteni a ravaszra helyezett muta
tóujjat . . .

Hűvös szellő siet be a nyitott ablakon ke
resztül, mint ijedt, fátyolos látogató. Kint ker
tek, marhák, emberek alusznak, kutyák ugat
nak, tücskök ciripelnek, messze valahol a vonat 
fütyül. Kelet felé világosabb az ég, sápadoznak 
a csillagok, nemsokára pirkad. Felállók és vé- 
gigsimitom homlokomat. Bosszankodás, bün- 
bánat és. szemrehányás karcolja, kapargáija a 
lelkem. Mások már felkelnek, nyújtózkodnak, 
megdörzsölik szemüket, pálinkát isznak és ga- 
néjszagu munkájukhoz látnak, én pedig még a 
tegnapot élem. Ágyam gyüretlen, szemem szá
raz és meieg, izmaim ernyedtek, mint hajlékot 
kereső esti vándoré. Még le se feküdtem. Vir
rasztók. Züllöm. j

Rossz társaságban töltöm az éjszakát.





Halott husvétok





Halott husvétok
Áprilisi napfény aranylott, szikrázott a dél- 

ciőttben, a városkában áhitatos csend, szent 
készülődés leselkedett, mintha ritka vendég 
lenne érkezőben, a házivarrónők már befejezték 
az uj tavaszi ruhákat, a vajszínű félcipőt még 
meg kell sürgetni a kopasz, zöldkötényes mes
ternél, a toronyban a kereplő üres hangjai ko
pognak, panaszkodnak, mint gégebajos öreg ur 
beszéde, kalappróba folyik a tükör előtt, a 
böjti hal lihegve dobálja magát a konyha asz
talon, a gyerekek pattogatott kukoricát maj
szolnak és teleszórják vele a szobát.

Templomba járunk, lamentációkat énekel
nek a kóruson, megbámulják al szent sirt, a sok 
pálmát, a sok borostás növényt, a merevarcu 
örtálllő katonákat és a piéta sárga, gyertyafé
nyes testét. Uj kalapunk összegyűrődik a to
longásban, a templomajtó előtt megszaporod
nak a koldusok, mint öreg, beteg madarak a 
magtár körül, kint tavasz van, a sarkon kék, 
meg vörös luftballont árui egy kecskeszakállas 
öreg ember, aki feltűnően hasonlít a tanfel
ügyelőre. A kálvárián feketéllenek, mozognak 
az emberek, félrebillentett fejjel, áhitatos arccal 

nézik a stációk naiv, öreg, ütődött képeit és le
engedik kezükben a széjjelnyitott imakönyvet. 
Túl a kálvárián nedves, selymes füvön métát 
játszunk, sikítunk, kacagunk, kipirulunk, mo
csári gólyahir kiabál ki az árokból, az ország
úton kislányok lépkednek, biztosan ibolyát vol-



tak szedni az erdőben. Rakoncátlanul utánuk 
kiáltunk, ők szaladni kezdenek, mi szélesen, 
pajzánul kacagunk: tavasz van, szünet van és 
gyerekek vagyunk. Odahaza ezalatt talán tojá
sokat föstenek és elrejtik őket az éléskamrá
ban. Mire hazaérünk, foltos bárány csetlik, boí- 
lik az udvarban, mekeg, fél, elszalad, mi azon
ban megfogjuk és füvet tömünk a szájába. Es
te szüléink képes bibliáját forgatjuk, úgy ol
vassuk a Getsemáné kerti gyötrődést, Judás 
árulását, Jézus elfogatását, Pilátus kézmosá
sát, mint Hoffmann elbeszéléseit, melyet min
den szombaton az iskolai könyvtárból kértünk, 
azután hosszas unszolásra kínosan és kelletle
nül boldog husvétot kívánunk, barkás, nyúlás, 
pirostojásos lapokon keresztapánknak meg más 
távollevőknek, kezünk tintás lesz, mint szép- 
irási órán, nagyot ásítunk, szemünk már fá
rad t az éles levegőtől, az elmúlt nap felhőtlen 
szabadságától, szilaj játékaitól.

Nagyszombati alkonyaikor a posta, a plé
bánia és a pénzügyigazgatóság sivár ablakai
ban meghatott gyertyák rezegnek, zugnak, 
zsongnak a harangok, mint lüktető hozsánna, 
zizegnek az uj ruhák, némelyek még sántíta
nak az uj sárga 'cipőben, sokakat meg sem is
merni merészszinü köntösükben, a tömjénes 
homályból előkerülnek a templomi zászlók, me
lyek eddig kalodában álldogáltak a padok men
tén, fehérruhás leányok viszik őket, azután pi
rosgalléros ministránsok csöngetnek, fontos
kodnak, az ösztüvér káplán tömjénezve hajlong 
az asztm ás plébános előtt, aki nehézkes léptek
kel, fölemelt szentséggel baktat a bibor balda- 
chin alatt. Városi hajdúk mennek oldalt, ki
vont karddal, szijjas csákóval, azután a kövér



kántor csoszog, szemüvegét erősen letolja, 
hangját pedig oly büszkén rezegteti, mint elhí
zott, öreg kakas: körülötte őszhaju, feketeru
hás polgárok énekelnek, egyik kezükben gyer
tya irnbolyog, a másikban imakönyvet tarta
nak . . .  ének, beszéd és harangszó összezsi
bong, mint zűrzavaros bogárdongás, le kell 
venni a kalapot, meg kell hajolni a csöngetésre, 
de térdre már csak az ereszkedik, aki nem hú
zott uj harisnyát az ünnepség tiszteletére.

A báránypaprikás szaga már az előszobá
ban kelletlenkedik, sokára kell csak lámpást 
gyújtani, bús, hízelgő jácintszag nyújtózkodik 
a szalonban, mint édes semmittevés, kis hú
gom ügyetlen buzgalommal füves fészket készít 
a húsvéti nyúlnak, a narancsok gúlában moso
lyognak az üvegtálban, mint negyvennyolcban 
az ágyúgolyók. Friss mézesbábot rágdicsálunk, 
kankalincsokor szorong egyik szüknyaku vá
zában a tükör alatt, apám hazajön a kaszinó
ból, a posta képeslapokat hoz. egyikük a Rivié
ráról érkezett, valamelyik rokonunk onnan 
küld húsvéti üdvözletét.

— Milyen szép lehet most Nizza, — mond
ja anyám és kisideig elmereng a napsütéses 
lapon, majd kisiet, hogy a vacsora után néz
zen.

Másnap reggel piros, lila, pettyes, képes, 
selymes tojások köszöntöttek ébredésünkkor, 
kis húgom mindjárt majszolni kezdte a csoko
ládét, mely egyik szétnyitott tojásból kiömlött. 
Bimm-bammoznak a harangok, az ünnep kiké
szített reggelében tiszta verőfény, kisvárosi 
áhitat hintázik, feltámadt Krisztus, Mária Mág- 
daléna látá, hogy elvétetett a kő a sírról, allé
in ja zsong imákban, énekben,. jámbor gondölá-



tokban és reggelire a kávéhoz szentelt sonkát 
meg kalácsot kapunk. A templom előtt tarka, 
rokolyás szoknyák, heje-hujás szinek, festett 
arcú bunyevác menyecskék kígyóznak, tolong
nak, kavarognak, zsíros, feketeruhás parasz
tok pipázgatnak, tereferélnek és nagyokat pök- 
nek a járdára, a sarkokon gyerekek játsza
doznak, krajcárt próbálnak a vörös tojásba 
ütni, délben nagy sörözés van az » E lefán t
ban, a korzón tavaszi ruhák kiabálnak, kacér
kodnak, mint vedlett papagályok, a megyehá
zi Írnokok ferencjózsefet öltenek és félszeg kéj
jel gondolnak a délutáni kuglira, a szabadság
ra hazajött jogászok meg ludovikások affek- 
táltan udvarolnak, a patika előtt a megyei urak 
politikáról vitatkoznak, de mikor a közjegyző 
karcsú, elegáns lányai végig lejtenek a főutcán, 
elhallgatnak, csupán elismerő megjegyzéseket 
küldenek a hölgyek után.

— Holnap locsolni kell mennem — sóhaj
tozom gondterhes arccal odahaza. Anyámtól 
illatszert csenek, locsolóm fondorlatait vizsgál- 
gatom és a szerkezet működését bodroshaju 
kis húgomon próbálom ki. A bodroshaju kis
lány sirva fakad, én azonban egy cukros tojás
sal elnémítom és megvigasztalom. A freilein az 
ablaknál fejét rázza, majd tovább olvassa a 
pirosfedelü könyvet. A kertben habosán, fehér 
meg rózsaszín gombolyagban virítanak a gyü
mölcsfák, mintha lenge, mesebeli hó csüngene 
az ágakon, a cselédek elmennek, megint ha
rangoznak, már három óra, az orgona ágain 
világoszöld pontok gubbasztanak. Uzsonnára 
hivatalosak vagyunk az alispánékhoz, anyám 
megköti nyakkendőmet és homlokon csókol. 
Eszünk, kacagunk, tejszínhabot ejtünk nadrá



gunkra, a kelleténél több datolyát fogyasztunk, 
társasjátékot játszunk, elzongorázzuk betanult 
kis darabunkat, sokat nevetünk az egyik hogy- 
tetsziknél, kiváltjuk a zálogokat, sima arcunk 
pedig oly piros, mint a szüzi boldogság. Mikor 
hazamegyünk, eszembe jut, hogy még csak két 
nap a vakáció és elkomorodok. Anyámék nin
csenek otthon, a gyermekszobában még sötét 
van, kis húgom álmosan nyöszörög, a freilein 
lámpagyujtással vesződik, a gyufa kék lángja 
ellobban, megint sötét van, szivem összefacsa- 
rodik, szemem kissé nedves lesz:

Mily hamar elmúlik minden.





