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Expresszen

A maitre des wagons-lits jóéit kíván és 
becsukja a fülkém ajtaját. Puhán, szinte duru- 
zsolóan zakatol a vonat, az ágy fehéren, felta- 
kartan hivogat, mint tiszta leányzó. Finom, fá
radt parföm illata sóhajt a bársonyos falakról, 
ó, ki utazhatott előttem, ki aludhatott ebben az 
ágyban: párisi lány, olasz hercegnő, vagy kár- 
minajku román kurtizán? Egy francia urtól új
ságokat kaptam, a legfrissebb párisi lapokat és 
most merengve lapozgatok bennük a Vie parí- 
sienne-ből pajkos képek mosolyognak felém a 
Champs Elysées örömeiről, a napilapok ponto
san tájékoztatnak a nyári mulatóhelyek pénz
tárnyitásáról . • • Kezem lehanyatlik, a Le Jour
nal reá hull a Vie Parisienne-re és én hangta
lanul megmozdítom az ajkaimat.

— P á r is .- •
Szinte csend van, illatos, tiszta csend és 

olykor megfeledkezem arról, hogy vonaton va
gyok. Az álmositó csend és a bizsergős fáradt
ság lassan, lomhán lefektet az ágyba. Eloltom 
a villanyt és sürii sötétség ölébe hullok, mint 
hatalmas hajó halottja, akit halkan, gyengéden 
leengednek az óceánba. A vonat szalad, szu- 

,szog, vágtat az éjszakában kis, petróleumszagu 
állomások és ijedt őrházak mellett és én fur
csa félálomban szendergek, szédülök, feledve 
időt, helyet, célt és múltakat. Itt-ott szűrt be
szélgetés kúszik be a fülkémbe, suttogó francia 
szó, majd az egyik állomáson egy kemény, ket



tétört m agyar mondat kiabál be a csendbe.
Hol lehetek?
Bizsergő bénaság íekszi az izmaimat, meg

mozdulni, villanyt felcsavarni nincs kedvem. 
Órám vigan ketyeg a sötétségben. Falán már 
késő van, talán már messze já ro k . • • olyan ér
dekes és kellemes ez a bizonytalanság. Nemso
kára tovább megyünk és én tovább hintázok, 
hullámzók ébredések és szunnyadások között. 
A miértek elalusznak, mint fáradt fiucskák, 
szelid, mosolygós közöny kerített hatalmába, 
olyan mindegy minden: hova, miért, merre,
meddig? Olyan mindegy lenne, ha leszakadna 
alattunk egy hid, ha izekre roncsolna egy ször
nyű szerencsétlenség.

Kopognak. Határállomáshoz érünk. A vám- 
vizsgálat három kérdésből és három feleletből 
áll. Szalutálás. A maitre de wagons-lits ismét 
lecsavarja a villanyt s utólag jóéjt kíván. A 
vonat lágyan elindul és tovább szívja, harapja 
az éjszakát, mint mesebeli szörnyeteg, mely 
hegyeken vájta keresztül magát.

Mire ismét felnyitom a szemem, keskeny, 
szürke sáv jelzi a függöny szélét és a reggel 
megérkezését. Valamilyen sáros, szomorú állo
máson vesztegelünk. Kissé felengedem a füg
gönyt és kíváncsian kikandikálok az esős szür
keségbe. Rut, rosszkedvű reggel, néhány pisz
kos, pálinkás munkás halad el közönyösen, 
bamba, maszatos, szőrös arccal. Ruhájuk rongy 
és sár, vállukon csákány, ásó meg kapa. Olyan 
csodálatosnak és szinte érthetetlennek tűnik, 
hogy ezek az emberek ilyen nyugodtan és egy- 
kedvün ballagnak el e mellett az illatos, buja 
és gőgös vasúti kocsi mellett. Természetesnek 
és indokolt dolognak tartanám , ha felorditana



bennük minden csúfság: nyomor, alkohol, pi
szok, elnyomottság, ha töltésjavitás helyett ne
kilátnának szerszámaikkal a büszke ablakok
nak, az előkelő, lázitó, kevély kényelemnek. 
De ó, semmi sem történik. Ők tovább mennek, 
a vonat fütyül és zökkenés nélkül megindul. 
Völgyek, hidak, sáros, sebes patakok, gyöngy
szürke felhőfátylak a hegyormokon, a vonat 
mentén pedig bámuló barmok, parasztok és 
távirópóznák.

Az étkezőkocsi pincére mosolygós, mar- 
seille-i kiejtéssel jelzi a reggeli elkészültét. — 
Megmosakodtam, elpiperköcködöm, majd ki
lépek a folyosóra. Párisi utitársam  is éppen 
reggelizni indul. Udvariasan és kölcsönösen 
érdeklődünk az eltöltött éjszaka felöl.

— Csúnya idő van — mondja unott arc
cal és megáll az egyik széles ablak előtt.

Az eső s z í v ó s  unalommal szitál, ökrök áz
nak a vizes mezőkön és pásztorfiu ámul a siető 
sistergő vonat után.

A francia finom megvetéssel nézi ezt a 
lucskos, szellemtelen szürkeséget, majd felém 
fordul és fojtott ásitással kérdi:

— Milyen országban is vagyunk tulajdon
képpen?

(1923)



Bukarest

Kelet Párisának vallja magát, de seho
gyan se illik rá  ez a nagy, nemes név, Buka
rest nemcsak földrajzilag, de műveltség, gon
dolkozás és mentalitás tekintetében is nagyon 
messze esik Paristól. Néhány felületes színfolt, 
egypár kacérkodó külsőség emlékeztet csak 
Genovéva szent és nagyszerű városára, azontúl 
Balkán jön és primitiv piszok, mely csak Ke
letre emlékeztet, de nem Parisra.

A francia szellemsziporkázás, a finom 
francia élni tudás teljesen ismeretlen Bukarest
ben. A nők — a szelidbajszu román nők — 
festik magukat még étkezés közben is. Ha le
kopik ajkuk karminja, előveszik kézitükrüket, 
meg festőpálcikájukat és újból megfestik magu
kat. Vannak, akik nem restek minden fogás 
után kijavítani a kopott, szinehagyott szájat. 
Ez azonban még nem Páris, ahol a festés kü
lönben sem oly általános és kötelességszerü, 
ahogy azt erre Keleten hiszik. Az se Páris 
még, hogy este eszik a levest és délben dezsö- 
néznek sok, erős alkohollal. De hol van Páris 
vonzó összhangja, az a sok-sok szépség, báj, 
ötlet és történelem, mely minden kőről, minden 
építészi alkotásról és parkrészletről felénk 
árad. Hol van Páris eleven életbölcselete és 
erős katolicizmusa? És legfőképpen: hol van 
Páris lelke, avagy annak másolata?

Bukarest lustán, Ízléstelenül, rendszertele
nül, mosdatlanul szétterült nagy város, am elyet



rendbehozni, megfésülni, nyugativá tenni már 
nem igen lehet. A Calea Viktoriein például lom
pos, törpe, ferdefejü viskók gubbasztanak, mint 
szutykos cigányanyókák. Egy bácskai falu fő
utcája is szégyelné magát miattuk. Az egyik 
utcában lóvasut, a másikban villamos, az egyik 
villa keresett, erőltetett román stílust árul el, 
a mellette levőben a rokokó és reneszánsz vo
nalai nem éppen szerencsésen találkoznak, a 
legtöbb épületnél pedig meglátszik, hogy sen- 
kisem törődött vele, hová és hogyan épül.

Bukarest nagy város a kultúra, a technika 
modern jeleivel, de nincsen semmi eredetisége. 
Csupa francia mimelés, mely sokszor grotesz- 
kül és mosolygósán hat. Latinnak vallja magát, 
de sehol sem érezni az előkelő eredetet, tilta
kozik minden szláv hatás ellen, de vallása és 
szomszédsága markáns szláv vonásokat vegyit 
a népéletbe, megtagad minden ázsiai és afrikai 
(cigány) kapcsolatot, pedig ennek jelei lépten- 
nyomon felbukkannak. Latin eredet! Ez a leg
érzékenyebb pontja a románoknak és a leg
hőbb vágyuk az, hogy franciáknak nézzék őket. 
Ezekután nagyon furcsán hangzik, de mégis le 
kell irni azt a tapasztalatomat, hogy a francia 
nyelvet nem igen kultiválják ezek a latin ősök
kel dicsekvő francia mimelők. Kevesen beszé
lik, s akik beszélik, azok se beszélik szépen és 
szeretettel. Bukarestben a francia nyelvvel az 
ember majdnem éhen halhat; szállodákban, ét
termekben, pályaudvaron, üzletekben jóformán 
sehol sem tudnak franciául, mig törve néme
tül elég sokan s elég nem szívesen beszélnek. 
Nagyon sokszor hallani magyar szót is. Hiába, 
Páris mindenképpen messze van; hiába tanul
nak az iskolában annyit franciául, hiába min*



tíiznak le mindent a franciákról, hiába utánoz
nak üres szolgatsággal minden francia betűt 
és mozdulatot, a francia szellemet és Ízlést se
hol sem lehet megtalálni. A nőknél legkevésbbé 
Bármely nagyobb német városban több francia 
gondolat lüktet és jobban, szebben beszélnek 
franciául, mint »Kelet Páris«-ában.

Bukarest p gazdag, kényelmes románok 
városa. A jól étkező, alkoholt kedvelő, élveteg, 
hanyag és gazdag románoké. Csak itt-ott vo
nul végig néhány soha nem mosdott, lyukas, 
rongyos katona, ami eszünkbe juttatja a sze
génységet, eszünkbe juttatja azt a borzasztó, 
ijesztő ellentétet, mely a jólétben nyújtózkodó 
bojár társadalom és a sárban, sötétségben, ba
romi sorsban röfögő paraszt tömegek között 
tátong. A fokozott kényelemszeretet azonban 
nemcsak egy osztálynak, hanem az egész nép
nek a tulajdonsága. Kedélyes rendetlenség, 
lusta érzékiség ömlik végig az egész városon, 
mint valamilyen flamand festő kövércombu 
aktján, ez azonban nem mondható ellenszen
vesnek. Az utcai forgalom zagyva és rendezet
len, de szinte családias, a pályaudvarra min
denki bemehet, jegyellenőrzés, perronjegy nin
csen, mindenki oda száll be és akkor száll be, 
ahová és amikor akar. Kisebb pályaudvarokon 
a közönség a sinek között bámészkodik, a moz 
donyvezető ismerősei pedig tolatás közben fel
kapaszkodnak a gépre. Talán ez a patriarchá- 
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Iis hanyagság lehet a tekintélyes alkoholfo
gyasztáson kivül a legfőbb oka a mindennapos 
vasúti szerencsétlenségnek.

Bukarest tagadhatatlanul sokat mutat és 
igér a felületes szemlélő szemében. I'öbbet mu
tat, mint Belgrád, de azért sokkal kevesebb 
eredetiséget, tartalm at és pittoreszkséget ad. 
Bukarest is olyan, mint bármelyik fihombajszu 
leánya: csak az arcbőre gondozott, festett, 
fehér és vakitó.

(1923.)



Nemcsak a Moulin Rouge-ban lehet látni, 
hanem a Moulin de la üalette-ben is, a Bul- 
lier-ben is, vagy bármely más táncos helyi
ségben. Most lép előtérbe, most jön divatba, 
akárcsak a samba, vagy a magas mellény. Ed
dig bujkálva, félreeső vendéglőkben vacsoráz- 
gatott a kis kokottal s legfeljebb színházba 
ment vele. Ma azonban már kilép a diszkrét 
homályból. Fellép, szerepel a nyilvánosság 
előtt, táncol.

— Nem is táncol olyan rosszul — hang
zik a megállapítás és az öreg ur elbizakodott 
lesz, mint ügyes kis gyerek, akit megdicsér a 
tanítója. Izzad, kínlódik, szuszog, botlik és ve
szélyesen kivörösödik, mintha szélütés környé
kezné, de — táncol.

A szerecsenek és kínaiak mint pénzt és 
szerelmet szóró legények — lassan kikopnak 
a divatból, a divat most az öreg urnák ked
vez. A párisi argót már nevet is adott nekik: 
le joli dégoutant. A bájos utálatos. A karcsú, 
kedves kokottok között m ár nem divatos igy 
beszélni: nekem egy sárgám van, nekem egy 
feketém. A divatos dicsekedés ma m ár:

— J ’ai un joli dégoutant.
Az öreg ur legfőbb vágya természetesen 

az, hogy fiatalnak lássék. Ápolja a haját, a ba
juszát, drága selyem nyakkendőt hord, fürdő
be jár frissítő zuhanyok alá s utána jól meg- 
masszirozzák. Osztrigát, rákokat és véres hu-



sokat eszik, melyeket bőven megken mustárral, 
a zeller elmaradhatatlan főzeléke és evés után 
ha senkisem látja, apró pilulákat szed be. Az 
öreg ur villanyoztatja magát és érdeklődéssel 
olvassa a boulevard-ujságok hátsó rovatát, me
lyekben fiatalságot és friss férfierőt ígérnek 
titkolódzó hirdetések. És az öreg ur lassan el 
is hiszi fiatalságát. Fiatalosan mozog, kackiá- 
san öltözködik, diákos tréfákat csinál és min
den bolondságra kapható.

A Moulin Rouge-ban azonban láttam egy 
kifáradt öreg urat. Először fiatalos elbizako
dottsággal topogta a foxtrottot, azután kis pi
henőt akart tartani, de a cseresznyeszáju kis 
kedves ismét táncolni akart. Az öreg urnák 
eszébe jutott, hogy ő most tulajdonképpen fia
tal s ezért dacosan, virgonc kedvvel indult a 
samba felé. A tánc után azonban összeroppant, 
ráncokba hullott, mint felfújt, vásári bohóság, 
melyből sípolva kiszáll a levegő. Görnyedten, 
szapora lélekzettel, csüngő fejjel ült a székén, 
mint döglődő keselyű. Zsebkendővel törölgeti 
gyöngyöző homlokát, a keze reszket, tétova. 
Némán, báván néz maga elé, nagyon szégyeli 
magát, hogy m ár öreg. A cseresznye szájú kis 
kedves ezalatt kegyetlen kedvvel festi a z  aj* 
kát és mikor egy nyurga fiatalember felkéri, 
igent bólint. Az öreg ur máién, mereven néz 
utána, csüggedt közönnyel tűri, hogy elvigyék 
a kicsikét, aki utoljára is táncolni jö tt ide.



Majd tekintete messze réved s taián egy te
metést lát a  messzeségben, egy temetést, egy 
koporsót, melyre az ő neve van irva. Az öreg 
ur nagyon fáradt, nem féltékeny s nem törő
dik már a szerelemmel. Sárga, szürke, hulla- 
szinü az arca, szeme körül barátságtalan á r
nyak ülnek, szemebogarában a halál vigaszta
lan feketesége sötétlik. Az öreg ur szomorú, 
bárgyú arcot vág, úgy látszik érzi, hogy nem
sokára meg fog halni. Milyen kár. Épen most, 
mikor majdnem fiatal lett.

(1924.)



Páris szereti a vasárnapi külsőt, szeret ün
nepelni, tarka, vidám köntöst magára ölteni 
és gondtalanul beledalolni az éjszakába. Min
dig jókedvű, mint boldog asszony lámpák és 
férfiszemek ragyogásában. Az a sok vásár, 
mely szinte szakadatlan egymásutánban lar- 
kállik és rikit fel hol az egyik, hol a másik 
városrészben, ebben az ünneplés! kedvben leli 
m agyarázatát.

A montronge-i vásár tulajdonképpen sem
miben sem különbözik a többitől. A Deufert 
pályaudvar körül, az avenue d ’Orleanson és az 
avenue du P arc de Montsourin végig csupa 
körhinta, mézesbáb, panoptikum, céllövölde, 
cukorkagyár, villanyos, autó, tenyérjós, gyors
fényképész, kintorna és kottákat áruló jazz- 
band. Farsangos kedvű tömeg, százféle egymást 
szelő, szúró és horzsoló hang: kikiáltók, do
bok, sipok, kacajok, sikolyok, csörgések, csat
togások. Legnépszerűbbek a szerencse-sátrak, 
ahol rendesen egy forgókerék jelzi a Fortuna 
kerekét. Néha komplikáltabbak ezek a szeren
csejátékok, a legegyszerűbbek és legnépszerűb
bek azonban azok, ahol tiz számot lehet meg
tenni s az a szám nyer, amelynél megáll a ke
rék. A legszenvedélyesebb és legkitartóbb játé
kosok a nők. Fiatal, zsenge munkáslányok, akik 
még a púdert sem tudják rendesen széjjelkenni 
nyakukon, olcsó kabátban és csinos arccal iz
galommal, fészkelődve teszik meg szerencse-



számukat. Legkedvesebb számuk a kilences. 
Mikor a kerék lassul, lehunyják szemüket:

— Jaj, nem merek ránézni!
Az első nyereményt nem váltják be. Gyűj

tik a nyeremény-jegyeket, mert tiz jegyért 
már egy barátságtalan képű órát vagy rossz 
látcsövet lehet kapni. De mikor iesz tiz jegy!

Az egyik nyúlánk szőke leányt lihegős iz
galommal veszik körül társai. Már hét jegye 
van, még csak három hiányzik. Pénze ugyan 
már kifogyott, de barátnői egyre-m ásra hite
leznek, magukévá teszik társnőjük ügyét. Csu
pa izgalom és rettegés minden mozdulatok.

— Mit fog venni, ha meglesz a tiz? — 
kérdezem a hires nyerőt.

— Azt a karkötő órát. Arany.
Elmosolyodom is ő ijedve mereszti rám

nagy szürke szemeit.
— .Nem arany?
Megnyugtatom, nehogy elrontsam a bol

dog izgalmat és kiábrándítsam a hazug ideál
ból. A finomarcu, ferdesarku lányok tovább 
remegnek, tovább teszik a kilencest és lehuny
ják szemüket, ha megáll a kerék. A kerék éj
félig forog, talán addigra meglesz a karkötő 
óra.

A jazz-band-ek rettenetes lármát csinál
nak. Némelyik riadt, rekedt sípokkal, mások 
közönséges harmonikával tarkítják a zenekart, 
melynek főalkatrésze természetesen a dob és 
kopogós, csörgős, csönögös rokonsága. A kis 
emelvényen mindig van egy délceg elöénekelő. 
aki kemény kalappal a fején s operaénekesi 
pózzal dalolja:

— Elle s’était fait cuper les eh’ veux . . .
A refraint már az egész közönség énekli,



a hangulat vidám és virgonc, ha lenne hely, 
talán még táncra is perdülnének. A dal végez
tével jön a kottaárusitás, szöveg és énekhang 
mindössze egy franc. A tömeg könnyen vásá
rol a dalos hangulatban. Azután következik a 
második dal, ugyanis egy jazz-band rendsze
rint csak két dalt játszik és árusít kora dél
utántól éjfélig a vásár egész tartam a alatt, 
szóval nyolc napon keresztül. A dalcséplés 
azonban jó üzlet, a vásár nőtáskedvü tömege 
szorgalmasan énekel és vásárol. Könnyelmű, 
kedves, párisi.

Legdrágább jelenség a kicsinyek körhintá
ja. Kicsiny, együgyü, megható körhinták ezek 
malacokkal, kutyákkal, apró embereket eibiró 
állatokkal, a kintorna még a régi jávát játsza 
s égy öreg Hugó Viktor korabeli köszörűs fő- 
kalauzi komolysággal szedi be a menetdijat. A 
kis drágaságok, a három és négyéves emberek 
leplezett félelemmel és végtelen bájjal ülik meg 
a malacot meg a vörös szalagos macskát. Kis 
kezükkel szorosan fogják a gyeplőt, csókos 
affektáltsággal néznek körül, mintha monda
nák: mi már nagyok vagyunk, mi már meg
üljük a malacot is!

Grenze nyájas, derűs gyermekportréi ju t
nak eszembe s most érzem igazán azt a 
»gráce licencieuse«-t, mely a fényes, ódivatú 
vásznakról rámmosolygott. Mikor a hinta meg
indul, arcuk aggodalmasabb lesz, szinte attól 
kell félni, hogy sírásra görbül a száj, de azért 
adjőt dobálnak kis kezükkel. A második, har
madik fordulónál, mikor látják, hogy semmi kü
lönös vagy veszélyes dolog nem történik ve
lük, büszkén, gőgös öntudattal kihúzzák magu
kat. Arcuk komoly, mintha előkelő expressen



utaznának s csak akkor mosolyognak, ha ma
májukat pillantják meg. Büszkék, hogy meg
bámulják bátorságukat meg hidegvérüket, szin
te úgy viselkednek, mintha színpadon lenné
nek.

Leirhatatlanul drágák ezek a huncut, csó- 
kos, párisi apróságok, ezek a zsenge francia 
remények. Ha arra  gondolok, hogy ők csinál
ják a holnap történelmét, abban a városban, 
mely századok óta a világtörténelmet diktál
ta, komor felhő árnyékolja be a könnyű, kar
neváli hangulatot. De én visszafordulok és is
mét a farsangi tömegben vagyok és nézem a 
forgó angyalkákat a rózsaszínű malacokon. Ma 
niég gyerekek. Szép ígéretek. Szeplőtlen örö
mök. Hajnalszinü bimbók. Ma még a montron- 
ge-i körhinta legnagyobb eseménye kurta, bá- 
mulós, hótiszta életüknek.

(1924.)



Kínai korcsmában

A boulevard St. Michel egyik sötét, fáradt 
mellékutcájában néhány szerény kinai betű pi- 
roslik a zűrös estébe, amely kinai vendéglőt 
jelent. Bent nagy zaj, családias fesztelenség, a 
kis asztaloknál összezsúfolva, széles jókedv
ben ülnek a sárgák. Csak ketten vagyunk fe
hérek. Állva várakozunk, mig helyet kapunk, 
a sárga pincérek többször meglöknek, de a tá
vozó és érkező vendégek se előzékenyebbek.

Csupa férfiak ülnek itt, javarészt diákok és 
üzletemberek és kiabálva, nevetve majszolnak, 
habzsolnak hosszú, fekete kötőtűjükkel. A sá r
ga bőrszínnek, a ferde szemöldöknek sok a 
változata. Alig van kettő, aki hasonlítana egy
m ásra: egyik citrom-, a másik kanári sárga, a 
harmadik szinte olajbarna. A szem metszése, 
a szemöldök, a pofacsontok mindegyiknél más, 
néha elég közel járnak az európai archoz, m ás
kor indiai szigetlakokra emlékeztetnek. A fe
héreket, akik ide jönnek s akik megzavarják a 
meghitt, sárga családiasságot, természetesen 
nem fogadják szívesen. Tudják és érzik, hogy 
a fehérek különbséget jönnek keresni ide, úgy 
akarják nézni a sárgákat, mint ritka vadálla
tokat a ketrecben. Nem a rokonszenv űzi őket, 
hanem furcsaságok utáni vágy. Be kell látnom, 
hogy a sárgák udvariatlansága nagyon is in
dokolt.

Mikor nagysokára ülőhelyet kapunk, még 
mindig félóráig kell várnunk, mig a pincér fi



gyelemre méltat. A helyzet már kezd barát
ságtalan lenni ebben a fülledt, kacagós, kínai 
lármában. Egy amerikai hölgy jelenik meg az 
ajtóban. Nagy szemüvege, férfias kalapja, sar
ka tlan cipője nem tesz éppen kellemes benyo
mást, mégis örömmel fogadjuk, mintha elha
gyott ázsiai szigeten lennénk, ahová most ér
kezik a harmadik fehér ember.

Az étlap kinai és francia, de a francia sza
vak éppoly olvashatatlanok, mint a kínaiak. 
A rendelés számok szerint megy, találomra a 
páros számú ételeket hozatjuk meg. A tálalás 
kis tálakban történik, de az evés csak csészék
ből és hosszú fapálcikákkal. Kenyér nincs, ha
nem mindenki elé nagy levesestál főtt rizst 
tesznek, melyből korlátlan mennyiséget lehet 
elfogyasztani. Ital nincsen, a kinai evés köz
ben nem szokott inni. Aki szomjas, az egy kis 
szamovár teát kap cukor nélkül, melyet kis 
csészékből illik elfogyasztani. A kés is ismeret
len fogalom ebben á vendéglőben. Villát meg 
kanalat csak az európaiak kapnak, melyet a 
sárga pincér nem csekély megvetéssel tesz az 
ember elé. Az amerikai hölgy fölényesen visz- 
szautasitja a nikkel evőeszközt, ő tud fapálci
kákkal is enni. Talán San Franciskóból jön, 
talán már Kínában is já rt — ki tudja? Messze 
ül tőlünk, nem beszélhetünk vele, csak biztató, 
barátságos pillantást küldünk egymás felé. 
mellyel azt ismételgetjük: fehérek vagyunk 
mind a ketten.