Szeretnék szántani





Szeretnék szántani
Citromsárgák, ájult zöldek, sápadt barnák, 

meleg rozsdaszinek, lázas vörösek, elbusult li
lák, szerénykedő szürkék, hamvas pirosak, 
rosszkedvű okkerok, bágyadt narancsszinek, 
panaszos bíborok, komor, kegyetlen szépiák, 
bak, fák, fák. Az októberi napsugár végigcsó
kolja csüggedt, fáradt fejüket, mint vigasztaló 
kis gyermek siró anyját. Az öregek egy-két le
velet hullatnak le, mintha könnyeznének, ő sz  
van.

Az avar kedves, kesernyés paríőmje szelí
den, asszonyosan végig cirógatja arcunkat. Az 
autó kegyetlenül vágtat tova a panaszos, rőt- 
szinü őszben, a fák méla, pihegős sóhajai kö
zött. a halott levelek felszállnak mögötte erőtle
nül és vágyakozva: vissza szeretnének röpülni 
a kopaszodó ágakra, de azután ismét lehulla
nak. Tallózva, tétován, kelletlenül keringőzve s 
a végén csendes belenyugvással lefeküsznek, 
mint engedelmes fiucskák az ágyba.

Ősz van már Théodore Rousseau tölgyei. 
Dupré és Paál László remegő nyírfái között és 
Corot mélabus, ezüstös poézisa ködlik, gyön
gyözik vizek és sziklák közül. Bucsuzkodik az 
élet, a szerelem, a majálisos kacagás, elmegy 
a nyár, elmegy az ifjúság, elmegy Páris és el
megy az élet, Lucie. Vágtatunk tovább, de hiába, 
az ősz, az elmúlás öléből nem szabadulunk, 
mindig és mindenütt temetőillat és halódó szí
nek, busarcu október és könnyes, keserves bu-



csuzkodás. Fák, iák, mindig fák. Van, amelyik 
Napóleonnak susogott tanácsot és bátorítást, a 
másik talán Marie Antoinette suta sóhaját fogta 
fel, a barbizoniak közéjük és közöttük jártak 
csámpás kalapban, fekete lebernyegben, masza- 
tos festékládákkal levegőt és term észetet keres

ni. Bölcsek, történettudósok és titoktartók ezek 
a fák, no meg érzelgősek, mint sápadt, köhögős 
poéták. Egyre sóhajtják: ó, meg kell halni. A 
könnyek egyre hullanak az avarba.

Franchard szikláihoz érünk. Megnézzük 
VII. Lajos feneketlen kútját, majd vidám szóval 
kapaszkodunk, csúszunk, dülöngézünk a hatal
mas, iromba kőfejek között. Egyik kiemelkedő 
szikláról lágy, lankás tájék tárul elénk : vöröslő, 
bodros erdőségek ibolyás köddel és árnyékkai. 
A nap fáradtan néz bele az őszi ebédutánba, 
végig cirógatja a lankákat, a rozsdavörös fá
kat, a: szelíd, elbámészkodó felhőket. Finom, fá
radt, illatos őszi hangulat nyúlik el a levegőben, 
mintha az öregedő Pán sípolna nyulós, pana
szos melódiát. Lucie feláll a sziklacsucsra. szí
nészi pózt utánoz és Lamartinet szaval a Co
médie Française dallamos pátoszával!

Saluts! bois couronnés d’un reste de verdure! 
Feuillages jaunissants sur le gazons épars!

— Ó, hagyja abba — kérlelem erőtlen mo
sollyal. Nem tudok mulatni a gúnyos hangsú
lyon, a komikumig fokozott érzelgősségen, az 
őszön — ó, jaj! — nem lehet gúnyolódni. Az 
ősz, az elmúlás, a hervadás itt ta rt az ölében, s 
holnap talán mi is oly engedelmesen fekszünk 
bele az avarba, mint a kanárizöld -platán-leve
lek. Lefekszünk majd a nyirkos földbe, félén



ken kinyujtózkodunk, hogy senkise lássa, ille
delmesen lehunyjuk szemünket és álmodunk, al
szunk a messzi végtelenbe. Ha este bemegyünk 
Parisba, igen, ott a boulevard-ok nyüzsgő, lám- 
paragyogós forgatagában vagy egy derűs, fi
nom vígjátékon kacagva talán elfelejtjük a íon- 
tainebleau-i vigasztalanságot. M ert hiába van 
pajkos tavasz a szivünkben, mégis didergünk 
ebben a hatalmas hervadásban, ebben a halálcsó- 
kos délutánban. Bent, Párisban, a kába karne
válban, ujjongó lányok, szökellős kis dalok, szi- 
várványos abszintgőzök között, a, lüktető, száz- 
szinü gyönyörök sűrűjében, az élet kacagós er
dejében elfelejtjük majd a másik erdőt, az iga
zit, amelyben a halál sétál és tapossa a rozs
dás, ráncos, nyöszörgős leveleket.





Ösz Fontainebleauban





Ösz Fontainebleauban
— Körülbelül elgondoltam és kirajzoltam, 

hogyan fogok élni. Reggel a Louvre-t látoga
tom meg vagy Musée du Luxemburg-t, azután 
elkószálnék a Szajna-parton, öreg, görnyedt 
könyvesboltok kirakata előtt őgyelegnék, — 
megfordulnék csinos bokák és könnyed kacsin
tások után, délután kirándulások Versailles-ba, 
St. Cloud-ba, Saint-Germain-be, a vonatban 
kezemben tartok egy kis kezet, finom, puha, 
párisi k eze t. . .  Este a színházak vannak műso
ron, utána a M ontmaftre kis, abszintos kávé
házai vagy a Champs-Elysées szivárványos, 
muzsikás mulatói következnek. Okosan, szom
jasan, színesen fülledten élném az életemet- 
mint Francé vidám és bölcs regényhősei.

— Regényt szeretnék irni, hatalmas, meg
rázó regényt Flaubert nyelvén, Flaubert nyom
dokain, de — ó, ne nevess ki érte — tökélete
sebben szeretnék irni, mint a mester. Több 
könnyedséget, több frisseséget szeretnék be
lopni az Írásba. Nagy nyugtalan tömegek mo
zognának, gombolyognának ebben a könyvben. 
Talán történelem lenne történelmi adatok nél
kül, tankönyvekben és szobrokban megkövese
dett főhős nélkül. Csak ösztönök akarások, fel
hördülések, fenyegető élni vágyások lüktetné
nek, lihegnének az élet örök és rejtélyes célta
lanságában. Olyan lenne ez a regény, mint gi
gászi orgona, melynek összes változatai búg
nak, dalolnak, dörögnek, dübörögnek.



— Ó, azt is nagyon szeretném, ha magas 
ösztöndijat kapnék és Olaszországba kellene 
utaznom, mondjuk Giotto tanulmányozására, 
(iiotto, a nagy, a merész, szent Ferenc legen
dájának egyszerit és szabadszavu elbeszélője 
elringatna és tűnődésre késztetne. Milyen meg
ható is az a bátorság, ahogy eldobja a merev, 
tértelen bizánci laposságot és szenvtelenséget! 
Vagy San Marco liliomillatu kolostorába kelle
ne mennem, hogy tanulmányozzam Fra Gio- 
vanni da Fiesole jámbor, gyerekes áhitatos 
Máriáit, tavaszos- vasárnapos, jókedvű rétjeit, 
bamba, bámulós kis angyalkáit. . .  Mennyire 
elfelejteném, hogy csúnya emberek, technikai 
csodák, kíméletlen harcok vannak a szelidszagu 
kolostoron kivül, melyben még a tizenharma
dik század ámulós áhítata remeg. Mennyire 
boldog lennék!

Majd arra  gondolok, hogy operaénekes va
gyok és az ügyelő kopog öltözőm ajtaján. Feje
men csillog a sisak, testemen ragyog a páncél 
s megállók a kulisszák között. Várom az utolsó 
ütemeket. Azután belépek a színpadra, vakíta
nak a reflektorok, a rivalda lámpásai büszke 
gyöngysor módjára csillánilanak, a szemüve
ges karmester mint nagysz.eniü madár, mely 
most készül felrepülni. Sírnak a hegedűk, har
sognak a trombiták, az oboák és a fagottok rej
telmesen búgnak, dörögnek az üstök: most jön 
a nagy áriám. Hangom duzzad, dagad, mint 
dölyfös vitorla. Érzem, ujjongva érzem, hogy 
hiba nélkül énekelek, szinte csodálkoznom keil 
hangom erején és szépségén. Tökéletesen együtt 
vagyok a zenekarral, oly borzongtató gyönyörű
séggel olvad össze a sokféle hang, hogy majd
nem eltántorodom az összesimulí hangok gyö



nyörében. Mikor pedig vége van a felvonásnak 
hull, csattog, kalapál a taps. Mindez nekem 
szól, talán egyedül nekem. Kimegyek a függöny 
elé s a taps még vadabbul felviharzik, mint 
ujabb szélroham. Szemem csillog, ajkam kissé 
megremeg . . .  Siker! Siker!.