Az ételek nagyon ízletesek. A tojásos om
lettban sok a zöldség, sőt alma is van benne, 
de azért nem kellemetlen. Hasonlóan jó a zsí
ros, répás, hagymás m ártásba temetett sonka 
is. Tésztát, sajtot nem lehet kapni, az estebó-



det gyümölcs zárja le, melyből elég nagy a 
választék.

A sárga társaság már lassan oszladozik, 
a zaj ritkul, foszlik, mint távolodó fecskesereg 
vijjogása. Egy nyúlánk kinai kis, kedves ko- 
kottal jön be, ujabb örömsugár: már négyen 
vagyunk! A kis kedves már egészen otthonos, 
vigan kendőzi magát és kacagva fogadja a sár
gák bókjait.

Fizetünk. A pincér nem köszöni meg a 
borravalót és nem köszön, mikor elmegyünk. 
Kint a cirógatós, finom, festettarcu párisi este 
ölel át, mint eltévedt fiát az anyja. Fellélek- 
zem:

— Csakhogy megint Párisban vagyunk!
(1924.)



Az Eiffel csúcsán

Házak, tetők, kupolák, tornyok ezrei. Ké
mények milliói. Utak, fák, parkok, pázsitok. 
Egy óriás, gigászi térkép terül el előttem, 
melynek szélei piszkos füstbe fulnak.

Döbbent csend búg körülöttem, szinte azt 
hiszem, hogy minden halott alattam, de a lom
hán felszálló füstfeihök s az apró- mozgó pon
tocskák mégis csak jelzik az életet. Milyen 
mulatságosak ezek a mozgó porszemek! A 
Champ de Mars vagy a Trocadero gondozott 
sárga sétautjain olyanok, mint picurka mák
szemek, keskeny, okker szalagon. Emberek. 
Emberek, akik ily hatalmas, félelmes magassá
gokat építenek. Akik röpülni tudnak, csodákat 
tudnak, szeretni tudnak, gyűlölni tudnak és 
össze tudják rombolni azt a hatalmasat, amit 
építettek

A Szajna mint sikos, zöld kigyó kúszik vé
gig a városon. Rajta apró bogarak: hajók, m e
lyek lomhán kúsznak tova. Előttem fekszik 
Paris kiterülten, ijesztő nagyságában, de füs
tösen, fáradtan, hangtalanul. A boulevard-ok 
nyüzsgéséből, a Piacé de la Concorde vagy a 
Luxemburg-kert szépségéből, a sok szent, 
ámult, finom kőhalmazból semmi sem látszik, 
a Bois de Boulogne is olyan, mint lapos paraj
csomó. Átfoghatatlanul hatalmas kép, melynek 
gigászi méreteiben elfulladnak halk szépségek 
és finom ötletek. Előttem fekszik a világ szive, 
de én nem látom, nem érzem dobogását. Előt-



lem fekszik szépségek és gyönyörök erdeje és 
én csak a tetőket, a szennyes felhőrongyokat 
látom, melyek azt betakarják.

Egy pillanatig érthetetlen előttem Páris 
varázsos ereje, érthetetlen iaz embermilliók 
összecsoportosulása, ez a sok egym ásra zsúfolt 
ház, ez a sok kőbe, kertbe, festékbe, selyembe, 
aranyba halmozott szépség. Talán a szent De- 
nisek meg a szent Genovévák szelleme bövöl- 
te és bűvöli össze az embereket és a gyönyö
röket, talán a Szajna hívogat és csábit, mint szi
rén ó-görög tengeren?

Ó, nagy város, bájak és gyönyörök váro
sa! Szépségek erdeje. Vágyak ezervirágos ré t
je. Ámulások tengere. Nagyszerűségek kábító 
sűrűje. Almok és üdvök forrása. Élvek és ér
zések kertje. Legnagyobb emberi múltak leg
nagyobb temetője. Csodák csóközöne. Büvök 
óceánja. Szerelmek illatos világa. Nagy gondo
latok végtelen vetése, Páris!

Holtan, hunyott szemekkel, eltakart szép
ségekkel fekszik előttem. Csak nagysága, döb
benetes, szédítő nagysága terül szét a végte
lenbe. A világ legnagyobb emberi magasságá
nak a csúcsán állok, de törpének érzem m a
gam, alázatos rajongó vagyok, mint középkori 
szerzetes a szent Szűz előtt. Magasan állok, 
de le vágyódom a zűrbe, a zajba, a tarka, me
leg, illatos, nyüzsgős, mosolygós árba. A múl
tak sóhaja, autók bőgése, gazella lábú nők il



lata, zöld abszint lehelletek, fényáros esték, 
mágikus képek, rongyos kis dalok közé. Fázom 
itt fenn, ebben a szédítő, magányos magas
ságban, ebben a. süket, üres, hideg kékségben 
Le vágyódom ebből a tiszta magasságból, le a  
fülledt, forró embertengerbe, a felhők mennyei 
mosolya közül a varázsok rózsái közé. A vi
lág szivének melegére áhítozom. Páris szerel
mét és ölelését vágyom, akarom, könyörgöm, 
koldulom, mint régi gall románc rajongó lan
tosa, aki csak szeretni és meghalni tud.

(1924.)



Macska a Rodin-muzeumban

Az egyik sarokszobában összegömbölyödve 
alszik a divánon, szinte olyan, mint egy kerek 
vánkos. Körülötte csupa hideg, halott márvány 
-  - ő él és meleg. Már az első cirógatásra ba
rátságosan felpislant, kinyújtja borzas nyakát, 
dorombolni kezd. Azután kényelmesen feláll, 
macskapupot csinál s most már teljesen fel
nyitja a szemét. Virgoncán, ruganyosán leug- 
íik a divánról, lábamhoz dörgölődzik, majd fel
néz rám és miákolni kezd. Kiejtése és hang
hordozása nem árulja el francia voltát, egé
szen úgy nyávog, mint a mi macskáink, do
rombolása is teljesen hasonló az otthoni macs
kadoromboláshoz. ü g y  látszik, a macskanyelv 
internacionális, tökéletesen keresztül vitt espe- 
rantó.

Szép, nagy kövér macska, igazi párisi. 
Párisban ügyanis a kövér, nagyfejü macskákat 
kedvelik a karcsú, nyúlánk nőkkel szemben. 
Jelenleg a molett macska-alak a divatos s ta
lán ha a nyurga, sovány macskák jönnek di
vatba, akkor a molett női formák lesznek di
vatosak. A macskák divatirányai teljesen önál
lóak. Függetlenek az emberektől. Muzeuml is
merősöm barátságos és rokonszenves. Mindig 
pár lépést tesz előre, azután bevárja, hogy én 
is utána menjek. Majdnem minden szobornál 
megáll. Én követem őt, mint tanítvány a mes
terét. Néha hosszasabban időzik egy-egy m ár
ványnál, kitartóan, marasztalóan dörgölődzik



lábaimhoz, ami valószínűleg azt jelenti: néz
zed ezt meg alaposan, ezt érdemes hosszasab
ban megszemlélni.

Követem tanácsát és nem merem bevalla
ni. hogy sokszor nem vagyok vele egy véle
ményen, esztétikai ítéleteink sem igen egyez
nek, de azért udvariasan hallgatok, különben se 
tudnám magam macska-nyelven kifejezni. Na
gyon szeretnék ámulóan és ábrándosán időzni 
a »Csók«-nál, Bem ard Shaw vagy Viktor Hugó 
portréjánál, de vezetőm tovább szólít. Lassan, 
komolyan megyünk szoborról-szoborra.

Mint hűséges, figyelmes kalauz, átvezet a 
következő szobába. Noha ott már jártam, m e
gint nem merek szólni, részben tapintatbói, 
részben járatlanságom miatt a macska-eszpe
rantóban. így tehát hosszasan kell időznöm 
átfutott, darabos gipszvázlatoknál és megesik, 
hogy a nagy, finom márványokra alig jut né
hány pillanat. Ha elmaradok, elrévedezem, ve
zetőm néhány hívogató miákolása magamhoz 
térit és én engdelmesen követem kalauzomat. 
Vigasztalni próbálom m agam : talán ő, aki már 
évek óta itt van mégis csak jobban érti a dol
gokat, mint én, aki először járok itt.

És lassan, dorombolósan végigkalauzol az 
egész földszinten. A dorombolást sajnos nem 
igen értettem meg, de Versaillesban vagy T ria
nonban sem lehet pontosan megérteni a hada
ró vezetőket. Úgy lásztik ez már a vezetők
öreg, javíthatatlan hibája.«



Mikor kiérünk az előcsarnokba, az emeleti 
lépcső felé vezet. Sietek megértetni magam, 
hogy már voltam az emeleten s igy ne fárasz- 
sza magát a lépcsöjárással. Látom, hogy el
szomorodik, hogy szenvedélyesen kalauzol és 
alkalmas látogatót úgy látszik nem igen lehet 
találni ebben a csendes, néptelen múzeumban. 
Barátságosan és hálálkodva búcsúzni próbálok 
tőié, megcirógatom nagy fejét s »adieu, mon 
cher«-t mondok neki. Mikor a kilincsen van a 
kezem, még egyszer visszanézek. Kalauzom 
mereven ájl és rámszegezi nagy, sárga sze
meit. Szemrehányást és csalódást olvasok ki 
beiőlük, talán borravalót várt volna a kalauzo
lásért.

(1924.)



Autóbűz

Páris tiszteli a tradíciókat, a hires, hatal
mas múltakat, de tiszteli a jelent is, a technika 
harcait és eredményeit. Röviden és fájdalma
san azt mondhatnék, hogy Páris elamerikáso- 
dik. Az a sok amerikai, aki unalmas, lazacvö
rösre borotvált arccal járkál a nagy boulevar- 
dokon, ki ásitozó gőggel ül az Opera első so
raiban, aki otromba, sárga cipőjével fél óra 
alatt végiggázolja 'a Louvre szépségeit, aki 
szemrebbenés nélkül fizeti ki a Grand Hotel 
vagy a Hotel Ritz ezerfrankos számláit, az itt 
hagy valamit gondolkozásából, gyakorlatias vi
lágnézetéből. Ennek az elamerikásodásnak egyik 
tünete az a megszámlálhatatlan sok autó, mely 
az utcákon és tereken krákog, böfög, bűzlik és 
bőg. Lovat látni a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik, néha napján két egymás elé fogott 
mecklenburgi kocog és döcög árván és idege
nül a nagy autótömegben, rendszerint teher
kocsit huznak. Az elemi iskolások ilyenkor 
megállnak és ujjal mutogatnak a ritka állatra. 
Ha véletlenül a Jardin des Plantes közelében 
laknak, úgy többször látnak fókát és jegesmed
vét, mint lovat. A konflis fogalma ma már is
meretlen valami, ma mindenki száguld és ro
han, mintha az »idő pénz« mondása kergetné 
az embereket, pedig ez a mondás mindeddig 
idegen volt a »nagy ámulások városá«-ban.

A konflis lassanként odakerül a postakocsi 
mellé és a réveteg, álmatag poéták elméláz-



hatnak régmúlt időkön, amikor még ferde 
konflis döcögött a Montmartre zig-zeges ut
cáin, benne molett, szalmaszőke kislány ült és 
kócoshaju poéta. Ma vörösre mázolt autó re
cseg és böfög ezeken az utakon, melyben nyur
ga, lapos lány és unalmas, kuka, borotvapen
ge-reklámos angol ül. Minden változik, ezen 
nem szabad keseregni, csak tűnődni és álmo
dozni.

Az autó-divat, mely már a tömegőrület 
arányaiban tombol, az autókiállitáson bontako
zik ki leghatalmasabban. A Qrand Palais óriási 
bensejében autók, motorok, emberek tízezrei. 
A kiállítás nemzetközi, de háborús értelemben. 
Természetesen a francia cégek vezetnek, mellet
tük néhány olasz, amerikai, angol és belga. De 
igy is beláthatatlan és bejárhatatlan ez az 
óriási autótenger, napok, talán hetek kellené
nek ahhoz, hogy a hozzáértő érdeklődő átte
kinthesse a kiállítást. A nyomtatványok mil- 
liárdjai hevernek a földön, sőt kint a Champs 
t'lysées is fehérlik a sok reklámpapirostól. 
Vannak autógyárak, melyek ízléses revüt ad
nak ki komoly irodalommal, kotta melléklettel 
és színes nyomatokkal. A tolongás különösen 
a földszinten oly nagy, mintha csodákat vagy 
királyokat mutogatnának. A beszéd leggyak
rabban feltételes módban folyik, kevés helyen 
használják ily gyakran ezt az igealakot.

— Ha autót vennék, úgy csak Lanciát 
vennék.

— Ha tízezer frankom volna, úgy vennék 
egy Citroent.

— Ha törlesztésre lehetne k ap n i. . .
A komoly vásárlók nem igen beszélnek. 

Gőgösek, mogorvák, de azért kéjelegve nézik



az újításokat, a kevély, káprázatos pompát- 
melynek szemlélete forradalmi gondolatokat 
fakaszthat a legbékésebb proletárban. Az angol 
szó szinte gyakoribb, mint a francia.

Az egyik autóban egy bájos, szőke lány ii! 
a kormánynál. A gyár képviselője komolyan 
magyaráz, a kisasszony hozzáértéssel kérdez
get, úgy látszik ért az autóvezetéshez.

— Olyan furcsa, hogy nincs benzinszaguk 
ezeknek az autóknak — szólal meg mosolyog
va. — Úgy szeretem a benzinszagot.

Az izlés utjai kiismerhetetlenek. Ki tudja, 
ez az elejtett mondás nem-e egy uj divat elő
jele. Páris nemrég illatos volt a sok szappan 
és parfőmbolttól, ma az autóbüz adja m eg-az 
utcák jellemző illatát. Ez az autóbüz talán 
nemsokára kiűzi Houbigant és Coty készítmé
nyeit és bevonul az Opera páholyaiba meg a 
női boudoir-okba. A dollárszag, a kurtapipa- 
szag, a benzinszag a jövő illata.

(1924.)



Portrévázlatok a gyorsvonaton

Csendes, álmatag és jólelkü. .őszül és ko
paszodik, csiptető az orrán; szelíd, puha, szo
morkás bajusz a szája fölött. Kezén gvürük, 
melyek közül kirí a becsületes, kövér jegygyű
rű. Az ór-aláncán kis amulett, szőke gyermek
fej, minden bizonnyal a kislánya. Hátrahajtja 
fejét és lehunyja szemét, talán emlékezik, gon
dolkozik, de semmiesetre sem alszik. Fáradt, 
jóságos, gondokkal tusázó családapának látszik. 
Talán gyógyszerész egy kis olasz faluban, aki 
békésen, bágyadt szorgalommal öntögeti össze 
a mogorva gyógyszereket. Senkivel sem beszél, 
nem ismerkedik, de azért hallgatásában nin
csen gőg vagy ellenszenv. Egyszer csak egy 
ismerős megy végig a folyosón és hangos lel
kesedéssel bekiált:

— Hát te itt vagy? Hol voltál?
A fáradt, kopaszodó ur kissé elpirul. Szé- 

gyenli a leleplezést.
— Portoroseban.
— Fiad már jobban van? i— kérdezi to

vábbi kíméletlenséggel az ismerős.
A kérdezett még jobban elpirul, lehunyja 

szemét és úgy válaszol:
— Köszönöm, már jobban.
Érzem, hogy nem mondott igazat. Arca 

oly szomorú lesz, mint szent Sebestyéné a ve
lencei mesterek képein.

*•
Kövér, kedélyes öregur, nagyon hasonlít



Carduccira. Megtörli a homlokát és mindjárt 
a melegről kezd panaszkodni. Nincs senki, aki 
társalogni kezdene vele, az öregur ezért kissé 
elégedetlen s újságot vesz elő, a Corriere della 
Serát. Komolyan olvasni kezd, olykor szája is 
mozog az olvasásnál. Az első oldalon valami 
politikai hírnél megrázza a fejét- a következő 
oldalon mosolyogni kezd és felkiált. Komolyan 
hiszi, amit olvas. Vidéki. A keze erős, széles 
napégette kéz, valószínűleg gazdasága van va
lahol, szőlője s az öreg ur szeretettel nyese
geti, oltogatja a tőkéket. A bort is szeretheti, 
a vidám, vörös borokat, bizonyosan rendben 
tartja pincéjét és gondosan kezeli borait. Isme
ri a sokféle szőlőfajtákat és nátháját meg fog
fájását bizonyosan borral szokta gyógykezelni.

Gondosan, vidéki ráérőséggel végigolvassa 
az újságot, azután leteszi azt s megtörli baju
szát, mintha valamit evett volna. Jóllehet min
dent elhitt, amit olvasott, mégis igy sóhajt fel:

— Mennyi mindent összeír ez az újság!
Az öregur választ vár, hogy milyent, az 

mindegy. Unatkozik s ezért beszélni szeretne.
* •

Az étkezőkocsi asztalán elhelyezett vil
lanylámpa vörös ernyője piros lehelletet csókol 
nyakára, álfára s a szemöldökök alá. Fiatal 
lány még, talán karácsony táján lesz tizenhat
éves. Fekete haja simára hátrafésülve, homlo
ka okos és egyszerű. Olyannak látszik, mint 
aki jól beszéli az idegen nyelveket és komo
lyan olvassa a francia regényeket. Talán inté
zetben volt Párisban, vagy talán gimnáziumba 
jár Milanóban. Sötétkék, matrózgalléros blúza 
van s a gallér alól esetlen, fekete nyakkendő 
buggyan elő. Finom, fiatal, ígéretes.



Apjával ül szemben, aki apai hangon kér
dez és magyaráz, a lány azonban derült enge
delmességgel felelget és bólint fejével, ügy  lá
tom azonban, hogy a csinos matrózbluzos már 
éhes, már egy fél zsemlyét elfogyasztott apró 
szájmozgásokkal és a levest még most se tá 
lalják. Mégis, mikor megindul a szervirozás, 
fegyelmezett lassúsággal fogyasztja el az éte
leket. így látta az intézetben, ahol titkos ver
seny folyt, hogy ki a legelőkelőbb.

Mikor a gyümölcsöt kínálják, csak egy 
fürt szőlőt vesz ki a jégdaraboktól csillogó 
tálból. Az apja kinálja még körtével és ősziba
rackkal, de a lány csak fejét rázza. Valamit 
magyarázatképen még odasug apjának. Való
színűleg azt, hogy a barackot nem tudja elő
kelőén, késsel és villával elfogyasztani.*

Erős gesztusai vannak, nyugtalan arcjáté
ka. Moziszinész. Berlinből jön sietve, kapkod
va, telve izgalommal. Az anyja halálosan be
teg, talán már nem is él, két napig késett a 
sürgöny és Berlin messze v a n . . .  Borzasztó!

Cognacot és likőrt iszik, az ebéddel nem 
sokat törődik. A filmekről próbálok beszélni, 
érdeklődöm, hói játszott és mit játszott. Sze
me felcsillan, arca szétderül s a nevek özönét 
zúdítja rám. Az egyik ismerős drámára rábó
lintok.

— Azt ismerem.
— Hát abban voltam a kocsmáros. Nagy

szerű szerep volt, nagyon nekem való. Én csak 
az ilyen jellemszerepeket szeretem, a szerel
meskedés nem nekem való. Emlékszik, mikor 
a gyereket elküldöm, hogy lopja el azt a le
velet? Emlékszik?



— Hogyne — hazudom szemrebbenés nél
kül. Tudom, hogy örül a beszédnek s hogy ez 
a rábólintás tápot ad ujabb mesékre és öndi
cséretekre. Pestről kezd mesélni s mulatságo
san ejti ki néhány m agyar színész nevét. Ja
vítgatni próbálom, ő kacagva utánam mondja 
a szótagokat.

— De furcsa nyelvük van a m agyarok
nak!

Hirtelen — talán kifogyott a mesékből — 
elkomorodik. Szája félrehuzódik, szemhéjai 
remegnek, mintha csak a felvevőgép előtt já t
szana. Annyira színészi, hogy nem tudok hinni 
fájdalmában.

— Mennél jobban közeledünk Milánóhoz, 
annál rosszabb. Nyugtalanságom fokozódik. 
Talán már nem is él, szegény jó anyám . . .

Aztán megint konyakot iszik.
(Milano, 1924.)



Borzongás a hajnalban

Piszkos, sötét rongyok lógnak le az égből, 
tintaszinü ködök és szilvaszürke árnyak fekszik 
a tengert, mint alvilági rémek s a távolból hi- 
vogatóan ragyog, hunyorgat ezernyi remegős 
pislantással a lagúnák városa. A tenger nyugta
lan: csapkodja, paskolja, pofozza a hajót, iga
zán nem lehet tudni, tréfa ez, avagy komoly, 
végzetes haragba tör-e ki nemsokára? Ugylát- 
szik rossz éjszakája volt s most olyan, mint 
rosszkedvű, érelmeszesedett öreg ur: morog, 
zsémbeskedik s elégedetlenül hánykolódik, m ert 
eddig semmit sem aludt s mindjárt, itt a haj
nal.

Milyen mogorva, nyirkos hűvösség dide
reg ebben a fanyar, foltos, félős szürkeségben! 
Feltüröm kabátom, de mégis borzongok. Lázas 
vagyok, cserepes az ajkam, zug a fejem és 
sebesen ver a szivem. És állok a szélben, sö
tét sejtelmek, nyirkos árnyak, huhogós rémek 
között.

Hogy csillognak a lámpák ott messze a 
Piazettán, meg a vámház felé, meg a Campani- 
lekben. Hunyorgatnak, belesiklanak az éjsza
kába, vagy iromba árnyakat vetnek a vizre, 
amely fekete, mint a halál. És milyen kísérte
tiesek az elkent árnyvonalak; a Maria della 
Salute kupolája vigyorgó oroszlánfejhez hason
latos a San Qiorgio tornya sziszegő sárkány
hoz, a Qiardini Publici fekete fái pedig össze



kuporodott, alattomos farkas falkára emlékez
tetnek. Istenem, milyen furcsa rémek!

— Mikor megyünk már?
Leülök a padra, fáradt vagyok. Szemem 

lecsukódik s a tenger úgy ringat, mint beteg, 
nyöszörgős gyermeket. Megyünk is már. Gon
dolán visznek sebesen és titokzatosan.

— Hová megyünk?
Senkisem válaszol. Négyen ülnek még a 

gondolában, négy fekete, néma ember. Tudni 
szeretném, merre megyünk s megismétlem a 
kérdést. A titokzatos fekete emberek nem vála
szolnak. Fázom. Borzongok.

Feltűnik a dogé palota fehér arca s mi be
fordulunk a Palazzo kis csatornájába. Balra a 
sóhajok hidja alatt megállunk. A rácsos kapu 
megnyílik, majd ismét becsapódik mögöttünk: 
bent vagyunk a palota börtönfolyosóján. Sug- 
dclódzás. Fáklyafény. A fekete emberek rám- 
sanditanak. Egy őr durván karon ragad és elő
re tol. Egy-két tiltakozó szót motyogok, de 
ujabb lökés rá a válasz. Fel a lépcsőkön! Néha 
elbotlom, lélekzetem elakad.

— Csak föl, még egy emeletet!
Ha jól tudom, ez a Scala dei Censori. 

Riadt sejtések préselik össze a mellemét. A 
Sala della Bussola előtt megállunk. Rápillan
tok a táto tt oroszlánszájra és már mindent tu
dok. Elárultak.

Az^ inkvizitorok ördögi mosollyal fogad
nak, még hellyel is megkínálnak. Amig a tizek 
tanácsa elé kerülök, még pihenhetek kissé. Ki 
tudja mi lesz azután?