— Utazni szeretnék messze tájakon, jóle 1- 
kii, bámulgatós emberek között. Ónémet város
kákban a tenger végtelenségében, bráhám pa
godák mentén, görög romok között, olasz temp
lomok szépségeiben, nedveszöld ir mezőkön, szi
cíliai napfényben, mélabus orosz pusztákon, 
gtönlandi fagyban, kinai teaházak utcájában, 
perzselő spanyol tájakon, félelmes, fülledt őser
dőkben, az újvilág gigászi városaiban — minde
nütt el nem csittuló kíváncsisággal. Minden nép 
nyelvét szeretném beszélni, mindenütt otthon 
lenni és mindenütt ismerősen köszönteni az em
bereket. Csodálni, megismerni hegyeket, ta
vakat, tengereket, csúcsokat, sivatagokat, fe
nyőket, kolompos nyájakat, nyurga tevéket, 
sikos fókákat. . .  Utazni mindig üj és uj vidé
kekre, friss arcok, különös szokások, váratlan 
szépségek közé . . .

— Ah, jő lenne még megírni a ma emberé
nek fonák és fájdalmas drámáját, a nagy felsi
koltást a borzalmas talajtalanságban, az áléit 
segélykiáltásta jelszavak ámitó.., zavaros zavar
gásában. A huszadik század Szürke Jánosa jó 
szívvel, zűrös fejjel áll meg a pusztulás mara- 
kodós, recsegös riadalmában. Segíteni szeretne 
mindenkin és ¡önmagán. Tiszta hittel, fehér gyer- 
mekszobaemlékekkel, őszinte jőszándékkal neki 
fog, neki indul, de csupa kudarc, csupa csaló
dás minden kísérlet vége, minden beiéiül a ha
zugságba, az eszméletlenségbe, sehol sincs ki-



ut, sehol sincs menekvés, megoldás, megnyug
vás. És Szürke János a tiszta törekvések, az 
egyenes akaratok becsületes embere összerop
pan, megsemmisül a hazug, zsiványos tüleke
désben . . .  Ó, ha ezt megírhatnám álmom és 
ösztönöm szerin t. . .

— Egyedül szeretnék lenni messze észa
kon, mogorva, mohos fjord tövében. Egyedid 
egy kis halászviskóban, mint valami strindberg! 
regény-hős. Folyton búgna a szél, a rozsdavö
rös, mohasapkás sziklákról folyton hullana a 
v í z , a fenyők fenyegetően feketédnek elő a 
gyöngyszinü ködből. A tűzhelyen sárga lángok
ban táncol a tűz, mint csintalan ördöghad. Osz- 
sziánt olvasom s olykor kitekintek az ablakon. 
Jön-e hajó, hir, újság? — Ki tudja talán soha
sem. Semmit se várok: nyugodtan, redőtlen lé
lekkel tovább lapozom a könyvem.

— Ah, milyen jó lenne kis kamaraszínházat 
igazgatni teljes anyagi gondtalanságban. Hűsé
ges, megértő, formálható színészeim lennének s 
én finoman, fáradtan válogatnám meg a műsort. 
Sohasem kellene tekintettel lennem közönségre- 
pénztárra, nézőtér-sikerre. A darabokat magam 
rendezném, a díszletek, az öltözetek saját te r
veim szerint készülnének, ha kellene úgy vetí
tőgépeket igazgatnék, színészeimet festeném, 
fésülném, öltöztetném. A színésznők bizonyosan 
udvarolnának nekem, én pedig megcirógatnám 
finom, fehér arcukat s mindenkit beleillesztenék 
igazi szerepkörébe. Kevés személyzettel szeret
nék dolgozni, szinte családiasán. De szépet, 
újat és eredetit szeretnék a színpadra vinni. Me
részet, érdekeset, tökéleteset, lehetetlent, óh , ha 
egy kis színházam lenne . . .



— Levéltáros szeretnék lenni kis német 
vagy olasz városkában, öreg, hires, illatos múl
tú városnak a levéltárosa, melynek véres, viha
ros, fegyverzörgős tegnapjai kisértenek. A pol
cokon, a szekrényekben csupa súlyos, sárga, 
elhagyott irás: kódexek, krónikák, pátensek, 
adományozó levelek, bullák, halálos Ítéletek, 
Guttenberg bibliája. Ijedt, döbbent csend remeg 
a szobában, egyedül ülök s nagyitóval nézege
tek egy boldog, bárgyú iniciálét. Zug, zenél a 
rriult, mintha tengeri kagylót tartanék fülemen; 
régi kolostorok áhítata és dülyfös kényurak ke
gyetlensége zizeg fel a száraz, zörrenős per
gamenről. Lovagok vágtatnak, püspökök átko- 
zódnak, hóhérok felemelik pallósukat, háború, 
tömegőrület, vallási harcok, harangzugásos ün
nepségek, bitófák, dögvész, összeesküvések, be
szédek,forradalmak — és a szobában minden 
csendes. Porlik, fakul, foszlik a múlt és én me
rengve, megtisztult szomorúsággal trónolok a 
betűkben szunnyadó, szintelenkedö enyészeten. 
Századok temetője felett szemlélődöm és vi
gasztalanul, vágytalanul, de megnyugodva fel
sőhajtok: minden csak hiábavalóság, mindent, 
ő, mindent betakar az enyészet lassan hulló 
puha pernyéje.

— És szeretni szeretnék. Szeretni lüktető- 
sen, leborulósan, meghalósan. Égni, lobogni, 
lángolni szenvedélyben, tébolyitó tűzben, szerte
len rajongásban. Szikrázni, mint sistergő rakéta, 
ragyogni mint vészes, vörös üstökös s azután.. 
Eh, előbb át szeretném kulcsolni a legfehérebb 
térdet és csókot szívni a legédesebb szájról. 
Louise de la Valliére ágyában hemperegni. Kleo
pátra izzó testétől perzselődni. Lukrécia Borgia 
tobzódásától megittasodni. Szeretni, szeretni,



szeretni zölden, boldogan, retnegőn és végtele
nül. Szeretném, ha pajzán ujjongás feszítené 
lelkemet, mint hordóját a gyöngyöző bor, ha 
forrna,muzsikálna, kacagna bennem a vér. Szök- 
kenős szatir szeretnék lenni, amint habfehér 
nimfát rabol az erdőszélen vagy gáláns nápolyi 
lovag, aki a bűvös donna ablakán mászik be. 
Vergődésben, ájult ölelésekben hintázni és elfá
radni, lebegni a kába, kacagós, odaadó éjszaká
ban, vidáman dobogó szivecskére hajtani feje
met és mikor a hajnal rózsás sóhaja beszökik 
az ablakon, feltépni a hunyorgató ablakíödőket 
és szétpattant karral, sikolyos örömmel egy
szer, ó, csak egyetlen egyszer eképpen szeret
nék kiáltani:

— Enyém az élet! Enyém az élet!



Szendergés a tegnap vánkosán





Szendergés a tegnap vánkosán
Oh come grata occorre 

Nel tempó giovanil, quando ancor lungo 
La speme e breve ha la memória il corso 
11 rimembar delle passate cose...

Leopardi: Álla luna

Olykor tamáskodva, meredt, döbbent ámu- 
lattal irom le a dátumot a levél sarkába, mintha 
csak elfelejtettem volna magamat könyvek és 
gondolatok között egy fojtott lélekzetü éjsza
kán, amikor hitetlenkedve pillantok az elsiklótt 
időt jelző óralapra. Ó, milyen sebesen szalad 
az idő! Hát hihető, hogy elmúltak az évek, a 
vágyak, a bizakodások? Hát hihető, hogy ilyen 
fájdalmas ürességgel és nyomtalansággal sza
ladt tova az ifjúság aranysugáru évtizede? 
Olykor felmosolyog egy arc, felvillan egy jel
lemző mozdulat, felpiroslik rég kihűlt parazsak 
fénye, azután megint tovább és tovább hullnak 
a percek, mennem kell tovább az idővel, gond
dal és tömeggel. Oly kevés idő jut arra, hogy 
lepihenjek a múlt vánkosára.

Pedig ha lehajtom a fejem, nagy ur va
gyok. Mint finom, gőgös fáraó trónolok végte
len sivatagok felett és madárfejü istenekkel ta r
tok rokonságot. Ha lehajtom a fejem, messzi já
rok. Virágos tegnapok szőnyegén lépkedek, éden 
kertben bolyongok, tavaszok ölében ringatód- 
zom, mint boldog, isteni gyermek a tercento va
lamelyik jámbor, primitiv, vasárnapos freskó-



ján. Visszaálmodom a lepergett tegnapokat, 
széppé, színessé hazudom őket, hiszen minden
hatója vagyok ennek a határtalan, talajtalan 
birodalomnak. Lehajtom fejemet, mint tátott- 
száju ópiumszivó, mint fáradt bibliai vándor, 
mint tündérszép mesék szerencsétlen szegényle
génye.

A komor, népszinházutcai ház lépcsőjén 
most megy fel egy szőke fiatalember. Mikor 
célhoz ér, szive már a torkában kalapál, úgy 
látszik nagyon sietett a lépcsőn. Az ismeretlen 
fiatalember azon az ajtón kopog, amelyen egy 
csendes, öreg tábla jelzi egy hetilap szerkesz
tőségét. Bent zajos beszéd, szivarfüst, hánya
veti zavarosság, az asztalokon össze-vissza 
kézirat, újság, hamutartó, klisék, levelek. Né- 
gyen-öten állnak, ülnek, vitatkoznak, szellemes- 
kednek. Bemutatkozás. A monoklis szerkesztő 
nagyon kedves, hellyel kínálja meg az újonnan 
érkezettet.

— Már régóta vágytam  Önt m egism erni. . .
És a jövevény írásairól kezd beszélni, arról 

a néhány írásról, ami már a lapban megjelent. 
Különösen kritikai Írásaira pazarol szót és el
ismerést.