— Bocsánat, uraim — kezdem rekedtes 
hangon — itt valami tévedésről lehet szó. Én



soha, semmiféle formában sem vétettem a köz
társaság ellen. Én . . .

A három kecskeszakállas inkvizitor oly 
csúnyán mosolyog, mint az ördög.

— Csak hagyja, szép uram, majd bent.
És már ott állok a tizek tanácsa előtt, Ti-

zián csúnya, kegyetlen, iszákos, szakállas vé
nei előtt állok fehéren és fogvacogva. A neve
met kérdik, a koromat, a hitemet, a hazámat. 
Azután az egyik hosszú vádiratot olvas fel ha
darva és mormogósan, alig értek valamit be
lőle.

— Beismeri a vádat? — rivall rám az el
nök.

— Bocsánat, de itt tévedésről van s z ó . . .  
Én ártatlan vagyok.

— Az őlomkamrákba! — ordit az elnök s 
mikor kifelé mutat, sovány karjáról visszahull 
a  bibor palást.

Löknek, rúgnak, tolnak kifelé. Az előszo
bában megállók, térdeim reszketnek, mindjárt 
össze rogy ok. Az egyik ferdeszemöldökü inkvi
zitor oda jön, mintha vigasztalni akarna:

— Remélem, hozzám több bizalma lesz, 
szép uram. Ma éjjel még eljövök önhöz és 
megkezdem kihallgatását. Bizhatik jóakaratom
ban.

Nevetve mondta az utolsó szavakat és ér, 
ordítani szerettem volna kétségbeesésemben, 
azonban nem volt hangom és nem volt erőm. 
A kamra ajtaja rámcsapódott.

Milyen meleg van itt, lüktető, lázas forró
ság. És nincs levegő! És nem tudok felállni! 
Pedig ki szeretnék egyenesedni, egész ember 
szeretnék lenni és bátran szembe nézni az áru
lóval.



— Segítség! Emberek, szentek, szellemek, 
angyalok segítsetek!

Az Adria felől véres-vörös világosság kél s 
a tenger az azúr és az ibolya árnyalataiban 
hintázik. Itt-ott halászbárkák narancssárga vi
torlával, mint a munka vidám lobogói, sietnek 
kifelé, szabad és ragyogó horizontok felé. A 
Qiardini Publici fái oly frissek, mintha már meg 
is mosdatták volna fejüket a hűvös tengervíz
ben, a Campanile üde, rózsaszínű fejjel tekint 
széjjel, a Maria della Salute kupolája pedig 
tisztán, áhitatosan néz föl a mélyülő, kékülő 
égre.

Megdörzsölöm a szememet. Venezia a kar- 
ininos hajnalban mosolyogva nyújtózkodik, 
mint szende, szerelmes asszony.

— Mennyi szépség és mennyi derű! Cso
dállak téged, te véres korong az égnek keleti 
peremén.

(1925.)



Levelezőlap

Levelezőlapot hoz a posta egy csúnya, 
csüggedt, sáros reggelen. Néhány sor, szívélyes 
üdvözlet, egy kis rámgondolás Chateauneuf-les 
Bains-ből. A lapot Íróasztalomra hajitom lo
mok, levelek, Írások és kötelességek közé éj 
nem gondolok tovább vele. Mikor azonban le
ülök és íráshoz készülök, a frankhoni üdvözle' 
magára vonja a figyelmet, mint kacér női te
kintet a színházban. Felveszem.

— Milyen szép vidék! — mondom ismé
telten és részletesen bekalandozom az előttem 
elterült tájat.

Nyájas, bodros hegyek, itt-ott egy kis tisz
tás, mint kopasz foltok egy bárány hátán. Az 
üde tájon a Sioule simatükrü szalagja szalad 
végig, melyben sötét árnyékok és ujjongó nap
foltok fürödnek. Amott egy kis hid, előtte szo
bor. Talán a szent Szűz , talán ismeretlen pro- 
vence-i szent álldogál ott tűnődve és kereszté
nyi türelemmel. Lehet, hogy valaki felborult e 
helyen a csónakjával, talán egyszer leszakadt 
a hid pallója s most a fehér kőszent őrködik, 
hogy ilyesmi többet elő ne forduljon. A folyó 
mentén fenyvesek, szilfák, fűzfák, égerfák. Itt 
egy csónak kikötve, elhagyottan, mögötte liosz- 
szu fehér fodrot hajt a sebes viz. Feljebb egy
két szikla üti fel a fejét, mint lomha tritonok. 
Két ut is szalad végig a folyócska mentén: az 
egyik a hegy lábánál marad, a másik átmegy 
a hidon, az erdőkbe kalandozik, mint költő



vagy púpos botanikus és elfullad a fák között. 
Szép, sima, fehér utak ezek, tiszta, kígyózó 
szalagok, melyekre éles árnyékokat vetnek az 
utszéli fák, s melyeken nesztelenül haladnak 
autók és kerékpárok.

Jobbra egy nyájas emeletes ház áll, nem 
messze az erdőbe tévedt úttól, talán az egye
düli ház a környéken. Mint éber silbak, kissé kö
rülnéz a folyóka nyájas lapályán, a bodros fák 
felett. Egyedül áll, de semmi szomorúság vagy 
árvaság nem látszik rajta. Három emeleti ablak 
néz a Sioule felé s az oldalán felírás látható. 
Bizonytalanul betüzgetem: Hotel Bourbon. Jól 
olvasom-e? Nem sokáig kételkedem, m ert 
eszembe jut, hogy Auvergne-ben vagyunk a 
Bourbonok földjén, talán ez az ut éppen egy 
gőgös, hegyes kúpokkal teletűzdelt Bourbon 
kastélyhoz vezet, ahol hajdan negyedik Henrik 
fogyasztotta a gombás fácánokat. Talán vala
mennyi szénaszagu parasztházban szent La
josról regélnek levendulás legendákat, avagy 
hatodik Károlyról, akit bien-aimé jelzővel illet
nek s talán Susanne-ról, az utolsó királykis
asszonyról is tudnak egy kishangu mesét. 
Mennyi szépség, mennyi regényesség és legen
dás történelem! A szikláknak, a tölgyfáknak, 
a barlangoknak, a kopasz ormoknak csendes, 
csillogó meséjük van, melyet a barna parasz
tok oly gondosan ringatnak képzeletükben, 
mint beteg gyermeküket.

Megállók a Hotel Bourbon előtt, majd be
lépek a kapun. Finom, fekete leányzó fogad. 
Fülcimpája rózsaszín, mint a porcellán. Moso
lyog és felhúzza keskeny szemöldökét.

— Uram?



— Szobát szeretnék, kisasszony. Egyideig 
itt szeretnék lakni ezen a vidéken.

— Ez nagyon kedves öntől. A hármas szá
mú szoba üres, ha tetszik, megnézheti, uram.

Felmegyünk a recsegő falépcsőn, a drága 
leányzó előttem mászik, kulcsok zörögnek a 
kezében és selycmharisnyát visel.

A hármas számú szoba roppant egyszerű: 
tiszta, fehér falak, ágy, asztal, szék, szekrény. 
Az ágynemű szaga oly friss, oly szemérmes, 
mint harmatos liliom bimbója. Széles, kétsze
mélyes ágy a hagyományos hengerrel a párna 
alatt és fölötte olcsó, öreg olajnyomatban Mil
let »La récolte des pommes de terre«-je.

Odalépek az asztalhoz és szétnézek a Siou- 
le varázsos vidékén.

— Milyen szép itt! — kiáltok fel.
— Igen uram, itt mindenki meg van elé

gedve. Reggel szép sétákat lehet tenni a he
gyekbe, délelőtt horgászni szoktak a turisták. 
Déjeuner-re rendesen mindenki visszajön. Dél
után fürdés vagy csónakázás a Sioule-on és 
csakhamar eljön az este. Az esték nagyon szé
pek itt Auvergne-ben. . .

— Itt minden nagyon szép — szavalok lel
kendezve és megfogom a drága leányka kezét. 
— Maga is oly szép, oly puha, oly üde, mint 
karcsú, kecses fehér madár. Oly gyönyörű 
csend zenél a völgyben, a verőfény széthull a 
fűzfák ezüstjén és a viz csipkés fodrain, tiszta, 
tiszta, boldog illatokat hoz a szellő: fenyők 
balzsamát, almafák só h ajá t. . .  Milyen jó itt lé- 
lekzeni, milyen jó itt élni és az ön kezét ta r
tani, barátnőm, amelynek olyan üde illata van, 
mint az őszi baracknak.



A finom, friss mosolygós leányzó lehajtja 
fejét és szégyenlősen, hizelgősen búgja:

— Szóval itt marad nálunk, Auvergne-ben.
Felriadok.
— Nem, drágám, én nem maradhatok itt. 

Bocsásson meg, de nekem el kell mennem 
messze és sietve, egy csúnya, csüggedt, sáros 
lapályra, sivár vigasztalanságok közé. Már 
várnak. M ár igy is sokáig maradtam távol. 
Vissza kell mennem és el kell hagynom 
Auvergne-t, meg a Sioule enyhe kanyarulatait, 
meg a fenyveseket, meg a Hotel Bourbont, meg 
a szüzi ágyat, meg önt, üde hercegnőm. Vissza 
kell mennem nyűgös lomok, fanyar azonossá
gok, csempe csüggedések közé, Íróasztalom fö
lé kell hajolnom, az eső csipogó csöpögését kell 
hallgatnom és nem szabad többé önre gondol
nom.

Adieu, ma chére . . .
(1925.)



Őszi emlény

ó , milyen messzi, magános múltba temet
kezik az a langyos, aranysugáros októberi dél
után, emlékszik még rá, kedves? Incselkedik, 
fátyolt ölt magára, majd tompul a fény, alig 
látszanak a mozdulatok s nem hallatszik a 
hang, a csintalan csicsergés, vidám párisi da
lok szökellése. Süpped, lapul a tegnap, sok sár
ga levél hullt már reája s most ismét hulldo- 
gál a tölgyek, platánok s nyárfák lapos, této
va könnye. Az avar kesernyés ize úgy nyúlik 
a párás levegőben, mint panaszos tilinkó, mely 
hangszer egyébként ismeretlen azon a vidéken.

Emlékszik még a csendre, arra a rőt, fá
radt, őszi csendre, mely az erdőben sóhajto
zott? Mennyi tiszta szomorúság, milyen békés 
belenyugvás remegett a fakuló levelek milliárd- 
jai között: itt az ősz, itt az ősz, itt az ő s z . . . 
Emlékszik még arra  a csendre, mely lelkűnkbe 
borzongott? Milyen közel volt Páris, a zűrös, 
zengő vigalom s mi alázatosan, mélázva, nyu
godt áhitatos szívveréssel mentünk a végtelen 
erdőben sziklák és irtások között. Ez a csend
sziget, az ősznek, a halálnak ez a hatalmas, 
varázsos temploma örökké feledhetetlen lesz 
számomra. Az élet ujjongós, zsivajos felpiros- 
lása után ez a csendes, néma, ájult-sárga őszi 
nap olyan volt, mint lángoló orchideák csok
rában néhány remegő, szomorú gerepcsin. Áhí
tattal, alázatosan mentünk az őszben, megtért 
bárányok módjára, lehajtottuk fejünket s oly



jó volt, hogy eszünkbe jutott a halál. Olyan 
közel volt s olyan kedvesen mosolygott. Any- 
nvi szépség, annyi megnyugtatás volt a fale
velek eme végtelen temetőjében s a csontem
ber oly szelídnek, oly kedélyesnek tűnt fel, mint 
(iuyot M archant fametszetein.

Emlékszik-e még Franchard szikláira, Na
póleon sziklasapkájára, vagy a Mont Morihon- 
ra, ahonnan letekintettünk a lankás irtásokra? 
Az autocar rohant tovább és tovább, zizegő fe
nyők, zugó tölgyek, sziszegő zsurlók között a 
Ronte d’Orleans-on, vagy a Chemia de Mon- 
tigny-n át. Az utak nevét már elfelejtettem, 
csak arra  emlékszem, hogy valami kis falucs
kába értünk, ha jól tudom: Marlotte-nak hív
ták. Két-három utcából állt ez a falucska s 
alatta a Loing folydogált.

— Ha valami nagyon szépet akarnak lát
ni, úgy jöjjenek utánam — szólt a soffőr s egy 
keskeny hídnál megállította az autót.

Mentünk utána. A Loing-en rőt levelek úsz
tak, mint arany csöppek s a nap fáradtan, 
ferdén, olvadtan ömlött a szőke folyóra. Mikor 
a túlsó parton voltunk s visszafordultunk a 
falu felé, hirtelen átölelt a gyönyörűség, az 
ősznek langyos, tiszta s megrázó varázsa. Előt
tünk a Loing terült el simán, békésen, bágyad
tan, tükrén az aranyló csöppekkel. A túlsó 
parton hatalmas, vörösfejü nyárfa álldogált a 
nap bucsuzkodó csókjai között, ezer és ezer le
vél rezgett rajta s a levelek fájdalmas hintá
zással hullottak, egyre hullottak a folyó tük
rére, mintha kábult aranypillangók szédülnének 
ie az égből. A folyó sima volt és szelíden, fé
lénken mutogatta meg a föléje hajló fák őszi 
koronáit. Ezüstszínű fűzfák, sápadt platánok,



rozsdás páfrányok, bágyadt-barna tölgyek, kén
sárga szilfák, kopaszodó, citromzöld almafák 
és közöttük az aranyvörös rezgőnyárfa mind, 
mind megnézték magukat a redötlen folyóban. 
A parton, a sás között magányos csónak me
reng, a v í z  fekete-zöld árnyékában pedig két 
hattyú úszik felfelé. Hátul néhány piros tető 
bukkan ki a fák közül és a falucska törpe, sze
gényes templomtornya, melyben szabadon hin
tázik a kis harang.

— Szép? — kérdezi a soffőr, de mindnyá
jan némák maradunk.

Nem messze tőlünk festők ülnek és dol
gozgatnak. Errefelé járt valamikor Théodore 
Rousseau, meg Millet, meg Corot, meg Paál 
László, meg Dupré, meg Sisley és mégis, még
is . . .  hol vannak ők? Most már értem a küz
dést, az elégedetlenséget, a kínlódást, a prob
lémákat, az ecset és a festék átkozódását: a 
természet lelke messze esnek egymástól. Eb
ben a képben az ősz szimfóniája zokog, énekel 
és harsonázik. Itt az ekusiniák mélységes bu
ja sir, Démeter jajongása bujkál a füzesek nyi
korgásában, a haraszt susogásában itt Adonist 
siratják az álomtestü oreádok és a halál bol
dogan citerázik a nyárfa tövében. A haldok
lásnak ez volt a legszebb s a legmegrázóbb 
képe ott Marlotte-ban a Loing partján.

Még csak arra kérem, kedves, hogyha is
mét arra vezetne az útja, úgy állítsa meg az



autót a keskeny hidnál és menjen át a másik 
partra. És mondja meg az aranyvörös nyár
fának, a szilfáknak, a füzeseknek, a hintázó 
leveleknek, az elhagyott csónaknak, meg a töm
pe templomtoronynak, hogy övék a gondola
tom, a vágyam, a szeretetem, a szomorúsá
gom. Meg szeretném ölelni őket, mert én úgy 
érzem, — ó, ne nevessen ki — hogy ők az én 
testvéreim.

(1925.)



Temetők, olasz temetők. . .

A génovai Camposanto galériájában, a 
Magnini-család porai felett fáradtan, nyöszö
rögve üldögél egy fehér, sovány, Homerosz- 
fejü öregember. Nagyon görnyedt, nagyon fá
radt, szeme lecsuklik, szája lomhán, ernyed
ten nyitva marad, karjában az ólmos tehetet
lenség. ballábát pedig már nem tudta felemel
ni a lépcsőre: összerogyott az élet utolsó lép
csőjén. Nincs tovább. Nincs több élet, nincs 
több erő, nincs több tűz, vénhedten, lagyma
tagon, ráncosán, szárazon esik össze a test, 
mely eddig acélos életet hordott magában, 
most üres, ostoba és céltalan, mint gyümölcs
héj, melyből hiányzik a mag.

Alatta ez a felírás: Tutti covegnon qui da 
ogui paese. Mindnyájan ide kerülünk, ebbe az 
országba. Mindnyájan meghalunk! — kiált 
ránk ez a márvány türelmetlenül és vigaszta
lanul és az ijedt szomorúság egy éles mozdu
lattal széthasítja a hangulatcsipkéket, a mesék 
és ábrándok selyemszálu függönyeit, melye
ket a valóság rideg fénye elé akasztottunk ab
lakunkra.

— Igen, meghalunk, de előbb ilyenek le
szünk: vének, csúnyák, gyengék, céltalanok. 
Előbb belátjuk, hogy ostobaság volt eddig fel- 
kusznunk, mert a szivárványok nem érnek le 
idáig, a legfelsőbb lépcsőig sem. Ha lenézünk, 
hát értelmetlen törtetésnek, bárgyú, vak vias- 
kodásnak tűnik az élet, nem értjük miért is



kúsztunk, kínlódtunk eddig, hiszen itt, az utol
só lépcsőfokon a csúnya tehetetlenség, a fá
radt, tompa közöny fogad, meiy aztán belelök 
a semmibe, a múltba, a feledésbe. És mind
nyájan ezt a céltalan kapaszkodást csináljuk 
meg és végül mindnyájan idekerülünk, a sivár, 
sorvadós öregségbe, az utolsó lépcsőre, amely 
után m ár semmi se jön. Ez hát az élet, a 
nagy Élet, ezért kellett a harc, a hit, a szere
lem, a kínlódás, a gyermek, a gyilkolás, a be
tegség, a gyönyör, a fa lán k ság ... Látjátok: 
tutti convegnon qui da ogui paese!

Ez a görnyedt, vánnyadt, erőtlen szobor 
lázit és harsányan hirdeti keserűségét, mint 
forradalmi szónok. Körülötte csupa hideg, né
ma angyal, ábrándos Krisztusok, fájdalmas 
Máriák, cifra keresztek, meg érzelgős szimbó
lumok, melyek vigaszról, feltámadásról, bele
nyugvásról susognak, hallgatnak, ábrándoz
nak. A monisztikus világnézet minden harcias 
pogánysága ime mégis megfér ájtatos, jám- 
bormosolyu, kőbeöntött fohászokkal. Úgy lát
szik, nemcsak a halottak békülnek meg a te
metőben, hanem a sírkövekbe formált gondo
latok is.

*
A milánói temető egyik feltűnő helyén ha

talmas síremlék torpantja meg a vándort. 
Nagy, puha, piros kő az alap, melyben zöl
des-fekete bronzalakok mozognak: két ember 
és két ökör. Szántanak éppen a vörhenyes 
földben. A hátsó férfi erősen tartja az ekét, 
kiált is valamit az ökröknek, hogy hé, ráró. 
csak egyenesen. Elülső társa kínlódva húzza 
az ökröket, arca bosszúsan vonaglik, karizmai 
duzzadnak, ő is húzza az igát, miközben ke



mény káromkodásokat harap szét fogai között, 
de az ökrök, különösen a belső, rakoncátlankod
nak. A belső, mely a vörös alapkőhöz dörgö- 
lődzik, amint mondom, különösen csökönyös, 
félreforditja fejét s nem akar huzni. Elől az 
ember azonban csak húzza, húzza az igát, h i
szen szántani kell, ha csökönyös is az ökör, 
ha mindjárt kínlódás is a munka, nemsokára 
dél lesz s addigra már a határkőig fel kell 
szántani. Dolgozni kell, ilyen az élet, ez a kö
telesség.

Az első percekben csak ezt a verejtékes 
vívódást látjuk, az emberek igyekezetét, s z í 

v ó s  akaratát, feszülő erőkifejtését, a munká
nak ezt a hálátlan, izzadós, fogcsikorgatős 
megmozdulását, melynek mindennapos ismétlő
déséből tevődik össze az élet és az első pillanat
ra nem vesszük észre a puha piros hátteret,m ely 
lágyan simulva, szinte alattomosan védi a kín
lódó, fekete alakokat. A piros kő a rögös szán
tóföldből felemelkedik s egy kis emelvényt al
kot. És ekkor vesszük csak észre, hogy a 
felemelkedő alapzaton, a fekete emberek és 
ökrök felett egy puha hölgy fekszik egészen 
úgy, ahogy a szfinkszek szoktak. Az a puha 
piros hölgy a háttérben nem egyiptomi 
szfinksz, frissebb és modernebb, de azért 
szfinkszi mivoltát könnyű kitalálni. Kérdőjel ő 
az élet felett.

— Miért?
Arcán mondén, cinikus mosoiy terpeszke

dik, amint lenéz a kínlódó, izzadó, mocskos 
emberekre.

— Miért? Igen, igen, hát miért? Itt a kér
dőjel, de hol a felelet? Miért az élet, a mun
ka, a szántás, az aratás, a nyakas ökrök rán-



gatása, a kemény föld feltörése? Miért? Hát 
miért izzadni, fáradni, hahózni, vetni a baráz
dákba, kaszálni, építeni és betűket róni? Miért 
az élet, a kínlódás, a kötelesség, a kifáradás? 
Miért?

De a fekete emberek nem hallják a miér
teket.

★
Körülnézek s szinte csodálkozom, hogyan 

szabad ilyen lázadozó miérteket ordítani a ke
resztek és gótikus kápolnák szomszédságai
ban? Hogyan szabad választ követelni az élet 
nyugtalanító talányára, mikor a hit vigasza, a 
feltámadás reménye úszik ebben a langyos, 
őszi temetőben?

De ez a nagyszerű emlékmű nagyszerű 
művészi alkotás, ha elgondolása nem is ke
resztény. Az olasz temetőknek ugylátszik, 
csak művészi cenzoraik vannak. Milyen hara
gosak például Michelangelo istenei és szent
jei, milyen kemények Mantegna Madonnái, 
mennyi fojtott vágyakozás lüktet Coreggio ol
tárképein, hogy Rubens duzzadó érzékiségéről 
ne is beszéljünk — sehol se találjuk meg a ke
resztény gondolatot és világnézetet, mégis 
tömjénes, szent helyen őrzik őket. A keresz
ténység egykoron csak művészetet kért a mű
vészektől. A művészet az isteni dolog volt, 
mert minden művészet — a rinoscimento ke
resztény gondolkozása szerint — istentől eredt. 
Aquinoi szent Tamás mondja, hogy a legfőbb 
szépség istenben van s minden, ami e földön 
szép, az istentől származik. Minden művészet, 
még a pogány is.

(1925).



Nemzetközi ajtó

Ü, drága, vágyott, véres, virágos város! 
Pezsgő, pirosió örömmel hagyom el a pályaud
vart és megyek a hordárom után, aki görnyed- 
ten, kókadtan viszi málhámat. Széjjelnézek. 
Szűk járda, zajos, sietős emberek, duzzadt vil
lamos csilingel, egy vénhedt konflis pedig szá
nalmasan vergődik át a sziik piacon. Tekinte
tem végigsiklik a Santa-Maria della Morella 
kopott homlokán s a csalódás titkon besurran 
bensőmbe, mint láthatatlan mikroba. Csúnya 
zaj, vásári nyüzsgés, rosszkedvű türelmetlen
ség, lóg a tér (elett. Bizony, a s z í v ó s  és lükte
tés vágyakozásban párássá finomulnak az u t
cák, a tornyok, a templomok s az emberek. A 
valóság mindig csúnyább, nyersebb, keményebb, 
mint a könyveken és képeken elgondolt mesz- 
szeség.

A hordár megáll a jelzett szálloda előtt s 
nemsokára kopott, vájttestü lépcsőkön csavar- 

gunk fel az irodába, amely az első emeleten 
van. Az igazgató sajnálkozva jelenti ki, hogy 
nincs üres szoba.

— Akkor gyerünk tovább — mondom a 
hordárnak s indulni készülök, de ő nem nyug
szik bele ily ham ar a nemleges válaszba.

— Egy ágy csak akad az ur számára — 
mondja kedélyeskedve, tréfás követelődzéssel, 
megtörli homlokát és hamiskásan rám kacsint.