A szőke fiatalember hamarosan észre ve
szi, hogy a többiek unatkoznak, egyik sem szól 
hozzál a beszédhez, bizonyos, hogy egyikifk sem 
olvasta írásait. A szépen és simán kettéfésült lí
rai költő bánatosan ajánlja magát, mintha kis 
sértődöttség lenne távozásában. A kicsiny, kel
lemetlen hangú kritikus uj könyvéről kezd be
szélni rosszkedvűen, nyafogósan, rosszul leple
zett nagyképűsködéssel. Panaszkodik a korrek
túra miatt, már unja a dolgot s ha a kiadó nem 
unszolná, ki se adná ezt a k ö te te t. . .  Az egyik



nyurga lírikus gúnyos megjegyzésekkel kiséri a 
csúnya kritikus nyafogásait.

A szőke ifjú szerényen hallgat, kissé fölös
legesnek érzi m agát ebben a társaságban, sőt 
azt is megérzi, hogy a beérkezettek nem szíve
sen veszik az elindulókat, az ajtó-kopogtatókat: 
talán féltékenyek az uj jövevényre. A nyurga, 
fiatal költő kezébe vesz egy asztalon heverő 
könyvet és némi bosszankodással dobja azt 
vissza.

— A romantikusok direkt az idegeimre 
mennek — ásit a fiatal Baudelaire. — Az ember 
már émelygést kap ettől a sok, cukros bieder
meiertől, ettől a kuglóf- és zeneóra-romanti
kától.

A szőke ifjú mélyen elpirult. Nem tartotta 
ugyan romantikusnak magát, mégis tudta, hogy 
ez főleg neki szólt. Szerette volna megmagya
rázni, hogy ő nem hódolója a polgári érzelgős
ségnek, csupán nyelvezete lágyabb és gondo
sabb, de ezt csak a felületes szemlélő ítélheti 
kuglófromantikának, ő- lélekben, vágyban, gon
dolatban forradalmár, Rousseauért és Sain-Si- 
monért rajong és Proudhon mondását tartja a 
legnagyobb igazságnak . . .  De elhiszik-e vájjon 
ezt neki? Ü, aki oly botorkálva beszél, mint 
vézna, csempe gyermek, ő biztosan vereséget 
szenvedne ebben a küzdelemben.Ajövevény gyá
ván és jeliemtelenül hallgatott és a szégyentől 
izzó csendben egy tekintélyes termetű munkatárs 
szólalt meg, aki eddig fura jeleket rajzolt egy 
papirosszeletre. Alig beszélt pár percig, rögtön 
és szinte véletlenül elárulta, hogy öt év előtt je
lent meg első verseskötete és hogy hosszabb 
ideig lakott Párisbari a Rue de la Fayette egyik 
penziójában. Úgy látszik ez a véletlen közlés



is az uj munkatársnak szól, evvel is emlékez
tetni akarják alsóbbrendű mivoltára. A szőke 
ifjúnak még nem jelent meg könyve, Párisban 
sem járt még, a szőke ifjú alázatosan beismeri 
bűneit, sok, sok fogyatékosságát, belátja feles
leges voltát is ebben a társaságban; a szőke if
jú feláll és távozni akar. A monoklis szerkesztő 
azonban kedves erőszakkal marasztalja. Az uj 
jövevény hamar megérzi, hogy ez a kemény 
arcélü, rajongani, káromkodni és lelkesedni tu
dó szerkesztő az egyedüli komoly és őszinte jó
akarója.

— Várjon még egy percig s akkor együtt 
feimegyünk az öreghez.

A szerkesztő még néhány kéziratot néz át, 
sietve telefonál, majd elindulnak az uj munka
társsal a főszerkesztő harmademeleti lakására. 
Az agg poéta gonosz, kellemetlen koboldhoz ha
sonlatos és bizalmatiankodva fogadja az uj 
munkatársat. Mivel saját lapját sohasem olvas
sa el, azt se tudja mit is irt eddig ez a szőke, 
szegletesen szerény fiatalember. Élesen, szúró
san szemléli és tekintetéből kiérezhető volt az 
öregkor rosszakaratú keserűsége az elinduló, 
holnaphóditós ifjúsággal szemben. Azután érve
rését számoltatja meg és orvosi kérdéseket 
tesz fel a szőke ifjúnak, aki talán ez alkalom
mal elfogódottabban felel, mint mikor orvosi 
szigorlatait letette.

A térfoglalás, az elismerés és megbecsü
lés kivívása keserves, boldog és kinos munkába 
került. Az uj munkatársnak még sokáig kell 
éreznie a sanda, féltékeny pillantásokat, a be
érkezettek vállveregető fölényeskedéseit, de las
sanként elfakulnak az önző indulatok. Az uj 
m unkatárs kis rokonszenvet is kap, barátokra



is talál, különösen egy csendes-szavu belletris- 
ta fordul sok melegséggel feléje, aki pedig már 
e ső  volt a sok beérkezett közül, történelmi 
regényeivel már babért, hirt, megbecsülést ara
tott. Azután egy hamvasarcu fiatal költőnö ka
caja teszi derűssé, kedvessé a mogorva, szivar
füstös szerkesztőséget. Az öregur, a kicsi gnóm 
s a világhíres lírikus is meglágyul, mikor az uj 
munkatárs valami jubileuma alkalmával cikket 
ir róla, melyet — minthogy önmagáról volt szó 
— felolvastatott magának.

— Milyen szép cikk, milyen szép cikk --  
mondotta fakó, ártatlan mosollyal és két kéz
zel szorongatta a szőke fiatalember kezét. — 
Hogyan is tudott ilyen szép cikket irni?

Az ünnepi cikkiró csalódottan nézte a 
nagy költő kicsinyes hiúságát. Ez a hiúság 
volt talán az egyedüli érzelem, amely fényt 
és mosolyt fakasztott sivár, rosszkedvű, bete
ges estéjében.

A kávéházban hangos viták csattogtak iro
dalomról, festészetről, színházról, politikáról. 
A szomszéd asztaloktól tiszteletteljesen át- 
bámulgattak, sőt egyszer egy szemtelenszemü 
lipótvárosi bakfis átjött autogrammot kérni.

A fiatal munkatárs gyanakodva nézett fel.
— Tőlem is?
— Hogy hívják? — kérdezte bájosan, su- 

hancosan az autogramm-gyüjtő.
A többiek karban üvöltötték a kérdezett 

nevét.
— - Hogyne, hogyne — ujjongott és aprókat 

tapsolt tenyerével, — magától elsősorban.
Az asztal gúnyosan gratulált, mialatt a 

szőke fiatalember pirosló fülekkel aláírta nevét.



Volt, aki azt ajánlotta, hogy legjobb lesz,^ ha a 
szőke ifjú a Magyar Lányok szerkesztését ve
szi át ilyen nagy bakfissiker után. Csupán a 
monoklis hangjában volt némi komolyság, mi
kor megveregette a piruló fiatalember hátát.

— Viszi ő még többre is.
Tervek! zsongtak, zsibongtak a szőke fiatal

ember fejében, mikor elhagyta a kávéházat. Re
gény, novella, regény, tanulmányok . . .  Odaad
ni mindent, ami forrong, ami fáj, ami sz é p . . .  
Egy nagy pacifista dráma körvonalai bonta
koztak ki az elképzelés ködgomolyagából, 
mint hatalmas templom a hajnali szürkületből, 
»őrültség, hiszen háború van!« józanitotta hű
vösebb, megfontoltabb énje. »Mindegy, dacos- 
kodott a lángra lobbantott alkotni vágyás — 
én megyek előre és felfelé!« A szőke ifjú úgy 
érezte, hogy most arra az útra lépett, amelyen 
messze és magasra juthat.

— Megtaláltam az utat, megtaláltam ön
magam hangját és erejét!

Sokszor lázasan, kínlódva, hajszolva, resz
ketős gyönyörrel irta, álmodta, borzongta át a 
szomorú, szennyes pesti éjszakákat. Néha ki
hajolt az ablakon és zavaros, sejtelmes jövőér
zéssel nézte a könnyes, zöld gázlámpákat, a há
zak nyütt, szürke sorfalát, az autók és villa
mosok sietős tovarohanását, az álmos, csúnya 
csüggedt, örömlányos, rendőrfüttyös, háborús 
éjszakát. A szőke fiatalembernek néha még az 
a balga gondolata is támadt, hogy egyszer csak 
kirepül, felrepül a hétköznap fölé, a szürkék 
fölé, a kicsinyek fölé . . .

Szép volt.
Bolondság volt.



Notturno





Notturno
Lamentai co' silenzi c coit la nőtte 
¡1 fuggitivo spirto. ed a me stesso 
In sül languir cantai funero canto 

Leopardi: Le ricordanze.

Idegenül, fáradt ütemben kopognak a lépte
im. Megyek az éjszakában és arcomat szelid, 
szerelmes illatok simitják végig: jázmin-csókok 
hársfa és akácbucsuzkodások, hizelgős rózsa
üdvözletek. Csodálom lépteim ismétlődő neszét, 
csodálom életemet, lényemet, aki egyedül mo
zog, nyugtalankodik, keresgél ebben az áléit, 
pihegős éjszakában. Virrasztók, mint vadász- 
gató bagoly, mint bosszúálló szerelmes Szevil- 
lya valamelyik kapujában. Távolból a kutya
ugatás, a bánatos békabrekkegés összeolvad a 
földek, a majorok nyöszörgős pihenésével. 
Szunnyad, horkol az élet.