Úgy látszik, nehéz a podgyászom és nincs 
kedve tovább cipelni, a fizetség már nem lehet



sokkal több. Az igazgató tapintatosan végigsi- 
mit tekintetével és meghitten, mosolyogva szól:

— Lenne még egy szoba, de nem tudom, 
megfelel-e önnek? Egy kicsit magas. Ötödik 
emelet.

Hordárom helyesel, nem baj, ha magas, az 
ur még fiatal. Aztán felém fordul s avval di
csekszik, hogy ő szerezte uj szállásomat. Ha ő 
nincs, ki tudja mennyit mászkálnék még szoba 
után.

Kénytelen vagyok rábólintani hordárom ér
velésére, málhámat most a szállodai szolga ve
szi át s megindul az emelkedés az ötödik eme
let felé. Milyen régi, regényes épület! Fél- és 
negyedemeletek, görbe, sötét folyosók, aztán 
egy-két lépcső, aztán ujabb kanyarulat s ujabb 
folyosó. Ariadne fonalára gondolok, mely na
gyon ügyes szolgálatokat tehet ilyen labirin
tusban. Zugok, beszögellések, zsákutcák, bolt- 
hajtásos pihenők, kopott már vány paddal. Meg
kérdezem a szolgát, hogy milyen régi lehet ez 
a szálloda?

— Nem tudom, uram, de azt hallottam, 
hogy mikor az első vonat jött Firenzébe, akkor 
alakították át szállodának. Hogy azelőtt mi volt 
ez a ház, a jó Isten tudja.

Az emeleteket, tekintve, hogy lépcsőházról 
szó sincsen, lehetetlen számontartani, de na
gyon fáradt voltam már, mikor a bérszolga az 
egyik folyosó végén meredekül felkuszó lép
csőre m utatott:

— Ez ott fent lesz az ön szobája.
•Karfa helyett vastag kötél kínálja magát a

fogódzkodásra. A lépcső egyedül az én szo
bánkba vezet. Benyitok.



Egyszerű, szelíd, ferdefalu padlásszoba. 
Tiszta, széles ágy, öreg bútorzat, jámbor, jo
viális Íróasztal kalamárissal, göthös, sánta mos
dó széles fiókokkal. Öreges, kékszemü, tubákos 
derű lakja ezt a szobát. Minden már nagyon 
öreg, de azért jókedvű és barátságos, mint haj
dani tabáni kosztosnénike. Az Íróasztalon 
mennyi tintafolt, bizonyosan sokat irtak már 
rajta. Regényt, tanulmányt, számlát, szerelmes 
levelet — ki tudja? Még egy ajtó van a szo
bában, tömzsi, vastag, esetlen ajtó nagy, kövér, 
otromba zár az oldalán mint valami patrontás
ka. Kíváncsian s nem minden erőlködés nélkül 
nyitom ki a kapunak is beillő ajtószárnyat. La
pos tetőre kerülök kémények, telefondrótok, rá 
dióantennák közé. Magasan vagyok. Ott a dóm 
campaniléje, amott a Palazzo vecchio kecses, 
karcsú tornya. Azontúl már az Arno követke
zik, meg a Giordano di Boboli zöldje, meg 
Galuzzo kolostora.

- Firenze!
Dante idézetek tódulnak ajkamra, lelkem

ben pedig szomjas csodálat, rajongó vágyako
zás hullámzik hosszan, hallgatagon. Feledni 
próbálom a megérkezés kicsinyes lármáját, a 
csalódás röpke árnyát, mely az állomástól idáig 
kisért. Visszatérek derűs, ódon illatú szobámba 
s ahogy a tetőn nyiló otromba ajtót becsapom, 
észre veszem, hogy annak belső oldala betűktől 
hemzseg. Felgyújtom a villanyt.

Sok-sok irás, sok .száz betű különböző 
vastagságú ceruzákkal irva, mírit valami óriási 
emléktábla. Itt egy német versike, szomszéd
ságában angol szavak, aztán néhány francia 
szó. M. Blanchetól Marseilleből. Nini, itt oro
szul irt valaki hét rimes sort, az aláírás alatt



cl dátum 1912 julius 11. Ez a pár sor portugál 
lehet, itt Varsóból egy lengyel aláírás. Emitt 
egy német professzor irása Münchenből, a ne
vét ismerem, két könyvet olvastam tőle a Te- 
runto és Giotto művészetéről. Mellette dán irás. 
Kjöbenhavból valaki, alatta néhány spanyol szó 
arról, hogy itt lakott Segnor Habila, a Prado- 
muzeum tisztviselője. Azután megint francia 
szó: »itt éltem, álmodtam s csodáltam szépsé
gedet, Florenc!« Az olvashatatlan aláírás alatt 
a foglalkozás: poéte de Bruxelles. Olasz irás 
is akad Rómából meg Torinoból, amott néhány 
francia szó egy bukaresti írótól, itt megint egy 
amerikai látogató 1907-ből. Szerb vagy m agyar 
írásra nem akadok.

A szoba benépesedik. Kedélyes, lelkes, ra 
jongó társaság: Firenze szerelmesei. M indazért 
jöttek, hogy ámuljanak s hogy a szépség édes 
érzését lopják lelkűkbe. Szinte megható ez a 
nagy, nemzetközi szerelmes társaság, akik le
borulnak a virágos város előtt, mint hajdanán 
az idegen királyok a Kisded előtt. A fonák és 
határozatlan hangulatok, melyek nemrég még 
lelkembe akartak surranni az alkony növekvő 
árnyaival, most kiszorultak, mint ördögfiókák a 
templomból, amikor megszólal az orgona. Fi
renze soknyelvű szerelmesei ime találkoztak, 
összegyűltek ebben a ferde, tubákos padlásszo
bában, mely talán már századok óta ad hajlé
kot a szépségek bolygó keresőinek. Lelkemben



vidám érzések harsonáznak, hiszen nem vagyok 
már egyedül, társak testvérek között érzem 
magam s velük együtt zarándokolok a virágos 
város vágyottságai közé.

Áhitatos lélekkel irom rá nevemet az o t
romba ajtóra, mintha a szépre szomjas vándo
rok nemzetközi szövetségébe lépnék be.

(1925.)



Nézze kedves, itt fekszik előttünk. Róma 
békésen, öregen, de örökké érdekesen. Ott a 
szent Péter templom büszke, bátor kupolája, 
amott az Angyalvár, emitt a Chiesa Nuora 
tornya csillog — előttünk a keresztény Róma, 
a rinascimento, a pápaság fénye és hatalma. A 
Forum Romanum, a Colosseum, Caracalla für
dői — a törmelékes pogány Róma ott balra 
süpped el, semmisem látszik belőle, talán nem 
is igaz Tacitus történelme, a régiségtanok áb
rái: most irt sétálunk pálmák és délszaki hár- 
sak között a langyos, nyájas olasz ég alatt. 
A kert pihegő város is az álomvárosok puha 
rózsaszínjében burkolódzik, hogy eltakarjon 
minden jellegzetességet. Néhány perc még és 
senkisem ismer Rómára. Mennyi lágyság, mi
lyen üde, finom, hintázó hangulat! Szökőku
tak csobognak, fehér márványi'ejek kandikál
nak elő a babérbokrokból s a tempietto karcsú 
jóni oszlopai a rézgálic szinü tóban nézegetik 
sudár alakjukat. Az élet idilli szépségei ölel
keznek itt, kedvesen, mintha csak Citere szi
getén, járnánk, ahol megbocsájtunk és elfelej
tünk minden csúnyát és igaztalant. (Ah, emlék
szik-e még, kedves, W atteau festményére, 
amely a Louvre-ban pompázik s amelynek 
»L’embarquement pour Cithére« a cime? Amo- 
rettek dévaj füzérei röpködnek a levegőben, 
felszerelik az arany vitorlást, mely a rózsás 
szigetre viszi a rokokós zarándokokat. Em-



lékszik még azokra a boldog, bágyadt rózsa
színekre, arra  a párás, derűs kékre, melyben 
a mesebeli sziget úszott?). Igen, most vala
hogy úgy érzem, hogy Citere szigetére érkez
tünk, a rokokó édes, nyájas levegője leng 
most erre, a kemény, bikanyaku latinok á r
nyai, a komoly, keresztény aszkétizmus szét- 
foszlanak és elmaradoznak, mint füstfelhők a 
vonat után. Elhagytuk a derékbatört oszlopo
kat, a katakombákat, a múzeumok és templo
mok nyomasztó, nehéz illatát, a sok adatot, 
nevet, évszámot, történelmet és tankönyvem
léket s most könnyen, szabadon, céltalanul sé
tálunk Róma legszebb sétányain, mint W atteau 
szende szerelmesei a holdsugáros parkban.

De igaza van, kedves, a történelmi emlé
kek itt sem alusznak. Ez talán Lucullus villája 
volt, ahol most járunk, avagy Pompejusé s i t t  
valahol irta márványos és mozaikos házában 
S a 11 u s t i u s iskolai emlékeinkben élő mü
veit. A végtelen, zsongó sallustiusi kertek 
erre feketéinek, díszes mécsesek virrasztanak 
Sallustius dolgozószobájában s egy kemény, 
barna, afrikai rabszolganő hever az asztal lá
bainál. Lehet, hogy a kis, kövér császár itt a 
közelben pengette a citeráját, mikor lent lán
gok piroslottak, Róma égett és ő sánta jambu- 
sokban szavalta iromba rigmusait. Lehet, hogy 
igy volt, de ez a hely azért mégis csak bol
dog, életörömös emlékekről dalol, melyek nem 
zavarják 'a  langyos, rózsaszínű hangulatot. 
Csókok csatáznak az Ámor templomban, ezüst 
tálcákon viszik a fácánt és a sok szinestollu 
madarat Lucullus vendégei elé, a sallustiusi 
kertekben elpuhult, szallagos-fejü ifjak sétál
nak, akik a szerelem gyönyöreit tartják az



élet céljának, mézes bort isznak a rabszolgák 
is és Epikureosz tanításaira oktatják a gond
jaikra bízott ifjúságot. Ezek az emlékek lágyan 
és gálánsán simulnak bele ebbe a puha, finom, 
alkonyi életörömbe, mint harmonikus felhan
gok a megpendített húr alaphangjába. A múl
tat már nem érezzük tehernek vagy talány
nak, szinte az időt sem érezzük, Citere szige
tén járunk, ahol nincs kezdete és vége a bol
dogságnak.

Alkonyodik, a kupolák, tornyok és tetők 
körvonalai belekenődnek a lombos estébe. Ró
ma lassanként eltűnik szemeink elöl. Ezernyi 
lámpa gyűl fel, mintha csillagszemek néze
getnék magukat az óceán hullámos tükrében. 
Ki tudja mi a valóság? Róma elsüpped a tom
pa estében, a sokszáz templom, a sokezer an
tik oszlop és fal felett összecsapódnak az al
konyat violaszinü hullámai: nincs már több 
kontúr, több kereszt, több bizonyosság.

A mai est a máé lesz, kedvesem. Nem 
gondolunk most vérszomjas császárokra, cso
datevő szentekre, hideg síremlékekre és a rö- 
neszánsz művészeire. Hagyjuk a tegnapokat, a 
kőtáblákat, a könyveket, a képeket, a keresz te t: 
szenteljük ezt az estét az életnek, a jelennek, 
a jókedvnek, az élet boldog, eleven igenlésé
nek. Feledjük a hideg múltak dermesztő nagy 
szerűségét, a hűvös áhítatot, hajdani hatalmak 
vak fényességét. Itt a Monté Pincion nem hul
lanak ránk keresztek és kőkolosszusok, itt 
szabadunk vagyunk, gondtalanok vagyunk és 
szépek vagyunk, mint rokokó pásztorok.

A Casino di Valadier-ből frissütemü zene 
száll ki a langyos estébe, a málnavörös lám
pa ernyők pajzánul hunyorgatnak a terasszon



*
s a levegőben a derűs, délszaki fák illata nyuj 
tózkodik, mint finom, parfömös kurtizán. Az 
élet lélekzését hallani, az eleven életét, melyet 
szinte elvesztettünk a múltak ámulásában. 

Adja ide a kezét kedves.
(1925).



Valahol kint a kies campagnakon, túl fa
lakom romokon, baedekereken, zarándok áhí
taton és utazó kíváncsiságon, messze, valahol 
Tivoli lankáinál öreg pince tövében egy ifjú ül
dögél. Feltűnően hasonlít ahhoz a Lysippos 
szoborhoz, mely a Capitoliumban álldogál im
máron közel kétezer éve, haja szőke és ruhá
zata a legtökéletesebb meztelenség. Feje le- 
csuklott, ijját elhajította, busán, árván, elha
gyottan, kókadt kedéllyel üldögél a szent vá
ros falain kivül, mint trónfosztott királyfi. Va
lamikor, ó, valamikor mégis csak más világ 
volt, templomokat építettek számára, bárány
comb füstölgőit az oltáron, illatos füveket szór
tak a tűzre a duzzadtkeblü hölgyek, kiknek sze
mében buja, bűnös fények úszkáltak. Valami
kor a városban lakott s vidám, virágos élete 
volt, ma azonban kiűzték, száműzték s ő bá
natosan tekint vissza múltakra, csókokra, el
hamvadt tüzekre.

A szerelem nem talál puha, csókos otthon
ra a mai Rómában. Ha vizsgáló szemmel já
runk a Corso Umbertón vagy a Monté Pincio 
enyhe, nyájas sétautjain, ha kíváncsian szétné
zünk a kávéházak, éttermek és színházak kö
zönségén, úgy aligha találkozunk a szerelem
mel. összesim ult párok, gerjedt pillantások, 
csókos bucsuzások ritkaság, sőt botrányszám
ba mennek, (ó  Montmartre, ó drága Páris!) 
A magános, büszke, keményszavu s elszánt



akaratú férfi uralja ezt a várost, a férfiúi eré
nyek kultusza itt ma divatos dolog, sőt elma
radhatatlan kötelesség. A férfi maga megy az 
utján, mint gőgös latin hadvezér, kit nem térí
tenek el útjáról asszonyi könnyek és nyöször
gések. A férfi egyedül megy a korzóra, a ká
véházba, sétál, újságot olvas, autót vezet, vi
tatkozik, vacsorázik, terveket kovácsol — nő 
nélkül. Farkastej, fasizmus, férfiasság. Castor 
és Pollux esetlen, kemény alakjai, meg Michel
angelo dühös, izmos, darabos szentjei az esz
ményképek. A fasizmus edzeni, javitani akar
ja az elpuhult erkölcsöket, kemény, goromba 
és egészséges ifjakat akar nevelni Rómának, 
akiket nem befolyásol az asszony s akiknek 
nem célja a nő. Carattere maschio! Férfias 
jellem. Elhajítani minden puhaságot és határo
zatlanságot: ellágyulásokat, tűnődéseket, szo
morú poézist, rajongó szonetteket, ábrándos 
muzsikaszót. Utánozni a nagy, kemény, puri
tán ősöket, a Romulusokat, Mucius Scaevolá- 
kat, Junius Brutusokat, Tarquinius Collatinu- 
sokat.

A szerelem természetesen sehol sem talál 
helyet ebben a kemény, himszagu élet- 
programmban. A kis feketeingesek büszkén és 
bátran lépik át a Piazzákat s az ifjúság éveit, 
a nőket sehol sem veszik észre. A nő nem 
probléma, nem szfinksz, még kevésbbé ideg
ölő démon az örök városban, a nő csak futó
lagos, szürke mámor, sietős csóktanya vagy 
pedig komoly, simahaju feleség, kinek első kö
telessége izmos, akaratos fiukat szülni.

Az idegenek áhítattal nézik a múltat, a 
szenteket, a kőtörmelékeket. A legtöbb zarán
dok, aki rózsafüzért vásárol és arról beszél,



hogy megint kecskehust kapott ebédre. A sok 
templombámulás, a szentirásnak ezernyi, ha
talmas illusztrációja elfárasztja izmaikat, fi
gyelmüket, sőt elcsititja a pajkos gondolatokat 
is. Szerelemről nem esik szó közöttük, elfe
lejtik másik énjüket, amely még nemrégen ta 
lán Milánóban vagy Nápolyban szerelmi ka
landokra áhítozott. Sokakban talán a kapucinu
sok kegyetlen embercsont kiállítása, a .vigyor- 
gó koponyák ezrei, a felöltöztetett csontvázak 
borzalmassága, avagy Sienkievicz vissz'aemlé- 
kezések, a katakombák fülledt, borongós misz
tikuma hüti le a felpirosló lángocskákat, má
sok egyszerűen otthon hagyják az eroszi gon
dolatokat, mint fölösleges ruhadarabot. .

A szállodákban is szigorúan ügyelnek a jó 
erkölcsre. A portás keresztkérdések alá fog 
minden látogatót, mert látogatókat (különö
sen másnemüeket) semmi szin alatt se bocsá
tanak fel a szobákba. A fasiszták is kontrolál
ják az idegeneket és azok erkölcseit s különö
sen kíméletlenek azzal szemben, aki, hogy 
Dante kifejezését használjam : peccator carnali. 
A hús bűnöse. Aki női kalandok kedvelője, aki 
csókot és mámoros éjszakákat keresne római 
séjourja alatt. Casanova, akinek egykoron 
ugyancsak nőügyek miatt kellett elhagyni Ró
mát, azt irja, hogy »itt a legnagyobb szabad
ságban él az ember.« Ma valószínűleg már 
nem ezt jegyezné fel naplójába, mert ma már 
nem udvarolhatna oly szabad szemtelenség
gel Lukréziának, a tüzes Q. marquisenak, 
vagy a szépséges Mariucciának, nem űzhetné 
büntetlenül gáláns kalandjait s nem arathatná 
oly vakmerőén csóksikereit: a fasiszták első



nap kiutasítanák a hideg és szigorú városból.
Szegény száműzött Ámor! Az örök város 

a szerelmet kiűzi falai közül, mint lángpallósu 
angyal az első emberpárt a paradicsomból. És 
Lysippos ám orja elbusultan ereszti le iját a 
Capitoliumban. Senki sem törődik vele, senki 
sem fél tőle, ijáról hiányzik a húr, s töltött te
gez nincs a hátán. Szegényesen, szánalmasan 
s céltalanul álldogál, mint eltévedt falusi fiucs- 
ka a nagyváros zsivajában.

Kiment a divatból szegényke.
(1925).



Nápolyi dalocska

Mandolinján néhány akkordot tördel széj
jel, elégedetlenül tekint körül, valószínűleg a 
kevésszámú közönség miatt, azután előre iép. 
Most már kissé barátságosabb lesz, kis- inti- 
meskedő meghajlás, fürge mosoly, közbe for
dított fej és nemsokára kezdődik. A kezdet ha
tározottan színpadias volt, sokaknak talán 
függöny meg rivalda jut eszébe, pedig az ut
cán állunk, a Galleria Umberto mögött, ő az 
előadó, éppúgy, mint mi, a közönség. Szinte 
szabályos félkörben állunk, az énekművész 
egy lecsukott redőny előtt, amely talán a szin 
házi vasfüggöny képzetét eleveníti fel egyes 
szárnyaló képzeletű szemlélőben. íme, az asz
falt is átalakul, színpadi deszkákká nemesül, 
sőt talán a dionizosi áhitat is elérhető lenne itt 
az utcán az autótülkölés, ujságárusitás, gyer- 
meksivitás, kerékpárcsönges zsivajában. Ne 
vegyük hát rossznéven, kedvesem, ettől a sze
gény, ferdebajuszu nápolyi énekestől, ha pó
zol, kényeskedik és sikerre törekszik, akár
csak Tita Ruffo.

Az első, beköszöntő meghajlás után talán 
tapsot várt, de erről mindenki megfeledkezett. 
Amint nézem a közönséget, úgy látom, hogy 
bizalmatlanság és kétkedés fanyalog az utca
sarkon, az »énekművész« nem sok jót igér, 
megjelenésében van valami a szélhámos köny- 
nyedségéből és szemtelenségéből. Énekesünket 
azonban nem zavarja a feléje forduló bizalmat



lanság, továbbra is mosolyog és énekli egy
ügyű dalocskáját:

Voglio una bambola,
Piccola,
Soffice
Con due pupille 
Blu, d ő ld  e sereire!

Állandóan körbenéz és énekel, arányosan 
osztja el hangját és mosolyát a részvétlen fél
körben. Aztán kiválaszt egy csendes, szőke 
asszonyt, aki valahonnan északról utazott ide, 
hogy őt meghallgathassa és feléje kacsint, mi
kor a kékszemü babáról énekel. Közben egy 
motorkerékpár pöfög és zakatol el mellettünk, 
ugyhogy az énekből semmit se hallani, de éne
kesünk szája azért mozog, mint egy moziszi- 
nészé.

Jókedvvel, könnyedén csinálja ezt az u t
cai kántálást, mintha önmagát szórakoztatná 
vele s nem nagyon törődne vele, ha a közön
ség még mindig ridegen és rosszkedvűen vára
kozik valami jobb után. Most az utolsó szö
veg következik. Az »énekművész« hamiskásan 
és állandóan a puha, szőke hölgyre néz, kissé 
feléje közeledik, jelentősen hunyorgat és bizal
maskodó pianóval énekli:

Voglio una bambola,
Piccola,
Soff ice. . .

Már mindenki észreveszi a vaskos célzást 
és sokan nevetni kezdenek a bátor bizalmasko
dáson. A szőke hölgy, aki nem sokat tudhat 
olaszul, tétova zavarban fordul jobbra és bal
ra, az egyik férfi a vállát vonogatja, úgy lát



szik, ő se sokat ért a másik jókedvéből.
Az »énekművész« közben befejezte a da

lát. Jobbkeze ekkor hirtelen megmerevedett, 
ballábát kecsesen hátratólta olyan pózban kö
vesedéit meg, mint a trapézrnüvészek, mikor 
veszélyes mutatvány után a földre ugranak. 
Azután lassan feloldódott áhitatos dermedtsége, 
lassan nyájas mosolyra virult az arca, valami 
pukkerli félét csinált és szemtelen mosolyával 
végigkaszálja a közönség félkörét. És tapsot 
arat. Erre hálásan hajlong és újra dalolni kezd.

Ez a dal már komolyabb. Fejét hátraveti 
hangját rezegteti, ádámcsutkája csuklik és lük
tet a piszkos, foszlós gallér fölött, arca piros 
lesz, mosolya pedig elsikkadt a duzzadó, ko
moly, kékeres erőlködésben. Most m ár nem 
kékszemü babáról, hanem mélán és fájdalma
san valami harangról énekel, amely nem szó
lal meg többé soha.

E poi non suona pki!...
Hangja felkuszik az utolsó két szótagnál 

és nyálasán nyúlik, mint a makaróni. Szemét 
lehunyja, arca megnyúlik és komikusán meg
komolyodik, fejét pedig lassan, tagadólag 
rázza :

E poi non suona piu! . . .
A dal végeztével ugyanaz az artista kö- 

szöntési mód, ugyanaz a biztos, fölényes mo
soly, mely tapsokat arat. De a tapsok ez al
kalommal erősebbek voltak, vagy talán a ko
csizörgés festette alá a tetszés megnyilvánulá
sá t?  Egy fiatal ember sietve járja körül a kö
zönség félkörét egy öreg, girhes kalappal, ne
hogy elszálljon a kedvező hangulat, s a közön
ség bámulatos lelkiismeretességgel adakozik. 
Aki hallgatott, az okvetlenül előszedi pénztár



cáját. Az »előadó művész« leereszti mandolin
ját, meghajol és ravasz, szinpadi mosollyal 
köszöngeti a szives támogatást. A közönség 
oszladozik. Finíta la commedia!

Mikor egyedül marad a lehúzott redőny 
előtt, átveszi a nyiszlett, fércesnadrágu ifjútól 
a barna szoldókat és hanyagul nadrágzsebébe 
csúsztatja. Igazit valamit a mandolinján, majd 
bosszús unalommal fejébe csapja azt a kopott, 
fiigezöld kalapot és elindul a Via Róma felé. 
Kicsi, kopott, szürke, .sietős járókelő lett ebből 
a szemtelen, utcai művészből, aki nemrég még 
tapsok közt hajlongott.

Utána szeretnék futni és megmondani, 
hogy érdekel, hogy kiváncsi vagyok múltjára 
és gondolatvilágára. Meg szeretném kérdezni, 
van-e felesége, gyermeke, volt-e Rómában, Si- 
racusában vagy talán Amerikában is? És ho
gyan látja a közönséget, a világot, az életet? 
Szereti-e a muzsikát, jár-e a Theatro San 
Cár lóba vagy a Villa Communale-ba katona
zenét hallgatni? Mi a véleménye foglalkozásá
ról, meg Beethovenről, aki szintén zenész volt 
Bécsben, avagy Saljapinról, aki ugyancsak 
kartársa, hiszen ő is énekes? Hallott-e már ró
luk? Vagy talán politizál? Melyik lapot ol
vassa? Vagy talán egylirás regényeket is ol
vas, ha »munkaszünetet« tart?

A kísérleti nyúl azonban kiszökik a kérdé
sek zuhataga elől, mellyel nyakon akartam



volna önteni: lépteit ugyancsak szaporázza. Úgy 
látszik, nem szívesen nyilatkozik a nyilvános
ságnak. Látom még, mint vegyül el a Via Ro
mán sunyin, szerényen, szinte szégyenkezve a 
vasárnapi pöffedt emberáradatba. Az »előadó 
müvész«-ből szegény szomorú néző lett: az
arany kicsi, káromkodós nézője, aki irigyen és 
tehetetlenül nézi, mint hullámzik, kering és 
korzózik a jólét a parfömös kapitalizmus, 
amelynek ő örökkön csak törpe, toprongyos 
nézője marad.

(1925).



Mon Páris

Milyen szomorú a levele, kedves. Milyen 
borzalmas lehet, hogy Párist, mint olcsó vá
sári bódé csodáját röhögős csőcselék állja kö
rül. A belépődíj roppant olcsó, a frank nem ér 
sokat, minden profán és kegyetlen lélek oda
állhat a bámulok közé részvétlenül, komoly 
érdeklődés nélkül csupán azért, hogy elmond
hassa otthon, hogy ő is látta a csodát. Régeb
ben a szeretet, a rajongás, a szoinjuság űzte 
az embereket a Vilié Lumiérebe, ma üres di- 
vatszerüség és az olcsó frank. Páris szenved a 
goromba, kérgeslelkü bámu Iga toktól, akik csú
nyán, tapintatlanul hangosak, mint végtelen 
varjú csapat és Ön is szenved, kedves, mint 
Páris szülötte, rajongós gyermeke, akinél az 
élet egyúttal Párist is jelenti s aki Montaignc- 
nek Párisról irt ódon, illatos sorait idézi leve
lében, mint vallomást; ie l’aime tendrement 
jusques á ses verrues et á ses taches.

ö n  tehát szereti Párist, még szemölcseit 
és szeplőit is szereti annak a városnak, melyet 
a világ szivének is szoktak nevezni teljes jog-’ 
gal s melyet »szép ámulások szent városának« 
nevezett egy m agyar poéta akiről sokat be
széltem Önnek egykoron, önnek fáj és nekem 
is fáj, hogy a zajos, tapintatlan, tüiekedős ide
genek úgy taposnak végig a Szajna hidjain, a 
Louvre termein, a Jardin du Luxembourg sé
taút jain, mint bakkancsos lábak a selymes pá
zsiton és rezedás virágágyakon. Jönnek han-



gos, kegyetlen emberek, akik még az étre és 
avoir ragozását se tartották szükségesnek meg
tanulni, akik még fordításban sem érdeklődtek 
soha Malfiátre Murger vagy Hugó Victor iránt 
s akik még a Baedekert se lapozták át gőgös 
goromba közönyükben. Ostoba röhejjel nézik a 
finom, szent csodákat, mint valami vásári kók
lerséget, mint a tetovált asszonyt, vagy a hét- 
íejü borjut a liget bandzsa bódéiban. Olcsó 
pénzért csodát akarnak, hát elmennek Párisba. 
Hencegni akarnak, nagyzolni akarnak néhány 
borzalmasan kiejtett francia szóval, divatos, 
blazirt világfiak akarnak lenni: elmennek P á 
risba.

De Páris mégsem lesz az övék. A csodát 
keresők jóformán semmit se látnak. Ez legyen 
vigasztalás és elégtétel Önnek, nekünk és mind
azoknak, akiknek fáj a sok goromba szó, a 
tapintatlan parvenüség, a robajos ostoba gőg, 
a kihívó, követelőzgető, röhögős tekintet. Az 
igazi Páris, az Ön Párisa elrejtőzik az álmo
dozó, fáradt mellékutcákban, a monceau-i park
ban vagy langyos, barackpiros estékben az al- 

's ó  Szajnaparton a bouquinistek kopott szekré
nyei között. Rausmann nagyszerű városépítése 
a reneszánsz és a gótika finomságai épugy el
siklanak a peckes, profán pillantások elől, mint 
Puvis de Chavannes tiszta művészete, vagy a 
XV. Lajos alatti stilustörekvések.

Szent Genovéva őrködik Páris felett, a 
nyúlánk szent vigyáz arra, hogy avatatlanok 
ne kerüljenek be a belső szentélybe: Páris iga 
zi ̂  lelkületébe. Hiába a hencegő hetykeség a 
»láttam Párisi« unos ismételgetése, a lelketlen 
amerikai kalmárság — a profánok csak revüket



láttak és olcsó ebédet ettek, jutányosán vásá
roltak és a Louvreban ácsorogtak, de Párist 
nem látták. A sok otromba idegen szó, a sok ki
váncsi, kegyetlen tekintet nyomtalanul csorog 
le Párisról, mint hattyú tolláról a sáros lé.

Ne féljen, drága, az ö n  Párisa nincs ve
szélyben. A sanda szemek csak kívülről látják 
a kincsesládát, hiába a pénzük és a pimaszko
dásuk: nincsen kulcsuk, hogy felnyissák a zá
rat. A kaján és otromba tekintetek csak az al
vó Vénuszon szemtelenkednek, de sohasem is
merhetik meg a vénuszi csókokat és mámoro
kat, a tiszta tündöklő üdvösséget Páris, mint 
ragyogó hellén hetéra csak annak adja oda m a
gát, aki szereti őt őszintén, rajongva, mélyen 
és megértőén.

Vigasztalódjék, kedves, az Ön Párisa nincs 
veszélyben.

(1926.)



Este Pompeiben

Tapossuk a homokos sarat, az elbusult es
tét és az eső türelmesen csipog a széles kő
kockákon, — hja, itt gyakran van rossz idő, a 
Várur minden csekélység miatt megharagszik, 
felhőket köhög ki magából, mire a homulusz 
felhők is köréje g3mlnek, mint aggódó rokon
ság. Csak nem fog lávát köpni?

A rosszul világított kis vendéglőben alig 
van valámi ennivaló. Egy szélhámos gyöngy
árus kinálgatja hamis korálljait és szemtelenül 
drága lávaköveit. A borjúhús itt is kecskét je
lent, a sajt pedig sós és száraz, mint a holland 
tengerésztörténetekben. Ismét nekivágunk az 
esőnek, a csüngő, csúnya lucsoknak, alig egy
két ázott ember az utcán, pedig még nincs ké
ső, de se zene, se mozi, se duhaj szó, csak az 
áhitatos, villanyfüzéres templom tündöklik eb
ben a hosszú, sáros, álmoskedvü faluban.

. Felmegyünk a lakásunkra s a Vezuvot 
kémleljük a sürü felhők és ferde esősávok lom
ha, fekete bizonytalanságában. Várunk, ásito- 
zunk, csodáljuk az eső türelmét. Korán van 
még, hatalmas szárnyas ajtónk pedig épp a 
Vezuvra néz — mit is csinálnánk egyebet?

A háziasszony mellénk áll.
— A kitöréseket tetszik várni? Oh, igen, 

látni néha kis vörös lehelletet, un alito rosso,



de két-három hét előtt sokkal szebb volt. Mint
ha csak lángok jöttek volna!

Hosszú, sovány kezeit íeilóbálja, hogy a 
lángok lobogását jobban érzékitse előttünk. 
Fiam me!

Elszánt türelemmel bámulunk bele az eső
szálas, ' felhős feketeségbe, végre csakugyan 
megjelenik egy »alito rosso«, mintha egy nagy 
gyárkémény sóhajtana az éjszakában. Semmit 
se félelmetes. Szinte tapsolva szeretnők kérni, 
hogy még, de most kicsit erősebben, harago
sabban, több lánggal és borzalommal, azonban 
csak nagysokára látunk megint halvány lehel
letet, mely gyengébb még az elsőnél is.

— Maguk sohase félnek, asszonyom? — 
kérdezem a háziasszonyt.

— Nem uram, — mosolyog a szőke don
na. — A Vezúv már kétezer éve csendben van, 
talán csendben lesz ezentúl is. Az ember min
denütt veszélyben van, nemcsak egy tűzhányó 
közelében. Aztán meg isten kezében vagyunk 
mindnyájan, akár itt, akár ott északon, az 
önök földjén.

Rábólintok és hallgatagon, csökönyösen 
bámulom a végtelen esős éjszakát. Hátha még
is. Hátha látok lángokat és hallok robajokat, 
mint néhány héttel ezelőtt. Nyúlnak a percek, 
a negyedórák — mindhiába. Csend van, sötét
ség van, csak a Santa Maria dél Rosario ki
világított szobra virraszt az éjszakában.

A múzeumban alusznak m ár a lávás hullák, 
a hason fetrengő asszony a kínlódva forgolódó 
kutya, a tekintélyes patrícius, aki ruhát ta rt a 
szája elé, mert köhögésre ingerli a láva kénes 
füstje. És a langyos, esős éjjelben szendén 
alusznak a házak, a kutak, a csonka oszlo



pok, az amfiteátrum, a mozaikos kút... oh, mi
lyen nagy béke alszik most Pompeiben! Két
ezeréves béke. Akkor hirtelen jajjal és robaj
jal megszakadt az élet, a korzó Fortuna ut
ján, a kereskedők rábeszélő rikácsolása, a bor
bélyok gálánsán csicsergő modora. A színház
ban talán előadás volt hirdetve délutánra, a 
rimák vastagon kenték arcukra a viaszos fes
téket, a Vittiusok házában fürdőben viháncolt 
a fiatal ur egy egyiptomi hetérával, a Basili- 
cában sanda görögök veszekednek haragos, vö- 
rösnyaku római gabonásokkal és borkereske
dőkkel. Pansa építész háza , mint mindig, most 
is zajos, zenés, mozgalmas. Diomedes házában 
pedig, úgy látszik, a penateszek ünnepe van 
ma. Vénusz templomában szagos füvek égnek 
az oltáron és a fürdőkben gomolyog a gőz, iz
zadt, lepedőbe csavart testek hortyognak a. 
pihenőben. Jupiter templomában nagyban ko- 
pácsolnak a kőmivesek, pár hónap múlva talán 
már készek is lesznek, a »Kis Szinház«-ban 
hangversenyre készülnek a zenészek... augusz
tus huszonnegyedike van, forró, tikkadt dél
után.

Azután néhány lökés, néhány eszelős perc, 
kiáltás, visitás, szaladás, néhány kapkodó ájult 
m ozdulat. . .  Azután csend... Béke... Halál..,

A pompéjiek élete megszűnt, de uj életek 
jöttek, uj Vittiusok, uj Vénuszok, uj Jupiterek, 
uj rimák és uj tőzsdések Az élet túlnő a Ve-



zuvon, a borzalmakon, a katasztrófákon, a ka
taklizmákon, a temetőkön, mert — ó, ezerszer 
jaj! — az élet elhagy bennünket, elhagyja bál- 
ványainkat és kőcsodáinkat, elhagyja a múl
tat, Babilont éppúgy, mint az athéni Akropo- 
liszt vagy azéletöröm ösPom peit. A zéle török  
s csak mi vagyunk halandók, akár Pompeit 
lakjuk, akár Párist.

A eső esik, az éjszaka vigasztalan. Eh, 
gyerünk lefeküdni.

— Jóéjt, asszonyom!
(1926).



Utazom

Előttem egy spanyol tanulmány az ex
presszionista és kubista festészetről, mellette 
spanyol szótár és a mondatok lassan fogynak, 
lapoznom kell, forgatom a szótárt, majd ismét 
tovább jutok egy oldallal. Titkon bevallom ön
magámnak, hogy ez a tanulmány nem is olyan 
érdekes, jóformán semmi újat sem mond, de 
el kell olvasnom, véleményt kell küldenem róla 
a szerzőnek, egy madridi elmeorvosnak, a nagy 
Cajal gyakornokának s igy ígéret meg udva
riasság unszol a végigolvasásra. Azonban.csak- 

hamar belefáradok s az egyik fejezet vége ti
tán felnézek, szemem a távolt, a végtelent ke
resi, ahol megpihenhet, a szemlencse ellanyhul 
és nem alkalmazkodik többé közeli dolgokhoz, 
tudatomból pedig kiesnek az idegen szavak és 
nyelvi sajátságok képzetei, mint lyukas zacs
kóból a dió. Pihenést keresek. Menekülök az 
íróasztaltól, a könyvektől, a szótáraktól, a kö
telességektől.

A spanyol hangulat azonban nem tágit 
mellőlem. Úgy kisér és zsong, mint édesbus 
tangó dallama. Az ibériai félsziget jelenik meg 
messze, messze az íróasztal fölött az elrévedt 
és elfulladt tekintet vetítő leplén. Barcelonából
Madrid felé vezet a vasúti vonal De ime,
igazi, eleven kis vonat kúszik ezen a kirajzolt 
utón , pöfékel a mozdony s minden nagyobb 
lesz. Lankás, zöldes kataloniai tájképek bon
takoznak, színesednek a vonat mögött, mely



mind jobban száguld és zakatol. Valahogy be
jutok a vonatba is, végigmegyek a folyosón s 
csakhamar rátalálok önmagámra az egyik fül
kében. A menetrendet nézem, mikor érek Mad
ridba, közben felnézek és kérdezősködöm, be
szélni próbálok utitársaimmal. Kissé furcsa 
eleiben, hogy a hölgyeknek azt kell mondanom, 
hogy -lábainál heverek«, ha udvarias akarok 
lenni, mig a hölgyek nekem azt mondják »ke
zét csókolom«. Dadogok és arcom kipirul, egy
két gesztust ir le a kezem, utitársnőm ,bólon* 
gat, biztat s ugylátszik érti a hibás beszédet, 
mert máris válaszol rá gyorsan és készsége
sen. »Usted habla muy de prisa, Senorita.« A 
senorita mosolyog és tiltakozik, ő sohasem be
szél gyorsan. Azután pajkosan, iskolásán ta 
golni kezdi a szavait. »Soy pro-me-ti-da« Meny 
asszony, már menyasszony? Diadalmasan bó- 
üngatja az ¡¿ént. Megjelenek az ajtóban, de te, 
kedves utazó énem, nem veszel észre, felém 
se fordítod a fejed. Szólok hozzád. Nem fe
lelsz, mintha nem értenéd anyanyelvedet. Hát 
nem akarsz megismerni? El akarsz menekülni 
mindattól, ami a múltra emlékeztet? Talán ha
zudni akarsz á duzzadt szájú senoritának, szé
peket, varázsosakat, titokzatosakat hazudni s 
én zavarlak képzeleted halandós kószáfásában? 
Talán azt hazudod, hogy gazdag vagy, millió- 
szor gazdagabb, mint a madridi vőlegény s 
hogy birtokaid vannak egy távoli, titokzatos 
országban? Talán világhírű művésznek mon
dod magad, vagy álomszerű történetet mesélsz 
az életedből? Nem zavarlak sokáig. Eltűnők. 
A vonat sivár, homokhalmos tájakon megy át, 
sárga, kopasz kasztiliai táj busul az ablak ke
retében: nemsokára Madridba érünk. Este ta-



Ián a Theatro Reálban fogok ülni s holnap a 
Prado következik, ez a bőséges, ezerszinü, ha
talmas kincsesláda — ó mennyire örülök neki, 
átbizsereg az élvezet — a gyönyörvárás, mint 
langyos szél, mely utat talál a ruha résein. Iz
gatott vagyok és kótyagos, mintha titkos, ta
vaszi találkára kellene mennem. Toledóban ta
lálom magam. Komor, kopott színek, sötét bű
zös szűk kis uccákban őgyelgek, majd hirtelen 
meg kell gyorsítanom lépteimet, cimerpajzsos 
házak, rideg rácsos kapuk és ablakok, meg ke- 
ményarcu kolostorok között suhanok surranok 
és sietek, mögöttem valaki gyilokkal követ (fi
nom tőröket gyártanak ebben a városban), de 
én elérem a Santo Tomé templomot, alattam 
piszkosan, baljóslóan sodródik a sárga ¡Tajo 
és én belépek a vörösköves templomba, mint 
áhitatos zarándok. Megmenekültem. Greco sá
padt, megnyúlt, kicsavart, kísérteties alakjai 
messzire visznek a valóságtól. A szellem me
nekül a földtől, akárcsak Orgau gróf, az ala
csony indulatok pedig brekegve viaskodnak. 

Aztán Granadában járok, az Alhambra finom, 
buja, fagyott csipkéi villannak fel sápadt ró
zsaszínben, az oroszlánkut s a mirtus udvar... 
Majd lábujjhegyen járok finom mór árkádok 
alatt vagy az Infantado palota tikkadt, tobzó
dó ornamentikájában Guadalajarában. És Se
villa a spanyol nevetés! Kacag a borbély, éjjel 
kalandra kél a deli Don Juan. Figáró hazája. 
Murillo és Velasquez szülőföldje. Derű és bol
dogság. Dél van, a vidám, vékony harangok 
bő szóval csevegnek, csilingelnek, mintha paj
kos angyalkák rángatnák őket. A dohánygyár
ból kacagós leányok ömlenek a déli derűbe, ott



van Carmen is a kacagós, a kívánatos. Mint
ha kasztanyettek csörögnének, oly szépen ka
cagnak a munkásleányok. A mecsetekben bol
dog, elégedett arcú szentek találtak otthonra. 
Az »ingenioso hidalgo* Don Quichotte is erre 
jár derék Rosmanteján lovagolva. Csurgós, ola
jos napfény hull a házakra, a kávéházak feletti 
sáfránysárga ponyvákra, az andaluziai tavasz 
tarka térítőjére. Quien no ha visto Sevilla, no 
ha visto m aravilla . . .  Sevilla... Ó! Valahol gi
tár szól és kastanyett csattog. Tavasz van. 
Táncolnak. Szenvedélyes tekintet néz vissza 
a szemembe. Megremeg a buja csipkekendő... 
Lampionok gyulnak fel az estéken az ákácok 
és narancsfák a la t t . . .  Színek . . .  Spanyolor
szág . . .

Megdörzsölöm a szemem és tekintetem, 
mint felnyitott zsalun beeső fénykéve, az ó ra
lapra hull. Későre já r: be kell fejeznem az uta
zást.

(1926)



Fra Angelico da Fiesole

Itt járok a nyomdokaidon, ugyanazokon a 
kőkockákon, melyeken otromba sarud csoszo
gott öt század előtt és kereslek téged bámész, 
boldog barát, a lelkedet keresem, a világodat 
keresem, amelyet annyi szeretettel öleltél át, 
mint édesanyját a rózsaszín arcú kisfiú. Kere
sem a legtisztább kedélyt, a legboldogabb élet
szemléletet. Keresem a himporos szirmokat, az 
angyali derűt, a gyermeki jóságot, az egek hű
vösségét és mocsoktalanságát: téged kereslek 
Kra Angelico.

Milyen csend, milyen mély, hosszú, ide
gen csend hullámzik a San Marco kolostor 
termeiben! A földöntuliság ismeretlen csendje 
ez. Mintha hirtelen egy tisztább, boldogabb vi
lágba emelkedtünk volna, ahol egykoron, ösztö
nös homályosságban, egy másik életben már 
jártunk is s amely után oly szívósan vágyako
zunk, mint a boldogság után az élet mostohái. 
Mintha az óceán opálos, smaragdos fenekén 
járnánk: csend, csend és csend.

A freskóid, ó F ra Angelico- úgy zsolozs- 
máznak ebben a csendben, mint jámbor, suta- 
fejű páterek, akiknek képzeletében denevér- 
szárnnyal jelenik meg az ördög s akik szent 
Ágoston vallomásait olvassák esteliden. Üde, 
simaarcu gyermeki áhitat énekel képeidről, 
mintha csak a schola cantorum énekelne egy 
rég elsüppedt században, talán III. Gergely pá
pa uralkodása alatt és az esetlen, szögletes



gregorián ének, a boldog, rózsaszínű szoprán 
száll, száll az ég felé, a mosolygós felhők felé, 
a szőkefürtü angyalok felé, akik átölelik és m a
gukhoz szoritják a tiszta antifonákat, mint a 
virágokat.

Ó, mily szépek a szentjeid, F ra Angelico, 
milyen tiszták, milyen égiek, milyen vidámak, 
mint isten igaz gyermekei. Milyen szép és lágy 
a Krisztusod, mintha sose já rt volna ezen a 
földön, mintha sose fröccsent volna rá Jeru
zsálem pora, sara és haragja. Talán a finom 
felhőkből szállt le a keresztfára, a húsz szent 
társaságába? Máriád olyan, mint idegen, isme
retlen pompás, virág, mely sohasem teremne 
meg az Arno partján. A menyország boidog, 
napos illata érződik rajta. Az angyalok is oly 
könnyűek, oly boldogok, mint messzi csillagfé
nyek, melyeket nem értünk és nem ismerünk, 
mint hideg hópelyhek, melyek megsemmisül
nek, ha meleg, bűnös testünkhöz érnek, a vi
rágaid pedig, ezek a tündöklő, tavaszi virágok 
mosolygós sziromarcocskájukkal biztosan égi 
mezőkről hullottak ecseted alá.

Ez a te világod, Fra Angeiico, — ó jaj — 
messze van az enyémtől, a miénktől, Firenzé
től. a történelemtől s az egész földi élettől. Te 
imára kulcsoltad kezedet s csak azután nyúltál 
ecsethez és nem gondoltál többet a harcos, él
veteg életre. Nem gondoltál a győztes pisai se
regre, mely végigharsonázta Firenze utcáit, az 
aibiziak kemény dölyfére, vagy a mediciek s z í 
v ó s  és ármányos trónrajutására. Még az sem 
érdekelt, hogy Andrea dél Castagno eltorzult 
orcáju Madonnákat fest a Santa Maria Nuová- 
ban és hogy F ra Filippo vidám, érzéki lányok
kal övezi a megkoronázott Máriát. Tőled mesz-



sze volt a világ és az ember, a bűn és a szen
vedély, az ármány és a lázas indulat. Te báva, 
bámész gyermek voltál, akitől messze jár a 
gond és a gonosz. Akit elkerül az árnyék és a 
vihar. Az Ür kiválasztottja voltál.

Tisztaság, jámbor áhitat, paradicsomi bol
dogság hárfázik, csilingel ebben a csendes, cso
dás kolostorban. Nem freskók tarkáinak a fa
lon, hanem együgyű gyermeki imák, mintha va
sárnap lenne, tavasz lenne, hahotázó szellő sza
lad a himes réteken, mintha könnyű lepne a 
léptünk, szeplőtlen a lelkünk, mintha repülni 
tudnánk fel a csillagokba. A purgatórium utol
só sora ez: »puro e disposto a salire allé stel- 
le«. Most csak a menyország jöhet. Talán fe
hér felhőn térdelünk és fenséges himnuszt ének
lünk, ájtatos, ámult szájjal, liliomot tartunk 
kezünkben, mint szent Alajos és húsvéti haran- 
gck csöngettyüznek valahol messze csipogó, 
csintalan hangon. Mintha emelkednénk a menny 
felé, a másik élet felé, a szeretet hihetetlen or
szágába. Olyan egyszerű mindez, olyan tiszta, 
olyan távoli, mint a toscanai ég, mely ráborul 
életedre, hitedre és művészetedre, Fra Angelico.

A fáradt és keserű vándor itt akarna ma
radni nálad, jámbor barát. Egy kis helyet kér 
csak a boldogság finom, fohászos világában, 
egy darab követ, amelyre lehajthassa lázas, 
nyugtalan fejét, hogy az angyalokról álmodjon 
az éjjel, mint az a Jákob, a bibliai.

(1925.)