A sötétben őszintébb lesz az ember még 
önmagához is. Letépek minden hazug rongyot, 
minden mosolygós lárvát a lelkemről, véresre 
csupaszitom a szivemet és végre megtalálom 
magamat tisztán, hazugság nélkül. Itt nincs tet
tetés, nincs üres, megfagyott mosoly, szokott 
szavak, itt van a lelkem egyszerűen, csupaszon, 
véresen, vágyva és vergődve. Semmi se gátol, 
senki se feszélyez, szilájuk fájdalmas sikollyal 
szaladok végig a  horkoló homályban, mint eget 
hasitó meteor. Szállók, szédülök, szaladok az 
illatos éjszakában. A reménytől a csüggedésig.



a vágytól a csalódásig, az álomtól a felébredé
sig.

Ur vagyok. Király vagyok. Enyém a föld, 
enyémek a fák, enyém az élet, enyimek a csilla
gok milliárdjai. Enyém a legdrágább, a legvá- 
gyottabb kéz, melyet félénk tisztelettel tartok a 
kezemben. Enyém a legszebb királyi kisasszony 
kinek fehérebb a lelke, mint a liliom szirma és 
feketébb a haja az ébenfánál. Talán Antonius a 
nevem és egy nagyon régi, homokszagu, ale
xandriai éjszakában heverészek Egyiptom ás
pis-szemű királynője mellett, de az is meglehet 
hogy középkori szerzetes vagyok, Bologna tor
nyai alatt kódorgók és cifra szonetteket formá
lok agyamban. Esetleg Rómeónak hívnak és 
Veronában, a Capuletti kertben settenkedek, ar
ra várva, hogy felnyíljon az imádott hölgy ab
laka. Az éjszakáknak nincsen koruk, nincs vál
tozó meg divatos köntösük, semmi sincs ebben 
a szelíd szendergésben, ami haladásra, évszám
ra, korhű díszletekre emlékeztetne, úszom a ha
tározatlanságban, az örök vágyban az illatos, 
könnyű magasságokban.

Az is meglehet, hogy még ifjú vagyok. Az 
arcom sima, tizennyolc éves és most egy régi, 
hervadt, kisvárosi éjjelben sétálgatok egy vö- 
röshaju kardalosnő ablaka alatt. Vajon felfi
gyel-e lépteimre a szeplős művésznő? A nyug
talan diáksziv rendetlenül dobog. Heine idéze
teket susogok a kapu előtt ácsorgó öreg akác
fának és zavaros világfájdalommal felsóhajtok:

Wie kannst du ruhig schlafen
Und Weisst ich lebe noch?

De nem, mégsem, most a drága, formás 
kezet szorítom és lassan andalgunk a park ka
nyargós utain. Nagyfülü gallért, csipkés nyak



kendőt, szürke cilindert, pepita nadrágot és ká- 
vészinü frakkot viselek, halkan beszélek és 
messziről békák kuruttyolnak.

— A postakocsi éjfélkor indul tovább, a 
kürt pontosan jelzi az indulást. Reggelre Graz
ban vagy Innsbruckban lehetünk. Magunk mö
gött hagyjuk a szülői haragot, a falusi álmél- 
kodást.. .  Ó, jöjjön velem, hollóhaju hercegnőm

— Elszökjek? — tűnődik a drága hölgy 
és tétován tartja  kezében a szalagos szalmaka
lapot.

A sóhajok, szenvedélyek és vergődések kó- 
tyagosan, idegesen szállnak az éjben, mint nyug
talan pillangók. Néhány pillangó elkószál és be
repül egy nyitva felejtett ablakon, rászáll a fi
nom szemkagylókra, a nyugodt, fekete szem
öldökre, végigbizseregnek a künthagyott karo
kon, az egyik meg diadalmasan rászáll az orr 
csúcsára. Jaj, csak fel ne ébredjen a szendergő 
gyöngyvirág!

Hullócsillag karcolja végig az eget, mint 
ijesztő rikoltás, mint vizbe ugró öngyilkos siko
lya. A béka kar bánatosan brekeg, a bóbiskoló 
házak árnyai semmi kellemeset sem tanácsol
nak, a fák pedig szelíden megrázzák koronáju
kat, úgy látszik, ők sem biztatnak sok jóval. Va
lamelyik zord kapumélyedésben talán a halál 
leselkedik rám fekete gallérral és villogó tőrrel. 
Ha ügyesen szivén fog szúrni, nekem még arra  
sem lesz időm, hogy vértelen ajkkal egy szent 
nevet suttogjak bele az illatos pihegésbe. Meg
halok és nem látom meg többé a hajnalt- a hol
napot. Meghalok és nem látom többé a formás 
kezet, a tiszta homlokot, a szeretett szemek vil
lanását. Meghalok, mint sápadt álom, melyre 
reggel már nem igen emlékeznek a felébredők.





Ady-dal egy pesti kabaréban





Ady-dal egy pesti kabaréban
N. J. asszonynak

Úgy áll a színes stilizált hullámok kereté
ben, mint nemes szobor didergő derengésben. 
Vörös fényt szór a reflektor és elnyulott vörös 
kendő fekszik a vállán, a karján és lehull Jábai 
elé. Nyöszörög, nyugtalankodik, panaszkodik a 
hegedű, a gordonka és a finom, fájdalmas szo
bor megszólal:

— Tüzes sajgó seb vagyok . . .
Éneke távoli, titokzatos és borzongató. Á- 

lom, mélység, messzeség, csodálat. Valahonnan 
borzas fuvallatok indulnak útnak, a szemhatá
ron sanda, sötét felhők gyülekeznek, tömörül
nek, mint éhes, elszánt csőcselék. Vihar lesz. 
tűz lesz, ó mily ijedt, hatalmas élvezet! Lelkem 
árván, pőrén, boldogan, remegőn, várja az or
kánt, mint poros, szomjas pálmafa. Messziről 
tüzek lobbannak fel, villámok villannak, sirályok 
sikoltanak. A fény folyton erősbödik, a  színész
nő arcának vonaglásos küzdelme érthetőbb és 
nyugtalanítóbb lesz, a zene, az énekhang forték
ban tombol, tobzódik, ágaskodik.

— Téged akarlak . . .  téged akarlak . . .
A márványos merevség már feloldódott, az 

ájult liliom felébredt a hajnal mélységes rózsa
színjében és szétnyitja szirmait. Él, szenved és 
az égre tekint. A karok megmozdulnak. Hosszú, 
bágyadt, szomorú karok ezek, melyekről las
san, lustán visszacsúszik a vörös lepel és vaki-



tóan, csupaszon, panaszosan nyúlnak fel a ka
rok, mint hatalmas, jajongós vágyak. Dacosan 
kérnek, gőggel panaszkodnak, majd megaláz
kodnak, megbékülnek, finom fáradt fejük leha- 
nyatlik. A vágy jobban lüktet, egyre erősbödik, 
de a szenvedély: lázadozik, kiabál, toporzékol, 
riadtan sikoltoz... tremolokat dörög a zongora. 
Zuhognak, kopognak, zsibongnak a hangok, 
mint nyári zivatar zenéje.

A vágy átvibrál a színésznő testén. Sima, 
nyugodt, fehér arca megrándul, megnyúlik, sze
mei felvillannak, vészes, mélységes tüzek gyul- 
nak fel bennük, szája kissé nyitva marad, mint
ha harapni akarna. Karjai kinyúlnak, talán vár
nak, talán hívnak, talán könyörögnek. A meg- 
rezdült redőkben sejtelmesen hullámzik a kín
lódó kívánság. Hangja most lágy, könyörgő, 
majd keserű, gőgös és elszánt, benne lüktet a 
vér meg a fájdalom, benne vibrál a vágy és a 
benemteljesülés buja, benne lobog a lázadó láng 
és a szenvedélyek gyehennája. És vészes, vágy
terhes, vergődő hangja belekapaszkodik lelkünk 
hárfájába, mint titokzatos, perzselő szellő, vé
gigpattant ja az áléit, néma húrokat, felébreszti 
szunnyadó érzések hangjait: zug, zenél, vihar
zik a bensőnk, búgnak, zizegnek, szakadnak, Si
koltoznak a hurok, felporzik a feledés hamuja 
és jajjongva izzik alatta vágyaink^parazsa, 
szenvedünk, égünk, szédülünk, vérünk "bolondul 
száguld és szökdécsel szivünk kamráin keresz
tül.

A színésznő csupa kin és szenvedés. Szem
öldöke felhuzódik, ráncok sötétlenek a sima 
hom lokon,, lassan, lankadtan lezárulnak a bé
kés szemkagylók, szája eltorzul a jajongásbán, 
mint keresztény vértanúé, amint párducok m ar
cangolják az arénában. Karjait ismét kitárja,



szétnyujtja — talán repülni szeretnének ezek a 
karok, talán ősi, biblikus idők fohászát könyör- 
gik most ezek a szomorú karok a sötét, mormo- 
lós muzsika sejtelmében, »Seb vagyok, tüzes, 
uj kinra éh es ...«  — ezt sirják a száj, az arc, 
a hunyó tekintet, a vergődő karok, a vonagló 
derék. Minden csupa vágy, kin, tűz, szenvedély, 
véres viaskodás. A lélek lehánt mindent magáról 
és megmutatja magát gátlások, szemérmek, fé
lelmek nélkül Csupaszon, felhorzsoltan, borzal
masan. Gyönyörűen.