A luxori szép napok

Énekel az élet. A zsaluk résein befurako
dik a napsugár, a moszkitóhálón vakító foltok 
izzanak, mint apró fénylabdák, melyekkel an
gyalok gurigáznak. A pálmafákon sok sokszí
nű madár csicsereg, pörlekedik, mint egy cso
port turbános tevehajcsár; zümmög, nyüzsög 
már kint a világ, az élet diadalmas himnuszt 
énekel — fel kell hát kelni. És mikor szétlököm 
a zsalu szárnyait, a forró, bővérű napsugár 
hirtelen átölel, magához szőrit, mint izmos, 
barna pásztor meglesett kedvesét.

Mennyi szin, ó mennyi szin! A kertben tüz- 
vörös virágok lángolnak, amott zugó zöld mi
mózabokrok, amelyek között itt-ott sárga vi

rágpöttyök tarkáiknak  és a pálmák erdeje 
büszkén, boldogan nyúlik fel az ég mély, má- 
moios azúrjába, mely kékebb, boldogabb és á t
látszóbb, mint Nápoly felett. Okker-sárga utak, 
kéjes, magukba feledkezett rózsaszín folyon
dárok, acélkék és sikitósan zöld madarak lo- 
bogóan piros beggyel, frissen ébredt, buja pá
zsitok — ó, ezeket a színeket sem a schönbrun- 
ni. sem a luxembourgi, sem a Villa Borghesse 
beli parkok nem tudják utánozni!

Szobám tele van fénnyel, tehetetlen mámor
ral és sürü, gömbölyű kacagással. A napsugár 
oly féktelenül, annyi pajzánsággal hömpölyög, 
hullámzik, örvénylik és feszíti a fehér falakat, 
mint gátat tört folyam, mely ujjong és tobzó
dik, hogy uj területeket önthetett el.



A Níluson vakító fehér vitorlákat duzzaszt 
a szél, a túlsó parton nyerges szamarak, té r
delő tevék és vizethordó fekete asszonyok kő
korsóval a fejükön, mint bibliai figurák. A kon
zulátusok és szállodák tarka zászlócskái úgy 
táncolnak a szélben, mintha szerelmes, kótyagos 
pillangók csókolődznának.

Énekel az élet, kedves. Ujjongó, tiszta, tob
zódó hangokkal énekli himnuszát, nagy, színes, 
szerelmes szimfóniáját, melytől részeg a fül és 
3 z agy. És a sugarak milliárdjai táncolnak, 
szikráznak, hitnbálódznak és szökdécselnek er
re az őrjítő, örömsugáros muzsikára. Részeg, 
őrült, vagy boldog itt a világ? — ki tudja, de 
ki is kérdezi? És ki gondol arra, hogy messze 
északon most ólmos, náthás felhőrojtok lógnak 
a komor, kedvetlen égbolton, hogy tűznél me
legednek a fáradt, fanyar emberek. Ki gondol 
arra, hogy görnyedt gondok feküsznek nyirkos 
nyöszörgő házakra, hogy a revolver csövét 
most illesztgetik valahol messze egy csüggedt 
homlokra vagy egy elfáradt szivre, hogy va
laki kötelet készít magának a szomorú padlás
gerendán és fanyar, fázós téli gondok, meg alat
tomos influenza — bacillusok surrannak be a 
szegény, szomorú északi emberek szobáiba. 
Itt örök a nyár és örök az élet, örök a virág 
és örök a pálma, a múlandóságnak nincs jele 
és nincs mementója. A királyok sirja messze 
van a Nílustól, az élettől, a mámortól, a halál
nak nincsen erre útja és dolga, itt az élet az ur 
Bíboros, boldog és tündöklő hatalma van itt az 
életnek, mint második Ramzesznek vagy har
madik Amenofisznak. Csupa teljesség, csupa 
pompa, csupa gazdagság.



Ablakomon betódul a nap és lelkemben el
fogy az árnyék, a ború. Nem félem már a hol
napot: az élet gyermeke lettem újra, mint egy
kor régen és igazán, bamba szemekkel, az el
ső örömök pirkadó hajnalán. És milyen jó fgy: 
gügyögő szavakat mondani egymásnak, nevet
ni a prizmán felbomlott napsugáron, heverész- 
ni óriás pálmák tövében és kóborogni szagos 
narancsligetek sárga utjain. Az élet bölcsőjé
ben ringat bennünket és boldog dalt dalol a rin- 
gatáshoz.

Lehunyom szemem és lassan elvesztem 
magam. Nem hallok mást, csak az élet diadal
mas énekét.

(1927.)



Hathor és Ozirisz

Derűvel, jókedvvel, piros mosolyu na
rancsfákkal van szegélyezve az ut egészen a 
piramisokig, csupa zsivajos, tarka elevenség, 
az életnek egyszerű, boldog, harsány igenlése. 
Azonban kint a Qizeh piramisoknál, mikor az 
ember lerázta magáról a vezető-kullancsokat, 
a pörlekedő, tolakodó szamár- és tevehajcsá
rokat, mikor az ember egyedül marad a má
sodik vagy harmadik piramisnál, ahol már nem 
járnak rideg, rózsaszinarcu amerikaiak, akkor 
az a fullasztó érzése támad, hogy a halál bi
rodalmába került. Csupa sárga homok min
denfelé és ha kis m agaslatra állunk vagy fel- 
kuszunk a piramis egy-két óriás kövén, úgy a 
bucsuzkodó nap rőten szitáló fényében a halál 
sárga birodalma még rettenetesebbnek tűnik 
fel. Végtelen, végtelen sárga sivatag nyúlik el 
előttünk az életnek legkisebb jele nélkül, me
rev, mozdulatlan homoktenger, melyen egy fű
szál, egy nyiszlett pálma sem bizonyítja vagy 
jelképezi az életet. Mintha csak egy idegen, ki
hűlt bolygóra állnánk, amelyen már évmilli
ókkal ezelőtt elhalt az utolsó élő csira. Ó, mi
lyen vigasztalan ez a sivár, sárga sivatag, ked
ves! Alig hiszem, hogy egy elhagyott temető, 
egy kietlen hómező vigasztalanabb és üresebb 
érzést vájna az ember leikébe.

De csak egy fél fordulatot kell tenni a 
Nílus felé és buja, zöld pezsgő élet vibrál és 
trillázik a kókadt, révedt tekintet előtt. A Nilus



boldog, bőséges völgye — csupa életkedv, moz
gás, teljes, tarka szinfeltörés. Valóságos him
nusza az életnek. A Mena Iiouse Hoteltől a 
jazz-band hangjai szakadoznak fel, előtte au
tók, nyüzsgő tevék, nyeritő szamarak, a ben- 
szülöttek zsibongó, turbános tömege, árusok 
kiabálnak, az autóbusz indulásra tülköl, vil
lamos csilingel és éleset füttyent a kalauz — 
íme az élet, kedves. Amott messze Kairó, a ci
tadella a mosék karcsú tornyai idáig fehérle
nek, a transparensek, az ivlámpák már fel-fel 
villannak a sápadt nyüzsögős, narancsvörös a l
konyhaldoklásban. íme a meleg, hívogató, csók
ra szomjas élet ezernyi színnel, lánggal, szív
vel, lüktetéssel. Akaratlanul is feléje indulok, 
mint lepke a fény felé, de azért az ellentét ri
adt élessége és megkapó fájdalma sokáig visz- 
szacseng a lelkemben, mint hasitó sikoly a si
ket, fulladt csendben.

Az élet és a halál találkozott a piramisok 
alján valamikor millió évvel ezelőtt s azóta 
még mindig félelmetesen, engesztelhetetlenül 
farkasszemet néznek egymással. Másutt kezet 
fog, kibékül s békés barátságban él ez a két 
nagyhatalom, de itt ridegen elkülöniti magát 
mindakettő, mintha örök soha meg nem alkuvó 
ellenségek maradnának. Ezért életebb itt az 
élet és halálabb a halál, ezért vannak itt ezen 
a borzalmas mesgyéjén életnek s halálnak pi
ramisok, múmiák, évezredes emlékek. Mindeze
ket az élet ijedt gyermekei csinálták, m ert fél
ték, rettegték ezt a sárga, végtelen halált, mely 
mindent, örökre eltemet. Szinte utolérhetetlen 
az a művészet, amellyel az egyiptomiak a ha
lált leküzdötték. A tornyok összedőlnének és



eltemetné őket a homok, ezért piramisokat é- 
pitettek, amelyek az emberi képzelet határáig 
fennmaradhatnak. A múmiák még. néhány év
ezredig m egtarthatják mai szépségüket, hajuk 
színét, bőrüknek simaságát vagy szemölcseit. 
Ez ugyan nem élet még, de mégis egy formája 
a halhatatlanságnak. Jelentéktelen, de azért 
roppant ügyes és leleményes győzelem a sárga 
rém felett, mely minden életjelt elpusztítani 
szeretne még a sirok fejfáját is, amely karavá
nokat temetett el alattomosan, de biztosan, jel
telenül, nyomtalanul.

Itt megtanulták félni ezt a rettentő, ke
gyetlen sárga rémet, de egyúttal megtanulták 
azt is, miképen lehet menekülni előle. Minden 
fáraó kezében ott látható az élet kulcsa, vagy 
mellette a szépséges Hathor istennő, a legtel
jesebb élet, az öröm és szerelem jelképezője. 
Oziriszt csak félő tisztelet illeti, egy király 
sem adja oda neki a kezét. Egyik sem akar 
megsemmisülni, mintha csak tudnák, hogy év
ezredekig élni fognak késői emberkék borzal
mas ámulatában.

Ennél a torpanós, riadt élet és haláltalál
kozásnál mindenesetre érezni lehet a halál fel- 
sőbbségét és hatalmas túlerejét. De ez a hata
lom mégsem abszolút. Mert a fáraók élnek még 
a piramisok most is állnak és hirdetik hogy 
Ozirisz hatalma nem mindenható. És ha erre 
gondolunk, úgy könnyebben fordítunk hátat a 
végtelen vigasztalan sárga sivatagnak és této
vázás nélkül adjuk oda kezünket Iiathornak, 
hogy visszavezessen bennünket a városba, a 
szálloda halijába, a villanysugáros táncterem
be, a nemzetközi társaság tarka vidámságába.



A szép istennő kezünkön fog, majd hirtelen szá
jon csókol bennünket és mi lehunyt szemmel, 
mákonyos mámorban nem látjuk többé Ozirisz 
fekete árnyékát. Az élet buja, puha ölében oly 
messze van a sárga sivatag, mint gyermeki 
lelkűnkben az Operencia, melytől csak féltünk 
csempe, ködös éveinkben, de melyben sohasem 
hittünk.

(1927).



Kairói aquarelek

A mosé el Haitim tájékán, a piszok és a 
gondtalanság mosdatlan uccáin bolyongok és 
kíváncsiskodom, amikor egy kecske állja el az 
utam. Kitérek előle, de ő követ, halkan, pana
szosan mekeg, alamizsnát kér. Mutatom üres 
kezemet és könnyedén odavetem szegényes 
arab szókincsem első szerzeményét: ma fis! 
Ez ugyanis »nincsen«-t jelent. A kecske azon
ban nem akarja megérteni az arab szót, nyo
mon követ, nem tágit mellőlem, sőt elém kerül 
és meginditóan remegő hangon panaszolja, 

hogy éhes, hogy nyomorog, otthon hat apró 
gyerek . . .

A dolog kezd kellemetlenül megható lenni. 
Valamit csakugyan adnom kellene, a mekegés 
a szivemet kaparja, mint bűnös lelkiismeret. De 
mit adjak? Így hát megsimogatom kis, fekete 
fejét, görbe, csavarodott fülét és beszélni pró
bálok hozzá. Belenézek sárga szemébe, kes
keny pupillájába és megértőén megcirogatom 
kis szakállát, de ő csak tovább nyöszörög kö
nyörög mint vak koldus egy nápolyi uccasar- 
kon. Mintha azt mekegné: gá-án, gá-án —
ami arabul annyit jelent, hogy éhes. Éhes sze
gény. Ez fájdalmas és szomorú, de hogy se
gíthetnék szegényen? Mégegyszer megmutatom 
üi es kezemet, de ő úgy látszik, nem hiszi, hogy 
semmi ennivaló sincs nálam. Szemében ott set
tenkedik a bizalmatlanság: talán a zsebemben 
van valami. Ki kell fordítanom zsebeimet, hogy



gyanakvását és lappangó szemrehányását el
oszlassam. Sem a pénztárcám, sem arab szó 
táram, sem leveleim és jegyzeteim nem alkal
masak a kecske-éhség csillapítására. Csak 
mikor minderről meggyőződött, akkor m aradt 
el mellőlem és csüggedten, busán körültekintett 
a mocskos uccán. De idegen nem vetődik ezek
be az erjedt, fülledt sikátorokba, a bennszülöt
tektől pedig semmit se lehet remélni.

Végre egy szokatlan gonddal összesöpört 
piszokrakást vesz észre és boldogan, fiatalo
san szalad feléje. Turkál, kutat, idegesen for
gatja a hulladékokat, de itt is — semmi. Ma 
fis! Kollégái úgy látszik megelőzték és minden 
valamire való héjat, levelet, cukornádrostot ki
válogattak.

Eddig a tisztesség utján bolyongott, most 
azonban a nyomor, az éhség arra kényszeríti, 
hogy térjen le erről az útról. Az egyik kapu 
alatt egy élelmiszerárus bűzlik s a kecskekol
dus most hangtalanul, a fal mellett lapulva az 
áporodott, görnyedt kapualj felé tart. Lopni 
készül. De a zöldturbános árus ép akkor lép 
pultja elé, amikor a kecske odaér. Durván rá 
üt a rajtakapott zöldségtolvajra. A kecske me- 
kegve mentegetődzik: ő neki semmi gonosz 
szándéka nem volt, csupán erre vezetett az ú t
ja, eddig még sohasem lopott, ő tisztességes 
koldus. . .  és igy tovább. A sanda zöldségárus 
megunja a hosszas mekegést és odadob neki



egy marék fonnyadt levelet. A kecske hálásan 
köszöni az alamizsnát, mohón felfalja a leve
leket, maszatos életszükségletét. Koldul ő is 
derűs, zajos tolakodással, akárcsak a gazdája, 
aki talán most kap egy sillinget egy amerika
itól a Continental előtt.

#
Szobám ablakából nézem, mint mozog, mo

corog az ucca. Egy fiú kiabál most az ucca 
közepén, széles, lapos kosár van a fején. Fur
csán, felelgető hangon kiabál, mintha messziről 
a Nilus túlsó partjáról válaszolna valakinek. 
Sáros, piszkos, rojtos ruha himbálódzik a tes 
téli, még piszkosabb turbán gubbaszt a fején, 
melyen ujabb és még ennél is piszkosabb rongy 
gyürü terül el: ezen nyugszik a kosár.

Különös, dalolgatós kiáltozását végre egy 
görög kereskedő szakítja meg, aki kiváncsi a 
kosárban szunnyadó halakra. A fiú leveszi a 
kosarat és felemeli a szürke leplet. Ájult, kék, 
nilusi halak csillannak fel a zuhogós napfény
ben. A görög óvatosan és ráérősen megtapo
gatja a halakat s azután kurtán az ár iránt ér
deklődik. A feketearcu fiú harciasán válaszol, 
a görög azonban nem hódol be. Vevője is ér
kezett s ezért otthagyja a halárust. A fiú má
ién, magába feledkezetten vár, vár, majd hir
telen fokozott harciassággal bekiált az üzletbe:

— Vahid silling!
A görög nem nagyon reagál az áresésre, 

gondtalanul beszélget a vevőjével és csak mikor 
az eltávozott, jön ki az uccára és bocsájtkozik 
ujabb tárgyalásokba. Vagy tiz-tizenöt percig 
tartanak ezek a tárgyalások a halak állandó 
kezefogásával és visszaejtésével, melyek Végül



eredményre vezetnek: négy piaszter egy okka, 
de válogatással.

Most kezdődik a válogatás mindenkor ne
héz és felelősségteljes munkája. A görög leül a 
járda szélére és a felhajtott takaró mocskos ölé 
be ejti a tetszetősebb halakat. Nem siet evvel a 
nehéz, körültekintős művelettel s lehet, hogy 
húsz perc is eltelik, amig befejezi a válogatást. 
A fekete fiú bámész türelemmel vár s lassan 
lustán készíti a mérleget. A görög most hossza
san és gyanakvóan szemügyre veszi a mérle
get s csak azután helyezi rá  a halakat ugyan
avval a lomha, megfontolt, ráérős mozdulattal, 
amellyel a válogatást is végezte. A mérés ered 
ményét a görög leplezetlen gyanakvással fo
gadja és sokszorosan ellenőrzi. Végül kijelenti, 
hogy ez sok, elég lesz neki egy okka is. A 
fiú leakarja venni a felesleget, a görög azon
ban megfogja a karját:

— Add három és félért, akkor az egészet 
megveszem.

A fekete fiú kiabál, káromkodik, majd egy 
heves mozdulattal visszaönti a kiválogatott ha
lakat a kosárba. Ö nem fog ráfizetni az üzlet
re. A görög felhúzza a vállát és visszamegy 
az üzletbe, ahová ép egy vevő tévedt. Persze 
nem mos kezet s poros, halszagu kezével turkál 
a cukros dobozban. A vevőt azonban ez nem 
bosszantja. A tisztaságot és a pedantériát nem 
Kairóban találták fel.

A halárus fiú egy ideig mafla tétovasággal 
néz a görög után, majd könyörgősen bekiált a 
szatócsboltba:

— Három és fél, ha adsz baksist!
Á görög kiáll az ajtóba minden vásárlási 

szándék nélkül. Az uccát nézi, a vevőket várja,



de a fekete, türelmetlen fiút észre sem veszi. 
Mikor az mégegyszer bejelenti, az ujabb á r
esést, a görög ridegen, megjegyzésképen oda 
veti:

— Három és fél, ha adsz baksist!
A fiú bárgyú bánattal fejére teszi a kosa

rat és megindul lassan, lomhán, csüggedten. 
Szinte érezni, hogy nem megy messzire. A gö
rög vár. Okosan, számitóan, kegyetlenül. A 
fiú tiz lépés után visszafordul és alázatosan, 
megadással leteszi kosarát a görög lábai elé. 
mint ahogy legyőzött törzsfőnök ejti le fegy
verét a  fehér ember előtt. A görög Nagy Sán
dor gőgjével és fölényével diktálja a békét!

— Három, de válogatással.
A fiú most már nem tiltakozik, bús hang- 

talansággal és mimikátlansággal tűri, hogy a 
görög a válogatás körültekintő munkáját újból 
kezdje. Mozog, múlik az ucca, hullnak -a per
cek és hull a harsány napsugár, a görög pedig 
ráérősen válogat. Végre, vagy húsz perc múlva 
újból mérésre kerül a sor. A fekete fiú mér, a 
görög bizalmatlankodva ellenőrzi a mérleget. 
Sok. A fiú le akar dobni egy-két halat, de a 
görög nem engedi. Majd ö. Ujabb válogatás a 
válogatottak közül. A nap elnyúlik a tarka uc- 
cán, mint selymes pamlagon. Az idő múlik, de 
ezt itt senkisem veszi észre, a görög legkevés
bé, aki felteszi, leveszi, rakosgatja, válogatja, 
cserélgeti a halakat, mig a mérleg végre — az 
ő javára — egyensúlyba jön. A görög most fol
tos, tintaszinü kötényét a mérleg alá ta rtja  s a 
bús, fekete fiú beleönti a halakat. A görög azon 
bán még nem adja oda a pénzt, hanem össze
fogja kötényét és ismét a halas kosár fölé ha
jol. Ujabb tűnődés és keresés után egy kövér,



kék halat vesz fel a kosárból és kötényébe 
dobja a többiek közé. A fiú jajongva, keserűen 
tiltakozik, a görög nem sokat figyel a tiltako
zásra, hanem beviszi a halakat és kihozza a 
pénzt.

— Hol a baksis? — kiállja a fekete fiú, mi
kor átszámolja a pénzt.

A görög fölényesen legyint és - nyugodtan 
visszamegy az üzletbe. A fiú harcias sirámba 
kezd és koldulós pózba felejti jobb kezét, de a 

’ görög semmire sem reagál. A fekete halárus 
némán nézi a rideg vásárlót és busán, bárgyú 
türelemmel vár. Az idő múlik, a napsugár hosz- 
szan nyújtózkodik. A fiatal halárus végre ismét 
fejére teszi kosarát és tovább áll, tovább kia
bálja fura, fájdalmas daliamát a »friss halak
ról.«

Talán másfél órát töltöttem az ablaknál, 
másfél óráig néztem az idő csodálatos nábob- 
jait.

(1927.)



Páneurópa

A kairói Ezbekijele park terraszán ülök e- 
gyik egyiptomi ismerősömmel. Ma sokan van
nak itt, mert péntek van (a muzulmánok vasár
napja) s egyiptomi katonazene játszik a kioszk 
bán. A kioszk körüli széksorokban és az uta
kon csupa fezes meg turbános alak nyüzsög, 
ácsorog, tétovázik, a kávéház terraszán is csu
pa egyiptomi, alig van kettőnknek-hármunknak 
kalap a fején, ami az Európához tartozást je
lenti. Az európaiaknak ez a távolmaradása az 
arab zenében leli m agyarázatát. Az arab zene 
ugyanis európai fülnek idegen, unalmas, sőt 
sokszor elviselhetetlen. Leginkább nyütt etűdök 
höz lehetne hasonlítani, melyeknek kíséretét el

hagyja, vagy meghamisítja az unatkozó tanít
vány. Szinte az első zongoraórák ásitós emlé
kei térnek vissza: émelygősen kapaszkodó ská
lák, lélektelen ujjgyakorlatok. A zenekar tulaj
donképpen semmiben sem különbözik az euró
pai katonazenekaroktól, összeállítása nem bi
zarr, vagy exotikus, de a hangszerelés és a da
rabok előadása teljesen idegen. A cirádás, ara- 
beszkes dallam üvölt fel egyedül a zenekarból, 
a fuvolák, klarinétok, trombiták és angol kürtök 
fülrepesztő uniszonóját, a trombonok két hang
ból álló basszusa szakítja meg szeszélyesen és 
elég ritkán, Zenei gondolatról, kontrapunktról, 
kíséretről, akkordképzésről nem lehet beszélni, 
vagy húsz hangszer fújja az unalmas, fokonként 
kúszó dallamot, mely mögött sem örömet, sem



bánatot, sem ünnepélyességet, sem természet- 
utánzást nem crzek. Üres ciráda, kisvonalu ara- 
beszk minden'szin, érzés és tartalom nélkül.

A hallgatóság örül, lelkesedik, tapsol, kipi
rul és én fojtott ásitással, görnyedt unalommal 
ülök a bájos, derűs parkban» a langyos, tiszta 
estében. Most érzem először kifejezetten és ke
serűen, hogy idegenben vagyok.

Társ és barát után vágyódom és ezért e- 
gyiptomi ismerősömre nézek, aki szintén felde
rül az üresen és színtelenül tornászó hangok 
hallatára. Mégis bizom benne, hogy megérti u- 
nalmam és idegenségem, hiszen Európát járt 
ember, a királyi udvar hivatalnoka, bej, dús
gazdag muzulmán, folyékonyan beszél angolul 
és franciául, Paris rajongója s minden tekintet 
ben kifogástalan európer. Mikor észreveszi unat 
kozó és vágyakozó tekintetem, udvariasan kér
di:

— Nem érdekli a mi zenénk?
— Nem értem. Idegen.
— igen, minden európai ezt mondja. Lát

hatja, alig van európai itten. Pedig az európa
iak különben szeretik a zenét, de a mi zenénk 
úgy látszik idegen marad számukra. Általában 
mi hamarabbi értjük meg önöket, mint önök 
minket.

Jóllehet úgy érzem, hogy ez a vád igaz, 
mégsem akarom elfogadni. Tapogatódzni pró
bálok az után a megértés után, amelyről a bej 
említést tett. Párisról beszélünk s megkérdem, 
mi hatott rá legjobban és legmélyebben.

— A nők — feleli habozás nélkül. — A 
párisi nők legnagyobb művészei a szerelemnek.



Tovább kérdezősködöm. Színházak. Louvre 
Szajna. A Bois. Vagy Fontainebleau. Ezek nem 
érdekelték. Csak a nők.

— Ön kitünően beszél franciául — vetem 
közbe — bizonyosan sok francia könyvet olvas.

— Azelőtt sokat olvastam, de örömet nem 
találtam a francia Írókban. Mind egyformák. 
Nincs sok mese bennük. Ezért jobban szeretem 
az amerikaiakat.

Neveket kérek tele, de ő legyint.
— Nem tudom kiktől olvasok. A nevek nem 

fontosak. Detektívek, »ablók, autók, üldö rés iz
galom . . .

Noha egymás mellett ülünk, a távolság 
egyre növekszik közöttünk. Magamat hibázta
tom, hogy ellentétek idán kutatok érintkezési 
pontok helyett. Mindeneseire van egyiptomi is
merősömben sok olyan á ’ialános, emberi vonás, 
ami azonos, vagy hasonló az én lelki sajátossá
gaimhoz. Ezért arra kérem, hogy beszéljen «ön
magáról, családjáról, latéról, világnézetéről. 
Mosolyog és cigarettára gyújt.

— Mit mondjak önnek hiszen ön épugy 
nem ért meg minket, mint azok az európaiak, 
akik évtizedek óta élnek itt és nagyszerűen be
szélik a nyelvünket. Például ön nem érti meg 
miért ülnek az asszonyok külön az egyik ol- 
dalolon lefátyolozva és miért vigyáznak a 
rendőrök arra, hogy előttük férfi el ne halad
jon. Eielátom, hogy ez ostobaság és hogy ma- 
gvarázgatással ezt nem lehet érthetővé tenni, 
de azért mi ragaszkodunk ehhez az ostobaság
hoz. S ez a beismerés talán még érthetetlenebb 
az önök szemében, mint maga a tény, a szo
kás, amihez ragaszkodunk.



— Ezek tradíciók — szólalok meg — me
lyeket tiszteletben lehet tartani, de melyeket 
egy tollvonással el lehet törölni, mint ahogy 
azt Kemál pasa tette Törökországban.

— Törökország, az más. Annak mentali
tása teljesen európai. Törökország európai mó
don gondolkozik s ezért sok tekintetben époly 
idegen Egyiptom számára, mint Németország 
vagy Belgium. Pedig az egyiptomi muzulmá
nok asszonyai sokszor törökök s jóllehet a ki
rályi család is íörök eredetű, mégis gondolko
dásban nincs sok közösség közöttünk. Az e- 
gyiptomi lélek ötezeréves kultuszából formáló
dott s ezért érthetetlen a hétszázéves Török
ország vagy az ezeréves Európa számára.

- - Minden országnak \és népnek vannak 
sajátosságai, melyek többé-kevésbé érthetetle
nek mások szemében.

A bej megrázza a fejét és mélyet szippant 
cigarettájából.

-  Európában nincsenek mélyreható ellen
tétek a népek és a lelkek között az európai lé
lek szinte egyöntetű. Tudom, hogy ö n  most el
len akar mondani s talán a világháborúval akar 
példálódzni, pedig egy háború se bizonyítja a 
népek közt lévő ellentéteket. Ma innen, Euró
pán kívül szemléljük Európát, úgy törpék és 
lényegtelenek azok az ellentétek, melyek kö
zelről hatalmasak és háborúsak. Ugyebár, ha 
ön itt egy olasszal, franciával, svéddel vagy 
lengyellel beszél, azt fogja mondani: »minálunk 
más világ van«, »mi otthon ezt máskép csinál
juk«. Egyiptomban az európaiak úgy beszélnek, 
mint egy ország gyermekei. S itt talán ön is 
érzi és belátja, hogy Európa egy ország.



Rábólintok. Csakugyan igy van. Ha most 
Berlinben, Oslóban, Rómában vagy Varsóban 

volnék valamelyik kioszkban, úgy nem érezném 
magam idegennek. W agnert épugy megértem, 
mint Qrieget, Puccinit vagy Moszkovszkit. Az 
idegesség fanyar érzése csak akkor fogja el az 
európai utast, ha elhagyja a kontinenst és ide
gen földrészre vetődik. Csak ekkor érezni az 
európai összetartozást és testvériességet.

A bej szavai annyira egyszerűek és meg- 
kapóak, hogy kételkedni kezdek eredetiségük
ben.

— Ön ugyebár ismeri Coudenhove-Kalergi 
gróf nézeteit? — kérdem könnyedén.

— Nem, ennek az urnák sohasem hallottam 
a nevét.

■— De a páneurópai mozgalmakról bizo
nyosan hallott m ár? — kérdem keményen, ta 
gadást nem váró hangon.

Látom, hogy ismerősöm zavarban van.
— Ön talán műveletlennek fog nevezni, ha 

bevallom, hogy ilyesmiről még sohasem hallot
tam. Én nem szoktam európai újságokat ol
vasni.

( 1927.)



Renan és a revizor

A vonat hosszas tétovázás után végre meg 
áll az első görög állomáson. Lucskos, ólmos, 
felhőrongyos hajnal, az eső szürke és s z í v ó s  
unalommal csöpög a kietlen, köves tájra. Ásit- 
va nézem ezt a szellemtelen képet, mely a víz- 
gyöngyös vonatablakba belerajzolódik és meg
torlóm az ablaküveget, hátha letörlöm egyúttal 
a mögötte tespedő tá jat is. De semmi uj nem vil
lan fel a szürke szendergésben. Az állomás é- 
pületét nem látni, sehol semmi nyoma az élet
nek, a köves domboldal alján suta illemhely 
melyen a görög felírás alatt hibás francia szö
veg áll. Vajon kijavitják-e valaha ezt a hibát?

Az egész kocsiban csak ketten vagyunk. 
Utitársam, egy argentínai dohánygyáros há
rom fülkével odébb ásitozik. Végre csapódik az 
ajtó s megjelenik a görög határrendőrség tiszt
je. Elkéri az útlevelet, ir bele néhány szót és 
szótlanul visszaadja, Újabb ásitás. Kint csodá
latos türelemmel csöpög az eső a kopár kövek
re s az illemhely csempe cserepeire. Ö, ha most 
történne valami, ami fölébresztene ebből a der
medt, lapos esőszagu unalomból — milyen bol
dog lennék!

Valaki felszáll a kocsiba s nemsokára meg 
jelenik a fülke ajtajában. A vámrevizor. Civil
ben van, feltürt, viseltes kabátban, arca sovány 
és szigorú, vizes kalapja pedig oly szomorú, 
mint döglött fekete macska. Szárazon, görög 
iranciasággal beszél:



— A podgyászokat jövök átvizsgálni.
Felnyitom a bőröndjeimet és a revizor é-

hes, felcsillanó tekintetén mindjárt észre ve
szem, hogy ez az ember azért jött, hogy az u- 
nalmat kiűzze a fülkémből. Boldogan néztem, 
mint mustrálja a nyakkendőimet. Azt állította 
róluk, hogy újak s én szelíden tagadtam, ne
hogy hamar abbahagyja a játékot ebben az 
ásitós reggelben.

— Ezek újak — mondta ő makacsul, majd 
szúrósan rám nézett és keményen kérdezte: — 
Mi uj van még a táskájában?

— Uj dolog nincsen — mondtam erőltetett 
bizonytalansággal, úgy hogy a revizor bizo
nyosra vette, hogy hazudom.

Erre fellobbanó hévvel és ideges ujjakkal 
turkálni kezdett, de semmi érdemleges sem a- 
kadt kezébe. Már a fenekén járt az eleven, gya
nakvástól ideges kéz, amikor egy könyv került 
az éhes ujjak közé.

— Mi ez? — kérdezte enyhe diadallal.
— Egy könyv.
— Miféle könyv? — kérdezte sötét gya

nakvással.
Noha a könyvön rajt volt a cime, mégis 

illedelmesen elolvastam. »Ernest Renan: S oih 
venirs d ’enfance et de jeunnesse«. A revizor a- 
zonban nem elégedett meg a cimbemondással.

— Miféle könyv ez?
— Renannak, a nagy francia tudósnak és 

gondolkozónak, a Vie de Jesus szerzőjének a 
könyve. Ebben vannak bájos ifjúsági emlékei 
összegyűjtve, ebben van imája is az Akropoli- 
szon, Ön bizonyára ismeri Renant. Nemde 
uram ?



A revizor kissé lehajtotta a fejét, mint bű
nös kis diák, aki nem tudja a leckéjét és egy 
szellemtelen mozdulattal táskámba ejtette a 
könyvet. Láttam, hogy már menni készül, de 
nem akartam elengedni, hiszen az unalom mind 
já rt visszaszökne az ő távozásakor. Hogy m a
rasztalásra bírjam, hamar táskám aljára nyúl
tam és kihúztam egy vörös kötetet.

— Ha a könyvek érdeklik Önt, uram, úgy 
szolgálhatok többel is — kezdtem kinálgatva, 
mint ügyes könyvkereskedő. •— Ez itt Spiegel
berg kitűnő könyve az egyiptomi művészetről: 
»Geschichte der ägyptischen Kunst«. Itt van 
Nallinonak nagyszerű kis füzete az egyiptomi 
arab nyelvről: »L’arabo parlato in Egitto«. Itt 
van azonkívül Perrotnak élvezetes munkája: 
»I.ettres de Gréce« . . .

A revizor még szomorúbb lett,^ már kezé
be se vette a felkínált könyveket s láttam rajta, 
hogy megbánta már kiváncsiskodását Renan 
könyvét illetőleg.

— En csak uj dolgokat keresek — mondta 
szárazán és keze már a kilincsen volt.

Erre diadalmasan egy sárga könyvet húz
tam ki kabátom belső zsebéből.

— Itt van egy uj könyv, uram! Henri de 
Regnier legújabb regénye. Tessék. Egészen uj.

A revizor otrombán visszalépett és undor
ral a könyv után nyúlt, majd esetlenül, bam
bán felütötte egy-két helyen.

— Igazán uj? — kérdezte gyanakvóan és 
leplezetlen bosszankodással.

— Egész uj kiadás, most jelent meg — 
folytattam fokozódó szemtelenséggel. — Tes
sék megnézni az évszámot.



Egy-két pillanatig busán, báván, tétován 
állt, mint ügyetlen ismétlős diák, aki megint 
nem tudja a leckéjét, én azonban nem éreztem 
részvétet iránta. Utoljára is a saját szórakoz
tatásomról volt szó. Alit csinálok, ha ez a so
vány változatosság is kimegy a fülkémből?

De minden önző buzgalom hiábavalónak 
bizonyult. A revizor kellemetlenül ledobta Re- 
griier regényét és mormogott valamit inkább 
görögül, mint franciául, majd kurtán és fanya
rul elhagyta a fülkét. Az ajtót azonban nyitva 
hagyta, hogy az unalom ismét visszasurranjon 
mint hűséges komondor, aki akkor is visszakul
log, ha átok és verés a fizetsége.

(1927).



— Nem, nem, ez mégsem olyan egyszerű 
dolog, kedves lady. Az Ön hajója kiköt P ire
uszon. Ön autóval bemegy Athénbe, szobát vesz 
a Grand-Bretagneban vagy az Angletcrre-ben, 
átöltözködik és felmegy az Akropoliszra. »Ez

az Akropolisz» mondják, m agyarázzák, ez itt a 
Hékatompedon, azok meg ott a hires kariatidák 
Ön csetlik, csúszik, sikongat a kövek között, 
kedves lady, nevetgél az udvarlójával vagy a 
szuszogós nagybácsi lapos, lusta élcein nevet, 
s azután ismét visszatér a szállodába. »Láttam 
az Akropoliszt« — mondja másnap vagy az es
ti diner alkalmával, avagy ezt irja egy post 
card-on barátnőjének, hogy megnézte a hires 
romokat. Nem, lady, a dolog nem ilyen egy
szerű.

— Tudom jól, hogy ö n  elolvasott minden 
szükségeset Görögországról, azt is tudom, hogy 
az iskolában megtanulta Pheidiász meg néhány 
fontosabb görög isten nevét, sőt úgy sejtem, 
hogy az Ön családjának útja talán tudat alatti 
kegyelet lerovás, mert Önök valahogy úgy ér
zik, hogy ennek a kőtörmeléknek egykori népe 
adta mindazt a szépet és nagyszerűt, amit a 
»fehér faj kultúrája« címmel szoktunk össze
foglalni — mégis, ne haragudjon, hogy szóvá- 
teszem, másképen illene és kellene sétálni a 
kövek között. Olyasvalamit kellene önnek jnost 
érezni, amit valamikor talán a templomban ér
zett az istensejtés gyermeki hajnalán, valámi



végtelen, borzalmas, magasztos érzésnek kel
lene felborzolnia sima, egyszerű, redőtlen lel
két, m ert hiszen itt is istenek laktak, istenek, 
akiknek létét nem lehet megtagadnia. Meg lehet
ne-e tagadni például Athénét, az egyszerű, tisz
ta bölcsesség eszméjét, vagy Afroditét, az örök 
szépségideáit? Ez a követhordó, követfaragö 
nemes nép mégis csak valami nagyszerűt ala
pozott meg s hozzá oly tökéletesen, hogy alig 
tudtunk még tovább jutni az alapépítménynél.

— Ön talán ismeri Renant, aki többek közt 
azt irta, hogy csak egy valami tökéletes volt 
eddig a földön s ez a görög kultúra. Ami előtte 
és utána volt, az csak foszló ötlet, filmmunka, 
otrombaság, ügyetlenség, karrikatura, bárgyú 
pompakeresés. Itt, az Akropoliszon sűrűsödik 
össze az egyszerű és igaz szépség, a bölcs és 
őszinte nagyszerűség, az Isteni, az Örök, a 
Csodálatos.

— Mikor az ember egyedül marad Niké 
templománál, ahol egykoron Thészeosz anyja 
várta fiát Kréta szigetéről, ahonnan különben 
Pireuszig meg Pszitalla szigetéig lát el a  ré- 
vedő tekintet, okvetlenül vissza kell fordulnunk 
önmagunkba, eredetünk, fajtánk, kultúránk é- 
letébe. Néhány pillanatig nem szabad éreznünk 
a jelent s ezalatt a néhány pillanat alatt évszáza 
dókat élünk át visszafelé. Ilyen szédülős nagy 
élmény bizony nem akad mindennap, kedves 
lady, különösen nem az Ön hazájjában, ahol tisz
teletreméltó fiatal házóriások vannak, de nin
csenek ilyen ósdi, ezeresztendős kőtörmelékek 
s ahol a lihegős holnapkeresésben sohasem gon
dolnak arra, hogy az életnek tegnapja is volt. 
Itt, az Akropoliszon a tökéletesség élt kétezer



esztendővel ezelőtt s a tökéletesség már az is
tenség fogalomkörébe tartozik. Ha végig su
hintjuk az emlékek szendergő bokrait, ha á lé t, 
a  fejlődés ágaskodó árnyait ismét felidézzük, 
mint bűvös szellemeket, ha a homo sapiensért 
hetetlen célú törtetésére vagy művészetének 
misztikus, örök keresésére gondolunk — szé- 
dülős, kísérteties zsongás támad bennünk és fél
nünk kell az élettől, az istentől, a nagy titok
tól, mert minden végtelen, rejtélyes hatalom 
marad kicsiny és lapos látkörünkben.

— ö n  azon sajnálkozik, kedves lady, hogy 
milyen kegyetlenek voltak a törökök meg az 
idő ezekkel a tökéletes alkotásokkal szemben s 
hogy a nagyszerűségekből ma már csupán kö
tőimé lékek maradtak. Igaza van, kedves lady, 
de most nem ez a legfontosabb. Gondolja el, 
hogy mi most szent földön járunk, ahol az is
tenség lakozott s ezért nem szabad könnyedén, 
langyos sajnálkozással végigtaposnunk a köve
ket. Most az illene, hogy befelé fordulna tekin
tetünk, hogy magunkba szállnánk, amint az a 
templomban szokásos. Most ott állunk, ahol az 
istenség kétezer évvel ezelőtt a tökéletesség 
templomait építette emberi kezekkel és agyak
kal a maga dicsőségére. Álljon meg egy percre- 
lady, s csak egy percig érezze az istenség ha
talmát, meg életünk fájdalmas talányát. Csak 
egy percig.

— I bég jmur pardon, lady, csak ennyit 
akartam mondani.

(1927.)



Fáraók földjén

Mikor az európai utas Alexandriába ér, 
okvetlenül azt érzi, hogy egy uj világba érke
zett, amely jóformán semmi közösséget sem 
vállal Európával. Más az ég itt, más a levegő 
és más útja, célja van itt a gondolatnak. A 
külsőségek, a tetőílen házak, az utszéíi pálmák, 
a fekete ruháju, eltakart arcú nők (Törökor
szágban már nem látni ilyesmit), az idegen 
lüktetésű zsivaj, a tarka, tobzódó keleti szin- 
oröm, a bőrnek mindenféle árnyalata a sápadt 
szőkétől a kreolon és a csokoládébarnákon 
át a fényes feketéig — ó igen, mindezek a kül
sőségek érdekesek, megkapóak, de hamarosan 
észre venni azt a sokkal nagyobb belső ellen
tétet, ami az egyiptomi és az északi lélek k ö 
zött van. Ennek az ellentétnek, vagy mondjuk 
külömbségnek legfőbb oka mindenesetre az iz- 
lám, a másik ok a hamita és afrikai rasszok 
túlsúlya s végül harmadszor az a tiszta, me
leg, derűs ég, mely a legfanyarabb európaiból 
is pár év alatt békésebb, lustább, mosolygó- 
sabb embert csinál.

Már az ittartózkodás első napjaiban feltű
nik az emberek ráérős gondtalansága, ami min
denesetre szokatlan nekünk északiaknak, akik 
gondok, problémák alatt görnyedünk, lihegünk, 
sietünk mint korbácsozott, követhordó rabszol
ga. Itt alig van ember, aki a gondot európai 
értelemben ismeri, itt nincsenek ködök, prob
lémák, tépelődő és töprengő agyvelők, olyan



egyszerű itt az élet: az ég mindig kék, a föld 
mindig zöld, a pálma meg a narancsfa mindig 
hajlékot és táplálékot ad annak, aki aludni 
vagy enni akar. Az idő olcsó s a munka nem 
célja az életnek. Ha Alexandriában, de külö
nösen Kairóban összeszámlálnák a foglalkozás 
nélküli egyéneket, óriási számokat kapnának. 
A mozgó uccai árusoknak, a koldusoknak, a 
tétlen üldögélőknek, a facér idegen vezetőknek 
a szamár kinálgatóknak se szeri se száma. 
Hgy Alexandriába érkező hajót például, amely
nek talán száz utasa van, legkevesebb ezernyi 
tarka, fezes, turbános, kaftános, ordító, pörle
kedő tömeg várja és mindegyik hordári teen
dőket szeretne végezni, holott az utasok cso
magjait a szállodák kiküldött személyzete in
tézi el s igy ezer benszülött közül legfeljebb 
kettőnek, háromnak akad dolga. De azért a 
tömeg nem oszlik el. Ideje bőven van s ezért 
várja a holnap vagy holnapután érkező hajót, 
pedig bizonyos, hogy ott sem akad semmi dol
ga. Mindezek ellenére itt soha sincsen munka- 
nélküliség, nincsenek ijesztő, megrázó szociális 
problémák, melyeknek rosszkedvű árnya majd
nem minden európai nagyvárosra ráfekszik, 
ahol csak gyárkémények füstölögnek és szak- 
szervezetek alakulnak. Itt vidám a nyomor és 
problémátlan az élet.

Az északi utas, aki már kiszállt a hajóból 
és Alexandria uccáin autózik vagy a kairó-luxori 
expressz kényelmes kocsijában ül, mindig azt 
érzi, hogy valamit elhagyott, hogy egy súlyos 
keserű világszemlélet, amely ma már minden 
európai ember sajátja, ime, most egyszerre el
tűnt, az ember frissnek és könnyűnek érzi m a
gát, mintha izzadt, terhes téli gúnyákat dobott



volna le magáról: A levegő hig és szikrázik a 
naptól léptünk könnyű, mint sárga saruja bedu
iné, a narancsnak, a duzzadt déli gyümölcsök
nek eddig soha nem érzett illata szállong a 
gyümölcsárus asztaláról, a szamár vidáman 
aprózza lépteit a homokos aszfalton és boldog 
pálmák ágaskodnak a gondos angol kertek 
nyugodt derűjéből. A fáraók földjén vagyunk- 
asszonyom. S amig csak e földet járjuk, ez a 
könnyű, gondtalan érzés, mely felfokozza és 
felfrissíti életörömünket, állandó kísérőnkké 
szegődik. Néhány nap múlva már észre se 
vesszük, hogy élünk. Az életen itt nem lehet 
megakadni és meditálni. Minden jleegyszerü- 
södik tekintetünkben s nem marad más teen
dőnk, mint az élet derűs, gondtalan tovább
élése.

Beleharapunk hát a narancsba és az illa
tos, zamatos lé szinte könyökünkig csorog. Ál
munk oly édes, mint érett gránátalma s mikor 
a nap reggel vidám májusi napot igér a zsaluk 
résein keresztül, a vigyorgó berberin behozza 
cipőnket és arabul azt kívánja, hogy legyen 
könnyű a napunk.

A feketebőrü szolga kívánsága mindig tel
jesül. Napunk könnyű, mint tarka kis madár, 
a nagy Amon-Re, aki a fáraók homlokáról 
elűzte a felhőket, bőven ontja fényét és elhesse
geti az ég felhőit is. A tiszta, fénytől csillogó 
életöröm úgy hintáz bennünket, mint lótuszvi
rágot a Nilus vize. És ajkunkról sok hosszú, 
fanyar, nyűgös hónap és év után végre kibugy 
gyan ez a boldog, kába, különös sóhaj:

— Könnyű az é le t. . .
(1927.)



Trattoria dei cacciatori

Elpanaszoltam Enricónak, hogy hiába já r
tam be az óvárost, a kikötő halszagu mellék
utcáit, nem akadtam olyan igazi, piszkos olasz 
korcsmára, amilyenről még Lamartine árado
zott, amelyben Casanova borozgatott dusrnel- 
lü gyümölcsárus leányokkal, amilyeneket Mi
chelangelo da Caravaggio festett tarka, pince- 
világitásu vásznain három évszázaddal ezelőtt. 
Nem találtam ilyen jó piszkos, párás, bicskás, 
nótás csapszékre, ahol élményeket gyűjthet az 
ember, késszurást is kaphat a szive burkáig, 
sőt azon is túl. Enrico megvigasztalt, hogy 
kívánságom nem megvalósíthatatlan. Talán még 
akad ilyen rablóromantikás osztéria a liguriai 
öböl partján, sőt egy címmel ö is szolgálhat: 
Trattoria dei cacciatori Ospedalettiben. Ugy- 
hiszi, hogy piszkosabb korcsmát Nápolyig ke
resve nem lehet találni. Hosszasan m agyaráz
za a sarkokat, ai befordulásokat, amelyeken 
keresztül el lehet jutni a vadászok trattoriá- 
jához. Egyébként nagyon ajánlja a szombat 
estét, mert ilyenkor akad legtöbb dolga a rend
őrségnek.

Szombat este a tiz órás vonattal megér
kezem Ospedolettibe. A sapkámat a szemembe 
vágom, ahogy azt régi apacsfilmek színészei
nél láttam és megindulok a cacciatorok korcs
mája felé. Nem mondhatom, hogy kellemes ér
zések gitároztak lelkem húrjain, de azért visz- 
szafordulni sem volt kedvem s ezért némi této



vázás után lebotorkáltam a trattoria dei cacci- 
atori kőlépcsőin.

Dohos, áporodott pincébe kerültem, ahol 
mindössze két poros, mocskos asztal állott á r
ván, pőrén. A belőle nyiló helyiség már két lép
csővel magasabb volt, innen, mint vásári ko
médiásbódéból, riogva rotyogott ki a zsivaj, a 
füst, az élet. Beléptem hát az élet kapuján és 
valaki mindjárt a vállamra ütött.

—■ Itt van az az ember, aki a harminca
dik pohár boromat fizeti!