— Seb vagyok. . .  csókolj, égess ki, égess.
Döbbenetes, ájult csend az örvényes forték, 

a szaggató sikolyok , a mardosó, mélységes 
szépségek után — a dal véget ér. A színésznő 
szemkagylói oly szelíden nyílnak fel, mint har
matos virágkelyhek. Arca merev, hideg, közö
nyös, mint keleti istennőé, semmi nyoma a vi
harnak, vágyaknak, vergődésnek. Lelkem mé
lyén még muzsikál* a gyönyör, az ámulat s a 
felébredt fájdalmak nyöszörgése. A színésznőt 
lassanként felfalja a színpad falánkul fokozódó 
feketesége. Bensőmben, titkos lelki ládámban 
azonban bezárok egy képet, egy dalt, egy ra 
gyogó élményt: lelkének, művészetének mély- 
tüzü drágakövét.
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Puha kalapáccsal vagy lágy asszonyujjak- 
kal kalapálnak a halántékomon. Az ablakon lila 
köd hull be, ó, hol is láttam ilyen szép, szomo
rú lila ködöt? Hosszas utazás reggel a Dunán, 
vagy Münchenben valami nagy vásznon sok 
tarka kép között, elől komor, sötét fák, sárga 
és piros lombokkal és hátul lilás, gyöngyszinü 
köd, halott kék fatörzsek, párás messzeségek, 
lágy, lenge őszi hangulat. Ki festette ezt képet?

— Encephalitis. . .
Még egy lépés előre és teljes lesz a sö

tétség. Dante. Eltévedek az erdőben és Vergi- 
liusz szelleme megjelenik. Inferno. Hát csak
ugyan meg kell hallnom, hát nem vezet vissza 
az ut? Olyan borzalmas és olyan fázósan kü
lönös ez a tétova, dülöngő őgyelgés az élet s a 
halál mesgyéjén. Nincs kibe kapaszkodni, min
den szétfolyik, szétmállik, mint ellángolt papir- 
csomó hamuja. Nincs cirógató kéz, segítő kar 
vagy vigaszos szó; árván, ijedten, kábán fek
szem, libegek ebben az életben, mint őszi fale
vél a folyó hátán. El kell merülnöm, érzem, 
hogy kérlelhetetlenül süllyedek,merülök — nincs 
menekvés. Az idő nem áll meg, a halál sem. 
áll meg a küszöb előtt. Kopogás. Nincs erőm, 
hogy sikoltsak, nincs időm, hogy bucsuzkod- 
jam könnyesen és keserűen. Kopognak.

— Meningitis . . .
Hidat építenek a fejemben, /összekötik a



tekervényeket és alagutat fúrnak az agykam 
rák közé. Milyen zűrzavar, milyen kopácsolás, 
milyen vad, véres szögelés. Ha még egyszer, 
ó, ha csak még egyszer Párisban járhatnék, a 
Boulevard des Italiens-en vagy a Szajnapar- 
ton, az antikváriusok göthös szekrényei előtt 
ácsoroghatnék. . .  Ha még egyszer egy nyurga, 
nyájas párisi lány hozzám simulna a Bullier- 
ben és azt kérdezné, hogy holnap este hat óra
k o r . . .  Milyen rettenetes a meleg! Egyenlítő. 
Szahara. Szenegália. Calcutta. Sárgaláz.

— Sárga láz!
■ Szállnak a madarak, tarka, trópusi m ada

rak paradicsompirosak, acélkékek,hahotázó sár
gák, smaragdzöldek. Régi, érdélyi tájkép: fűz
fák a Küküllő mentén, román asszonyok fakan
nával. Betegen fekszem, anyám borogatást tesz 
a fejemre, ágyamban trombita és az első képes 
ábécé. Szerelem. Összedőlt homokvár. Hogy 
féltem lemenni este az udvarba: boszorkányok, 
manók, sárkányok és denevérek. Suta mozdula
tok, ügyetlen szavak, elpirulások. Emlékszel? 
Virágot vittél egy asszonynak. »Sohasem fe
lejtem el« — mondtad és érezted s csakugyan 
még nem felejtetted el. Szigorlatok. Ö, hát új
ból végig kell szenvedni a kínokat s a szorongó 
fájdalmakat! Milyen meleg van és hogy kopog
nak. De meddig akarnak még kopogni, hát nem 
lesz kész ma a hid? Tessék felelni, mérnök 
urak!

— Polioencephalitis acuta ..
Ah, utazni, igen, a vonat zakatol. Firenzé

ben kiszállunk, onnan Pá,duába megyünk. Mo
solygós olaszsággal beszélek majd a hordárok
kal meg a soffőrökkel: Quanto debbo pagare?



Quanto si parte? meg Mi portate i miéi bauli 
alla stazione! Ne nevessen ki, signora, ha ön 
tanit, úgy szebben ejtem m ajdk iasuonochiu- 
sokat. Nem akar Svájcba utazni? Mennyi szép, 
hatalmas, ámulósan nagyszerű levelezőlap: St.- 
Maurice, Montreux Vevey, Lausanne. Nini: P á- 
ris felé megyünk! Ismeretség a vonaton. A szál
lodában a szobalány oly kedvesen csicsereg, 
mint egykori kalitkás madarunk s a teához fi
nom vajas süteményt szolgálnak fel. Egy drá
ga, forró este a Bouffes Parisiens karzatán, ó, 
Lucie, meg Geneviève, meg ti drága, kedves is
meretlenek, akik reám emelitek szem eiteket. . .  
még egyszer! Még egyszer!

— Pachymeningitis haem orrhagica. . .
Belátom, hogy ez nem szép dolog. Bocsáss

meg érte. Minek visszasírni a múltat, az élmé
nyeket, az emlékeket? Hát nincs erőd egysze
rűen és férfiasán jgy szólni: »Jó, ha meg kell 
halnom, úgy itt vagyok, készen vagyok, akár 
rögtön indulhatunk. Itt vagyok, Halál ur, tes
sék, állítsa meg a szivemet, én nem sopánko
dom, én nem alkuszom«. De élek-e én egyálta
lán? Hogy is állunk ezzel az élettel — m ár 
nem is tudom. Bölcsek és balgák beszélnek ró
la. A világakarat, avagy az ész a világalkotó, 
ahogy Kant tanítja? Vagy talán a szenzualis- 
táknak van igazuk? Schopenhauer és démoni 
akarat. Jaj, csupa köd minden, megfulladok, 
megfulladok, j a j . . .

— Semmi remény.
Minden ember halandó. A te halálod a leg

egyszerűbb s a legszürkébb dolog a világon. 
Szépen kinyujtózkodol és gyertyákat raknak 
köréd, azután eltemetnek, nana, csak semmi



érzelgősség. Igaz, hogy az öreg temetőkben te
henek legelik le a szarkalábat, amely tudós 
emberek agyából és szép asszonyok húsából 
táplálkozik, igaz, hogy az irodalomtörténetben 
vannak felsorolások, nevek, akik éltek valaha, 
akik könyveket irtak egykoron melyeket ma 
már senkisem ismer, senkisem olvas, no de hát 
erre senkisem talált még vigaszt vagy meg
nyugtatást. Az emberek elképzelhetetlen mil- 
liárdjai porrá és semmivé váltak. Az élet kur
ta és ostoba. A halál kegyetlen és kellemetlen.

On entre, on crie 
Et c’est la vie:
On báile, on sor’
Et c’est la mórt.

Az éjjeli szekrényen sok, sok könyv, a po
hárban poshadt viz, mellette gyógyszer, ketye
gő óra, levél Párisból, kis tányér befőtt, hőmé
rő, újság s egy régi, kedves kis ezüstkanáh Mi
lyen jó volna hidegre hajtani a fejem, opálos 
jégtáblára, sárga, őszi földre vagy egy fóka sí
kos hátára. A vánkosnak már nincs hűvös, 
szűzi sarka, minden rész, minden ránc izzik és 
perzsel ,mint vöröslő rostély a tűz felett. Szent 
Uorotheus vagyok, akit lassú tűzön sütöttek 
meg, szent Theodotus vagyok, akit tüzesitett 
téglára fektettek. Dózsa György vagyok . . .  
Elégek én is, mint a szentek és a nagyhitüek. 
Kopognak. Mindig kopognak.

— Leptomeningitis purulenta.
Hol van vége, hol van partja ennek a sis- 

tergős, málnavörös lávának? Nekem nincsen se 
Istenem, se emberem. Árva, sivár, pucér és el
hagyott lélekkel kell meghalnom, mint minden



kétkedőnek. Most már mindegy, most már nem 
lehet elölről kezdeni. Csak semmi kesergés, 
semmi bucsuzkodás, hagyd békével az álmokat, 
a nőket és az emlékeket. Emlékszel Holbein 
metszeteire? A Halál ott furulyázik, cimbalmo- 
zik, sőt még dudát is fuj. Kedélyes muzsikus. 
Kopognak.

— A prognózis teljesen rossz.
Az ajtó kinyílik és vak, lila köd hull be a 

nyitott résen. Csupa köd minden, fülledt, ka
lapáló köd. Jó volna elaludni, hűvös, süket he
lyen feküdni és kinyujtózkodni. . .  De nem. 
Kern! Ne hagyjátok elszökni az életet, ezt a 
csüggedt, görnyedt, bukdácsoló, drága életet. 
Hátha máskép is lesz egyszer, hátha — felgyó
gyulok.





Őszi estve





Őszi estve
— Milyen korán sötétedik — mondja a 

foghíjas, hegyes állkapcsu dada. aszott ujjaival 
végigsimitja szájszögletét és révetegen nézi az 
udvaron motoszkáló favágókat, akik már haza
felé készülődnek.

A mesének már vége, a legkisebb királyfi 
bejutott a  kacsalábon forgó kastélyba, a ho
mály, mint öreg házibarát, már elhelyezkedett 
a pamlagon meg a szekrény árnyékában szen
dergő karosszékben. Az asztalon csupasz sző- 
löfürtök, felsebzett-fehéren, csillogó pontok 
könnyeznek a leszakított bogyó helyén, a tá
nyéron még néhány mállott, felhasitott, össze
nyomott szem, a fürtön pedig rajta m aradt 
egy-két sápadtzöld, savanyúnak ígérkező bo
gyóka. A hímzett térítőn, mint lelapult gonosz 
indulat, még ott settenkedik egy levél, amit dél
után hozott a rőtbajszu postás s amelyben a r
ról van szó, hogy nagyapa ismét gyengélkedik. 
A galambősz öregur nehezen tűri a hervadás 
évszakát, a hűvös estéket, a fojtott szobaleve
gőt, a nyirkos időjárást. Jó anyám felhős arc
cal ment át a nappaliba e levél elolvasása után 
és Fickó, a nagyfejü fehér kandúr, vigasztaló 
dorombolással szaladt utána és simult szoknyá
jához.

Az ablaküvegen áléit légy vánszorog felfe
lé, az oszlopos tornácon felkuszó vadszőlő le
vele oly veres, mint kis húgom orcája volt, mi



dőn vörhenyben feküdt és a széles koponyáju 
háziorvos fejcsóválva ment ki a szobábói, a 
fázós, barna ágak hűvös, sikos kígyóknak tűn
nek fel, melyek most pucéran, didergőn kanya
rognak, kapaszkodnak, pedig nemrég még oly 
tömött, réstelen levélszönyeg hullott alá a tor
nác két oszlopa között, hogy még a napsugár 
se szitált keresztül rajta.

Meg kell gyújtani a lámpát, el kell vé
gezni a holnapi leckéket. A természetrajz ta
nulásánál kissé tovább lapozok a könyvben, el
tűnődöm az uj ábrákon, a farkas, a hiuz, a bál
na nyájas arcképén. Milyen érdekes állatok s 
milyen jó szaga van a könyvnek! És az uj kör
zőmben sem gyönyörködtem még eleget, pedig 
hogy csillog a kék-bársonyos tokban, mikor rá 
téved a lámpa sárga fénye. A tuskihuzót még 
ki sem próbáltam, noha már vettem egy kis 
üveg tust és egy üveg kárminpiros tintát a 
szomszédos papir- és zenemükereskedésben. A 
karcsú latin szófüzetbe már beírtam az ism eret
len szavakat, de a számtani feladvány seho
gyan sem akar sikerülni. Talán majd holnap 
reggel vagy legkésőbb óra előtt, tiz percben le
irom valakiéről. . .  Kis húgom csokoládét m aj
szol és barna bajuszt fest magának, sőt tömpe 
kis orrára is ken egy pontocskát az édes máz
ból. Felkacagok, mire ő sirva fakad, kövér 
könnyei sietve, szinte vidáman gurulnak le a 
maszatos arcon, a ráncoskezü dada sirámos 
koldushangon vigasztalja, ujabb csokoládét 
Ígérget és barna foltok eltávolításában buzgól- 
kodik.

Az alsó konyhában szilvalekvárt főznek. 
Kiszököm a tornácra és édes, fáradt, hüvöscsó-



ku illat zár karjába. A kert tarlott fáin kékes 
párák függnek, mint vizbe cseppentett tej, az 
öreg gesztenyét csak sejteni lehet hosszú ker
tünk alján, a konyhából ferde, bágyadt-sárga 
kévék nyúlnak ki a ködbe és világos fénydara
bokban pihennek meg a nyirkos földön.

A rácsoskapu csengője felsikolt, mint meg
ijesztett szolgáló, öreg vizslánk kötelességsze- 
rüen felcsahol. A paprikaorru szomszéd jön, a 
tegnapi szüretből hozott kóstolót. Apám vidá
man fogadja, a szalonban felgyújtják a lámpást, 
sárgásbarna must gyöngyözik a poharakban. 
Matyi bácsi recsegve mesél hahotás anekdotá
kat és anyám arca felvidul, mint szivárványos 
tájképé. Füsttel, hanggal, vidámsággal telik 
meg a szalon, az arcok kipirulnak, mint tüz- 
csókban fürdetett ünnepi sültek, nyájas, arany
sárga világosság és meleg meghittség úszik a 
szobában, mig kint sunyi köd, náthás nyirkos
ság mordul a távozóra, akárcsak barátságtalan 
komondor pókhálós udvarházakban. Olyan jó a 
szobában lenni és az öreg fákat, a nyikorgós 
vaskutat, a korhadó hintát, a poshadt esővizes 
hordókat meg a bizonytalan őszi fájdalmakat 
kint hagyni a didergős sötétségben.

Kis húgomat már lefektették. Matyi bácsi 
vidáman recsegő beszéde tompán lüktet a fü
lembe, az ásitás egynéhányszor felpeckeli szá
mat; nekem is aludni keli mennem. A felmele 
gedett ágyban szinte vidáman gondolok arra, 
mily rossz lehet most a vén gesztenye tövében 
Lassan elálmosodom, de egyszer csak felrikit 
ez a kellemetlen kérdés: mi lesz a számtani fel
advánnyal? Valahogy megnyugtatom magam,



csend van és észrevétlenül elsüppedek az álom 
tarkaszövésü hálójában.

Felébredek. Tref éktelenül csahol s valaki 
türelmetlenül rángatja a csengőt. Kinyitják a 
kaput; léptek, mermogások, ajtókopogás, cset- 
tenő zár, végre megszólal egy rekedt hang: 
sürgöny. Felneszelek. Várok. Jó anyán: ijedt 
sikollyal felzokog a hálószobában, az öreg da
da fakó, jámbor jajgatásba kezd, mintha falu
si temetésen lenne. Mozgolódás, ajtónyitcga- 
tas. Az álmosarcu inas nyugtalan gyertya
lánggal bőröndökért megy fel a padlásra, lc- 
iekzése olyan, mintha állandóan cigarettafüs
töt fújna k: orrából.

Fogvacogva kiugróm az ágyból. A szo
bában hideg van, mint dermesztő bánatok ölé
ben.

ősz van.



Csónak-út a Dunán





Csónak-út a Dunán
Siklunk, kúszunk tova a nagy vizen, mely

nek ..partjai elsüiyedtek az éjszakában. Csak 
v í z , sietős, nyugtalan nagy viz és mi ájultan, 
ijesztő árvaságban próbálunk tovább jutni a 
másik part felé. A hold ezüst karéja belehull 
a vizbe, ring, reng, megtörik és fényes fodro
kat szeg a hullámok tarajára. A viz szinte 
fekete s megborzongok, mikor bele nézek. Mi 
lehet ott lenn a mélyben? Elet? Halál? Múlt? 
Titok?

Hínárok, halak, hullák, hulladékok. Hajó
roncsok, sikolyok, földi kincsek, álmok, gyűrűk 
nyakékek, kezek, koponyák, hun vagy gepida 
serlegek, pöffedt hasak, tatár kardok, vasárna
pi selyemcipellők, török lószerszámok, nyájas 
lánymosolyok m agyar buzogányok. Talán épp 
alattunk nyújtózkodik egy jámbor szabóle
gény, aki a múlt vasárnap nem messze innen 
kifordult a csónakból. Gomblyukában még ott 
van a szegfű, zsebében tárca, néhány papír
pénz benne és egy női fénykép. . .  Halak rág
ják az orrát, a nyakkendője félre csúszott, sze
mei felnéznek mereven és kitartóan és bizta
tóan fel az élet fe lé . . .  Amott egy kislány fek
szik foszló ingben. Fürdőit, kacagott, kiáltott 
egyet s most ide került. Szőke haját meglo
bogtatja az ár sodra, harcsák tanyáznak köze
lében s kajánul mosolyognak, mint kapzsi ku- 
fárok. A kis Maris talán hosszuhaju babáról



álmodik, s finom, úri, városi gyerekekről, a- 
kiknek fehér a bőrük és selyem a ruhájuk. Ö, 
ha egyszer ő is ilyen úri kislány lehetne, sü
teményt ehetne, gépkocsin mehetne és sok, 
sok játéka lenne . . .  Mariska . . .  most nem hív
ják, nem költik dologra, hajnali munkára, hagy 
ják aludn i. . .  Álom . . .  H a lá l. . .  Mese . . ,

Talán sellők járnak le hozzád, kis Maris, 
megsimogatják hátadat, hideg sikos melledet 
és hasikádat, talán táncba hívnak és te talán 
mosolyogsz, mint kis angyal az oltárképen. 
Gyémántpalotája van a tündérkirálynőnek. Mil
lió mécses ragyog sokszínű üvegbe zárva, tü
körből van a palló és aranyból vannak a ge
rendák — ó, milyen szép minden! Véresfejü 
római légionáriusok, janicsárok, bajszos ma
gyarok, lomha német zsoldosok. Aztán sápadt, 
fanyalgós arcú szerelmesek jönnek, majd va
sárnapi kirándulók a nyájas bidermeierből, 
életunt pesztonkák, algebrából elbukott diákok, 
gondtalan fürdőzők, nevelőnök sonkásujju blúz
ban s az anyaság átkával, rőtarcu halászok; 
maszatos hidmunkások, egy részeg fuvaros 
most száll le szekeréről, százrokolyás kofák 
kosárral karjukon, kiszúrt szemű forradalmi 
áldozatok . . .  ó . . .

Süket, zöld csend üli a palotát. Néma a 
bál és nincsen tánc. Bu és béke bámul le a ri
adt, iszapszinü arcokról. Nem beszélnek, nem 
nevetnek, nem énekelnek, .csak lassan, csön
desen mennek el egymás mellett, mint néma
sági fogadalmat tett szerzetesek. Nem sietnek, 
nem haragusznak, akárcsak a szentek a jámbor 
könyvekben. Szelídek, okosak és megbocsáj- 
tók.



A v í z  tompán, puhán zug, zenél a sápadt- 
fényü tündérpalotában, mint messzi mesélő or
gona. Valami hivogatás, lágy, kába, csábos 
Ígéret van ebben a méla, mély zúgásban.

— Gyere, g y e re . . .  Mi békében élünk, 
szépen élünk . . .  g y e re . . .

Busszemü sellők fonnak körül, halfarkuk
kal ráülnek a csónak peremére. A liliomfehér 
potemidák lefogják szememet, érzem sikos, 
hideg karukat, mint döbbent kigyóölelést, Szé
dülök.

— Ne féljél, a smaragdszemü királynéhoz 
m együnk. . .  Lent csillogó palota vár, meg fe- 
hértestü királyleány, meg béke, meg csillogás, 
meg csend . . .  csend... csábitó, csengő csend... 
Gyerfl. . ,

A rémek, mondák, halászmesék és viziba- 
bonálc békafejü m anója'ráül a szivemre. Nehe
zen veszek lélekzetet.

— A miénk vagy! Nem engedünk! A bob 
dogság, a megváltás felé viszünk. Ne féljél 
Gyere velünk...

Felnyitom a szemem, de hiába. Éj van, el
mosódott árnyak, csodás hullámfodrok, csa
logatás csobogások, elsülyedt partok, lappan
gó örvények — ó, ki tudja hol az igazság? A 
napfényben, a hitetlenségben, a gőgös, tudomá
nyos pogányságban, vagy itt, titkok, félelmek, 
misztikumok, hallucinációk és borzongás, hold
fényes legendák között? Ki tudja hinni az egy
szerű rothadásos halált ezen a hatalmas széles 
vizen a hold ezüst, fojtott ¡permetegében, sej
telmes sóhajok, bizsergős borzalmak varázsá
ban? Ki meri mondani: nincs tovább?

Az evezők s z í v ó s , biztos ütemben bukkan



nak fel, merülnek el s most már látni a másik 
partot, a bizonyosságot, a valóságot. Lassan, 
keményen, józanul közeledik a part, már nem
sokára elérjük. Mikor kiugróm a csónakból, 
összeborzadok. Mélyet és merészet lélekzem 
és úgy nézek vissza az ijesztő folyamra, mint 
lidérces álomra reggel, amikor már napfény 
hull be a zsaluk résein. Arcom mosolyra nyi- 
lik. Bátran, gőgösen lépkedek a kemény tala
jon, mindent feledni akarok: mesét, álmokat, 
félelmeket, kába, gyáva halálkacérkodást. Is
mét büszke és bátor vagyok, mint az élet többi 
kicsiny, önhitt, bizakodós gyermeke.



Önarckép





Önarckép
— Ki vagy?
— Jó ember, — felelem és nyugodtan be

lenézek a tükörbe. — Hiába nézel rám kétel
kedve, csodálkozva, idegenül: jó ember vagyok 
s krisztusi igét hordozok homlokomon. Szere
tem felebarátomat, szeretem ellenségemet, mert 
szeretem az életet és szeretném, ha egyedül a 
szeretet mozgatná a világot. Szeretem megcsó
kolni a lezárt, könnyes szemkagylókat, meg- 
cirogatni a szomorú, kókadt fejeket és tiszta 
öröm nyílik lelkemben, ha valakit mosolyogni 
látok. Jó ember vagyok, hidd el nekem.

— Nem igaz. Gonosz vagy, önző vagy és 
nem vagy őszinte, örülsz más baján és sok
szor közönyös szívvel nézed könnyek csorgá- 
sát. Nem tudsz kilépni önmagadból, mert na
gyon szereted magadat. Nézd csak az álladat, 
milyen kemény s milyen kegyetlen! Milyen 
könnyen gyilkolnál, ha alkalmad és bátorságod 
lenne hozzá. Csúnya vagy. Alacsony, irigy in
dulatok rotyognak lelked fenekén és te .nyája
san, kényeskedve takargatod ezeket a kénkö
ves forrásokat, melyek bármikor felbuggyan
hatnak és elönthetik a nemesnek mondott ér
zelmek finom faragványait. Rossz vagy, mon
dom neked.

— A rossz mindenkiben megvan, de a 
rossz nem mindenkiben uralkodik. Vannak ben
nem is csúnya indulatok, de cselekvéssé nem



formálódnak. Legyőzöm őket. Amire törek
szem, az tiszta és jó. Jó ember akarok lenni. 
Szeretni szeretnék. Az igazság felé törekszem, 
mely messze túl van világokon, korokon és vé
res harcokon. Az igazság felé, mely Platón 
eszmevilágában a jóval és az istenséggel egye
sül. Sokszor idézem magamban szent Ágos
tont is: beate quippe vita est gaudium de veri- 
tate . . .

— És érzed az igazság örömét? Boldog 
vagy? Hiszen csupa fanyarság, zsémbeskedés 
és elégedetlenség a lelked. Nagyravágyó vagy. 
Vágyak, dölyíös, zsarnokos vágyak borzolják 
fel futó nyugalmadat, mint csipős, dacos sze
lek a tó simaságát. Kinlódol, keresel és kudar
cokban bukdácsolsz. F árad t vagy, pogány vagy 
nem hiszel jóságban, istenben, igazságban. Ke
serűen átkozod a nyulós szürke napokat, majd 
türelmetlenül űzöd a boldogság mosolygó ál
mait, mint ostoba, akaratos gyermek. Kezed 
üres marad, lelked keserű lesz. Valami nagy 
ür, fájdalmas be nem töltöttség ásitozik a ben
sődben. A lelki nagyság a nagy, belső nyuga
lomban rejlik, mely rezzenés nélkül tűri a leg
sajgóbb fájdalmakat is. A tiedben csúnya, gő
gös, türelmetlen hullámok hánykolódnak. Hol 
van hát Platón napja, a nagy Jó, mely mindent 
beragyog és megnyugtat?

— Szeretem az életet s ezért nyugtalanul 
keresem a boldogságot. Az élet siet s én úgy 
érzem, hogy lekésem a tovaszáguldó vonatról. 
A csalódások fájnak, lelkem vergődik, nem ta
gadom, de arcom nyugodt marad. Nem hiszek 
mindenhatókban, de hiszek távoli napokban és 
belenyugszom sorsomba, mint roggyant lelkű



bűnös az ítéletbe. Lelkem nyugtalan és érzé
keny, mert sokat álmodott s mert szétoszlo t
tak már felette a ködös délibábok. Most pőrén, 
fázósan hánykolódik az álmok takarója nélkül, 
mint kitett csecsemő. Nagy eszményeim van
nak, melyek azonban messze vannak, a napok 
csak ragyognak, de nem melegítenek. Borzon- 
gok. Fázom.

— Szomjas, kevély hedonista vagy, mint 
tunya herceg a* (reneszánszból. Elfeledkezel 
nagy eszményeidről és apró, közeli gyönyörö
ket hajszolsz, de nem gondolsz avval, hogy a 
w önyör érzése nem lehet tartós. A gyönyörök 
nem állandók: elfakulnak és nem nőhetnek túl 
az életen. Csüggedt leszel és szerencsétlennek 
érzed magad. Kicsi vagy. Keresed más szivek 
melegét, de a magadéból senkinek se akarsz 
adni. Hiú vagy. Felcicomázod lelkedet, sokra 
becsülöd magad s azt szeretnéd, ha mások még 
többre becsülnének. Nagy ember szeretnél lenni 
s ezért vakon szaladsz üres, balga dicsőségek 
felé, mint régi, rézkarcok lovagja a csábosán 
mosolygó szerencse után. Ellenszenves vagy.

— Szépséggel és jósággal szeretném meg
tölteni sivár, sovány életemet. Lehet, hogy oly
kor téves utakra lépek, de szándékom tiszta és 
nemes. Bölcsen és boldogan szeretnék élni sze
rető emberek között, akiket én is szeretnék. Az 
örökké valóság ismeretlen nektárjából szeret
nék egy kortyot inni — bűn ez? Elmenekülni 
korlátok és végességek közül, elmenekülni az 
elmúlástól, a tűnő percektől, a temetőszagtól. 
Fent vándorolni messze és magasan, mint a 
felhők. Tisztán, napszaguan, mint a sasok. El
szabadulni földtől, sártól, harctól, hervadástól...



— Furcsákat beszélsz. , Csupa ellentmon
dás vagy. Nem értelek. Elnézlek és elcsodál
kozom rajtad. Idegen vagy. Milyen különös a 
fejed, a  homlokod, milyen félelmetesen idegen a 
szád s a szemed. Ne nézz úgy rám! Mit akarsz 
tőlem? Ki vagy? Beszélj? B arát vagy ellenség? 
Álom vagy valóság?

— Én vagyok.
— Nem értelek, nem ismerlek. Félek tő

led. Csupa ismeretlenség, titokzatosság és bor
zalom vagy. Nem ismerlek! Nem ismerlek! Jaj, 
ne nézz úgy rám, hanem beszélj, felelj: ki 
vagy? Ki vagy?!

Nem tudom . . .  Ember vagyok.
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