Hordárzubbony volt rajta, huncut, vidám 
szemei voltak és vastag, fekete bajusz kandu- 
roskodott vörös orra alatt. Lenyomott az egyik 
székre és kiabálós hangon, mely hang otthonos 
és természetes volt a trattoriában, két pohár 
vörös bort rendelt.

— Az inglese fizeti! — kacsintott a sápadt, 
lcehes, .rongyos pincérre, aki gyanakodva m ért 
végig, vájjon csakugyan fizetem-e a megren
delt borokat.

— Ha fizetem is, de angol nem vagyok — 
tiltakoztam és letelepedtem a csorba, repede
zett, ragadós márványasztalhoz.

Hordárzubbonyos cimborám összehúzta 
vastag szemöldökét és fontoskodva találgatta. 
Német? Norvég? Orosz? Csendesen rázogat- 
tam a fejem. Egyszer csak lecsap az asztalra 
és felordit.

— Ungherese!
Jóformán időm sem volt a bőlintásra- m ár

is két izmos, lomha kar csavarodott a nyakam 
köré.

— M iskolc. . .  Mezőlaborc . •. szép leány . . .  
hadifogoly . .



A füstös, boros száj meg a fölötte büsz
kélkedő sörtebajusz az arcomra tapad s alig 
tudom lehántani magamról lezt a pirosarcu, 
kövér, fekete kandúrt.

— Ez áz én barátom, m agyar barátom — 
magyarázza a szomszédoknak, a pénzre váró 
pincérnek, de senkisem figyel fel áradozó, lel
kendező szavaira.

— M iskolc. . .  Mezőlaborc . . .  szép leány... 
szép menyecske... jó bor van a hadifogoly.• • 
—- mondja akadozva, de hibátlan magyar mu
zsikával. Azután nyög még néhány értelmetlen 
szótagot, majd csüggedten lecsukíik nagy, füs
tös feje: — Tutto dimenticato.- •

A szomszéd asztalnál egy öreg, kopott la- 
valliére-nyakkendőjü signore kiabált, mintha 
az a kékszemü duzzadtszáju napszámos, aki
nek beszélt, süket lenne.

— Ha én akartam  volna, most gazdag em 
ber lehetnék, de nekem az idealizmus többet ér. 
Szegény vagyok, úgy is halok meg mint a sza
már, de azért nem engedek az idealizmusból. 
Ilyen az élet: idealizmus és realizmus. Akiben 
van idealizmus az szépen él és százszor többet 
él. mint az, aki mindenkor az anyagra tekint. 
Én szegényen élek, az már igaz, de a lelkem 
gazdag. A Marsagliáknak a zsebük gazdag, de 
a lelkűk szegény.

Züllött, öreg szomszédom, aki talán képfa
ragó vagy filozófus lehetett néhány évtizeddel 
ezelőtt fáradhatatlanul szaval boros, bánatos 
pátoszával, de szavát egyre nehezebben érteni, 
a zaj, a zűr egyre sűrűsödik, mint a bűz meg a 
füst, szinte szeletelni lehetne a tömött, izzadt, 
kocsonyás levegőt. Valaki a gitár húrjait tépe-



geti a söntés körül és bőszen, remegős fejjel 
énekel:

Un fanciullo, una volta 
volle narigare...

Ujabb jövevények támolyognak be öblös 
hanggal, rikoltós röhögéssel. Egy kövér, fekete 
leány vékonyan sikoltozik, kis kavarodás tá
mad körülötte. Az egyik lobogóhaju fiú kiáltá
sa üti csak át a borizü, bugyborékoló zenebo
nát: Mutasd meg nekem! Mutasd meg nekem!

Asztaltársam és legfrissebb barátom már a 
harminchetedik poharát is kíitta:

— Szép leány. . .  sok szép leány és me
nyecske • •. Miskolc. . .  Mezőlaborc • •. Miskolc.

Szomszédunk, az öreg idealista azonban 
tulkiabálja:

— Az én feleségem szép asszony volt, de 
mindig az anyagot nézte... Realizmus... Nem tu
dott olyan magasra repülni, mint é n .. .  Elha
g y o tt .. .  Menjél! mondtam neki, menjél!

Aggódva nézem a mocskos, füstös kőfala
kat, hátha nem állják ki ezt a zsivajt, ezt a 
csörömpölős, feszitő, rohamszerű lárm aostro
mot. Közben egy sápadt szőke leány jelenik 
meg az ajtóban. Kérdezget is nagy őz szemei
vel végigtapogatja a bugyoros, tikkadt tratto- 
riát. Tétovázva közeledik, furakodik felénk, 
majd asztaltársam  könnyes, vörös arca fölé ha
jol.

— Nem láttad őt? A rendőrség keresi • •. 
Nálam vo ltak ...

— Sose féltsd! — vigasztalja a miskolci 
hadifogoly.

— Az már a hegyekben van. Talán már 
odaát van a franciáknál. Azok is értik a pácot, 
110 d e ...  nem tesz semmit! Igyál'



Gorombán, de jó szívvel odanyujtotta ne
ki piszkos poharát s a leány nem várja meg a 
második felszólítást. Kiissza a bort és hozzánk 
telepszik.

— Jó leány — kacsingat felém a hordár. 
— Épen szeretőnek való, mert nem csalja meg 
minden órában az embert, csupán minden má
sodikban.

A zaj még vadabbul feszíti a trattoria fa
lait, a gitáros mindenkit túl akar kiabálni:

Una fanciulla una volta  
rogleva amare

— Te hova való vagy? — kérdezi bájos 
közvetlenséggel és szomjasan feltárja szürke 
szemeit.

A megismerkedésre azonban nincs idő. Fi
nom fütty villan át az izzadt, füstös, lármás le
vegőn. A gitáros obégatása elcsuklik, a rikol- 
tós zsivaj ijedt pianókba sápad, a pincér meri 
egyedül hangosan követelni a pénzét. A szőke 
leány szeme sötét és nyugtalan lesz, mint a vi
harelőtti tenger.

— Nem tesz sem m it! — vigasztalja a leányt 
miskolci barátom bátor, öblös hangon s ez a 
hang lassanként mindenkibe visszatéríti az ön
bizalmat. A zaj lassan-lassan megint izmosodik 
sűrűsödik, kacagás csörömpöl az egyik sarok
ból és a gitáros ismét belecsap valami gyere
kes canzonettába. Mire a négy detektív megje
lenik az ajtóban a bugyborékló zsivaj elérte ré
gi erejét, sűrűségét és bátorságát.

Csak most, hogy a detektiveket látom, van 
annyi bátorságom, hogy megnézzem az órám. 
Ijedve veszem észre, hogy éjfél már elmúlt s 
nekem az állomásra kell sietnem. Aggodalma
mat mindjárt közlöm is hordár barátommal, aki



ajánlkozik, hogy elkísér, esetleg neki is lesz 
dolga az állomáson. Fontoskodva kel fel és utat 
tör a kijárat felé.

— Nekünk az állomásra kell mennünk — 
m agyarázza a detektiveknek — az inglese uta
zik.

— Miért hozod ilyen helyre az ingleset? 
— kérdi gorombán az egyik detektív, de sem
mi akadályt sem gördít az ellen, hogy elhagy
juk a trattoria dei caciatorit.

Az állomás körül szendén alszanak a pál
mák, kaktuszok és mimozafák. Nagyot szip
pantok a tiszta, tengerszagu levegőből és cso
dálkozom hogyan lehetettem hütelen ehhez a 
lágy, langyos liguriai éjszakához.

(1928)



Az angol utitársnő

Üde, szőke, rózsaszín és jószagu. Kedvesen 
mosolyog ránk a bentülőkre és kézitáskáját fel
teszi a hálóba. Egy korosabb, szürkehaju angol 
a kísérője, aki megáll a folyosón és üres, veres, 
mozdulatlan arccal fújja a füstöt.

— Ide nem jöhet be, m ert ez nemdohányzók 
számára van — kacagja tiszta, csengő angolos
sággal és rám utat a tiltó felírásra.

Szikár veresarcu kísérője alig mosolyodik 
el, szenvtelenül szívja cigarettáját, majd lassan 
tovább áll. A kedves, melegpillantásu lady egye 
dűl marad. Leveti kabátját, megvizsgálja a re- 
tikül tükrében az arcát, majd kedvesen, derűsen 
néz szét utitársain. Látszik, hogy beszélni ké
szül. Először azt kérdezi meg, hogy messze van 
e még Alassio, de olyan nehezen és hibásan for
málja meg olasz kérdését, hogy más nyelv 
után kell néznie.

— Forse ingles'e? — kérdi felémfordulva, 
de én megrázom a fejem és olaszul a franciát 
vagy a németet ajánlom közvetítő nyelvnek.

— Eh bien! — bólint boldogan és a franciát 
választja.

Jól beszéli a franciát. Néha ugyan kiérző
dik angolos hangsúlya, franciasága azonban 
sohasem sértő vagy groteszk. Ugyan kissé szo
katlannak találtam, hogy egy angol nő ilyen 
tisztán és gondosan beszéljen franciául, arra  
kellett gondolnom, hogv valószínűleg Francia- 
országban volt intézetben. Jól ismeri a franciá-



kát, sokat járt Párisban. Nagy kedvvel olvassa 
Proust-ot és Anatole Franceot is szereti, noha 
tudja, hogy ez már nem divat. Ez a retikül is 
párisi.

Utitársnőm bámulatba ejt. Mennyi közvet
lenség, mennyi közlékenység! Angol embernél 
inég sohasem tapasztaltam ennyi bájt, eleven
séget és beszélő kedvet. Megkérdeztem honnan 
jött.

— Két hete, hogy Londonból elutaztunk — 
válaszolja és elpanaszolja a nyirkos, náthás, 
albioni telet, a ködöt, a didergős borút.

Majd valami középeurópai felháborodással 
az angol unalomról és ridegségről panaszkodik. 
Milyen bájos, milyen különös ez az ellenszenv! 
Épp olyan, mint az a rajongás, az a gyerekes 
lelkesedés, amellyel Olaszországról beszél. 
Mennyi fény, mennyi derű, mennyi dallam! ria- 
marosan a művészet-történelembe csap át. Ti- 
ziánt legtöbbre becsüli, de Coreggióért is ra 
jong. Nem tudja feledni a Rómában látott Da- 
naidákat.

A lady puhasága, közvetlensége, széleslá- 
tókörüsége és angoltalansága szinte elkábit. So
hasem hittem volna, hogy a ködös, közönyös 
Albionnak ilyen eleven, rajongós lelkű, puha.- 
modoru lányai is vannak. Szőkesége oly mele
gen ragyog, mint sárga, duhajos olasz bor, kék 
szemében pedig mély szenvedélyek biborlanak. 
Milyen csodálatos és szerencsés véletlene a 
sorsnak, milyen boldog kudarca az üres osztá
lyozásoknak, az igaztalan általánosításoknak.

Beszélgetésünk lágyan, megértőén fonódik, 
fejlődik és végül valami régi, ismerős hangba 
csap át, mintha régi, összetanult labdajátékosok 
lennénk. Annyi ismerősség, annyi azonosság,



világnézetünk testvéries hasonlatossága! Mint
ha mindig közel éltünk volna egymáshoz, mint
ha egy nyelvben, egy szokásvilágban nőttünk 
volna fel és nem lettek volna köztünk orszá
gok, tengerek, előítéletek- idegenségek. Milyen 
boldogan igazolja ez a szép szőke véletlen az 
előítéletek ostobaságát, az általánosítások igaz- 
talanságát. Igaz testvérre, meleg, megértő ba
rátra éppúgy akadhatunk Angliában, mint Spa
nyolországban, Argentínában éppúgy, mint 
Oroszországban.

Alassio azonban tapintatlanul közeledik és 
meleg, találkozós társalgásunknak nemsokára 
vége szakad. Felsegítem utitársnőm kabátját, 
aki eközben leejti a kezében szorongatott angol 
magazint.

— Legjobb, ha beteszem a táskámba — 
mondja és felpattantja kis táskájának fedelét.

Kiváncsi tekintetem akaratlanul is belehul
lik a feltárult bőröndbe. A pipercikkek fölött 
már szunyókált néhány újság, legfelül feküdt a 
Színházi Elet legújabb száma.

Zavartan búcsúztam és nem figyeltem töb
bé hivogatós, viszontlátást igérő szavaira. Sze
rettem volna hinni, hogy ostoba káprázat volt 
az az ujságfedél a táska bensejében, szerettem 
volna megőrizni egy drága, porcellánfülü angol 
hölgy emlékét, aki testvérem, megértő barátom, 
bájos, puha, feledhetetlen utitársam volt Geno
vától Alassióig.

(1928)



A holt város

Ne féljen, asszonyom, az alkony oly sze- 
lid, mint barackarcu novicius, aki a Madonná
hoz imádkozik és az Armea völgyében a pál
mák, pineák és olajfák duzzadós zöldje, a szek- 
fü- és violatáblák pirosa, sárgája, buja rózsa
színje zengi az örök tavasz hites himnuszát. Ne 
borzongjon, hiszen minden már a messzi mult- 
té, drága utitársnőm.

Jöjjön velem a keskeny sikátorokon ke
resztül, meredt, halott falak, riadt, repédt árká
dok alatt. íme egy üzlet: a falban még a pol
cok helye, amott az adósok névsora az ajtó 
mellett. Vájjon megadta-e már Giovanni Bianci 
a feljegyzett 35 centesimit? Ki tudja mi lett Qio 
vanni urral azon a borzalmas éjszakán ötven 
esztendővel ezelőtt, mikor megindult a föld és 
a halál költözött ebbe a városba? És ki tudja 
mi lett Önnel, kedves szatócs uram, kinek szel
leme még itt bóbiskol az árutlan, vevőtlen üz
letben?

Ez pedig egy hálószoba volt, kedves, bol
dog, meleg fészek nézze, mily friss még a fes
tés, pajzánkodó faunok és riadozó nimfák ker
getik egym ást a hasadt fal felső pereméjén. Itt 
kéjeskedett az ágy, a széles, szerelmes ágy, 
csókcsaták csattoghattak benne és ki tudja, 
hogy dalolt és lüktetett az utolsó csók azon az 
éjszakán, mikor meghasadtak a falak és le- 
roggyantak az emeletek? Ez ott egy olajszagú 
osztéria lehetett, dalolós, boldog, bűzös oszté-



ria, vastag, vörös bort ittak benne a kósza gi
tárosok, a léha gyöngyárusok, az elűzött geno
vai kikötőmunkások. Azon az éjszakán nem a 
taggiai botok és kések, hanem a szétrepedt me- 
nyezet ütötte le a borgőzös koponyákat és se
bezte fel a barna, bátor, büszke arcokat. A can- 
zonetta pattogó dallama szétszakadt valahol, 
kifolyt a bor, elaludt a sárga, füstös világosság 
vége szakadt a mulatozásnak, csak valami ve- 
reses, loccsanós folt m aradt a falon, mindösz- 
sze ez jelzi az egykori murit. Bor, vér vagy le
száradt agyvelő festette barnára a falat? — ki 
ad erre ma választ és bizonyosságot.

Ásitó kiskapuk, roggyant, töredezett lép
csők, rovások, gazdátlan házszámok, vak ab
lakok, térdreesett emeletek — mindmegannyi 
fagyott, dermedt jelei a sebtiben eliramlott élet
nek. Fent a templomban még állnak és várnak 
a márványoltárok, várják a hívőket, a szente
ket, a szépséges madonnát, aki elhagyta házát 
és nem hallgatta meg a fohászokat. A szentelt 
víztartóban kiszáradt már a viz, a galambtes- 
tii szentlélek helyett most denevér röpköd a 
csonka toronyból a főoltár keresztje felé. A sek 
restyében széles hasadék, mely a pincesetétjébe 
hullat világosságot. Öreg, sürü, poggivi borok 
szunnyadozhattak ott lenn a sötétben, vastag, 
cluhajos borok, melyek sohasem szelídülhettek 
Krisztus vérévé az aranykehelyben.

Kilépünk a templomból és azt est homálya 
lassan behamuzza a holt várost. Szavunkat 
visszadobja a fagyott csend, mint gőgös tiran- 
nus a kegyelmi kérvényeket. Valami alattomos 
belső borzongás redőzi fel a lelkünket, mintha 
a némává fagyott kiáltások lassan újra éledné
nek, mintha a csenddé kövült sikolyok, az elsá-



padt gyermek nyöszörgések, a horpadt mellka
sok utolsó segély sóhajai életet és siri hangot 
kapnának a boruló estében. Giovanni ur talán 
megmozdul az egyik kőrakás alól, amott a sar- 

. ki kőszilánkok közül talán egy zúzott, véres 
kéz nyúl ki életért koldulva. A felhasadt pincék 
homályában talán fulladozó asszonyok, pityer
gő öregek sírnak, hápognak, hörögnek-•.

— Gyerünk innen!
Sietve, idegesen botorkálunk át törmeléke

ken,, szétmállott homlokzatokon,lecsúszott tető
kön, sietünk az életbe, mint szomjas, didergős, 
téli szegénylegények a füstölgő, forgácscégéres 
kocsma felé. Ósszesimulunk, akárcsak két bor- 
zongó veréb az északi éjszakában és nem 
eresztjük el egymás kezét. Gyengék vagyunk a 
holt árnyak tömegében, mi vagyunk a gyengéb
bek, m ert csak ketten vagyunk. Élők vagyunk, 
idegenek vagyunk és ijedősen botorkálunk a 
halál városában, mint az a két eltévedt gyerek 
a mesék erdejében.

Messziről idekong az angelus szendergős 
fohásza és nemsokára ismét felnyílik az Armea 
szegfüs, pineás, violás völgye. Villanyfények 
pislognak Poggio felől, a virágok munkásai 
lassan, ringósan, nótásan baktatnak tova a 
bölcsfejü szamárral.

Élet--.
Kiléptünk már a holt városból és kezünk. 

szétszakad. Büszkén, önhitten, keményen és kü- 
lönváltan lejtünk lefelé!

(Bussana Vecchia 1928)



Notturno

Ó, milyen éjszaka!
A tenger kótyagosan sóhajtozik, mint pezs

gőtől bódult kurtizán, a csillagok, a vékony 
holdsarló tisztán és mélységes messzeségből 
néznek bennünket. A hullám sikoltva porzik 
szét a sziklaparton, különben végtelen a csend, 
végtelen az éjszaka, végtelen a liguriai tenger, 
az azúrok és ametisztek ravasz szinkeverője. 
A Monté Calvo gerincén sárga lámpapontok 
hunyorognak, a Cape Verdén egy kis világító
torony nézegeti a vak, kába éjszakát, lent az 
állomáson túl két vörösszemü szemafor virraszt 
hűségesen. Elszunditottak a pálmák, az ibolyák 
a vadrózsák, az olajfák, a szekfük és a cipru
sok, mindenki alszik már, csak mi vagyunk éb
ren, mert az élet gyermekei vagyunk, ebben a 
nagy tengermuzsikás szendergésben.

Ébren vagyunk, az életet lihegjük, mert 
holnap már messze leszünk egymástól. Nem va
gyunk nagy hitek és örökkön visszazsongó él
mények egymás életében, talán fontosak se v a
gyunk egymásnak, de ma éjjel az élet össze
kapcsol és megáld minket, mert mindketten hí
vői és szerelmesei vagyunk.

A kis hotelszobában csupa rendetlenség: a 
mosdóban lihegős szekfük, a pamlagon pöffedt,



nyitotthasu bőröndök üres parfőmösüvegek, 
horpadt tégelyek, zizegős ujságlapok minde
nütt, a padlón hervadt levelek, ráncos műso
rok, hideg hotelszámlák és az ágy alatt, a szek
rény mögött, a sarkokban, a párna meg a sod
rony zizegésében az élet lángszemü koboldjai 
énekelnek, gitároznak:

Amami, baciami passione 
Prendimi, stringimi con adore • •.

Regei utazol. Elválunk és nem látjuk töb
bé egymást, de reggelig még van egy-két óra s 
az életnek ez a néhány pihegős perce még a 
miénk. Mariette. Holnap már sápadunk, fonya- 
dunk, mint tűnő alkonypir, holnap már idegenek 
leszünk, messze leszünk egymástól, elveszítjük 
egymást, mint hajók, melyek reggel kifutnak a 
kikötőből a végtelen vizre, széttérő célok felé. 
De most még itt vagy mellettem, érzem hajad 
illatát, rámlángol szemed lámpása a sötét szo
bában, lényed, lelked, ájult sóhajod melegen ci
rógat, akái csak a kezed. A houbigant-os piperék 
nászt ülnek a szekfük fűszerével a kopár szo
bában, a tenger felküldi mámoros lihegését, 
megejtő zenéjét és a szundikáló pálmakertben, 
a balkon karfáján, a sarkok fekete fátyola mö
gött a lángszemü zenészek egyre merészebben, 
zokogósabban és részegitőbben éneklik: 

Coglimi, la mia vita é come un fiore 
Foresce presto é presto muore 
E sol perte il mio auor.



Messze, hegyeken és tengerentúl pedig út
ra kel a holnap, a fény lángoló batárjával és 
közeledik, készülődik, hogy elvigye ezt a lan
gyos, illatos, éleles éjszakát, hogy elvigyen té
ged, principessám és hogy lelkemből, ebből a 
torzuló töredező márványból ismét letörjön egy 
darabkát.

Holnap virággal fogok a ciprusos sirkertbe 
zarándokolni és a virágokat leteszem egy gaz
dátlan sirra. M arietta . Talán a hajnal oda va
lahova hullatta ennek a lázas, liguriai éjsza
kának hamuját, a szekfük leperzselt szirmait, 
a nagy mámort, a csókos életet, melynek ize 
és tüze nem gyulád fel már többé soha.

(1928)



Pierrette a templomban

Az Avenue de la Victoire-on még folyik a 
csata, riog a végtelen maskarás csapat, a  csó- 
kos, konfettis, kótyagos áradat izzik a tarka 
villanykörték ujjongós százezerje, »Csókolj 
meg! Csókolj meg!« — röpköd a boldog, gye
rekes viháncolás, mint felszikrázó konfetti. Kar
nevál hercege most járja be utolsó diadalutját, 
ma kedd van, mardi gras, este tüzhalált hal a 
herceg és holnap hamuszürke szerdára virra
dunk, asszonyom. Ma még tobzódik a mámor, 
a gazdátlan csók, az ösztönök álarccal takart 
féktelensége, ma még szabad az élet, az ölelés, 
a vágyak mohó, habzsolós ujjongása és betel
jesülése.

Ma még mardi gras van és mégis, egy véz
na, zsenge Pierette félve, félszegen felmegy a 
Notre Dame lépcsőin, leveszi álarcát és részeg 
gesztusait: Máriához készül a szeplőtelenhez, 
a megbocsájtóhoz. Arcán talán még égnek a 
csókok, testén még érezni a markolós férfike
zeket, az ölelések vad, bizsergös nyomait.

A kis Pierette tétován tipeg be a tem
plomba, amely fekete magasságában kegyetle
nül félelmetes. A búgó, borongós homály oly 
messze van a kacagós, kótyagos karneváltól, 
mint dél az északtól, mint az álom az élettől. 
Az ágaskodó csucsivek, a hosszu-hosszu gyer
tyák, mintha menekülnének az élettől fel Isten
hez, halálhoz, csillagokhoz. Minden fekete, bo
rongós, vigasztalan, a karcsú gyertyák csupán



a nyúlánk oszlopok, a felfelé menekülő csucs- 
ivek élét világítják meg. És az ijedt, zsenge 
P ierette ebben a kegyetlen, istenes borzalom
ban odavonszolja szeplős, szerelmes lepke-éle
tét az egyik Mária szoborhoz és térdre rogy 
előtte.

— Bocsásson meg nekem, Mária, bocsás
son meg • •. — nyögdécseli és szeretné, ha az 
oszlopok, a gyertyák, a fohászok felemelnék 
őt és vinnék felfelé, mint ahogy az angyalokat 
szokás. Bűnös, gyűrött, kis ruhájából talán 
angyalszárnyak nőnek ki és aranyszálas kön
töst öltenek rá Istennek titokzatos öltöztetős 
cselédjei.

Kintről beszűrődik a Karnevál viháncolós, 
béklyótlan bonája, mint a lelkiismeret mardosó 
hangja és a hervadt kis Pierette még jobban le
hull a szobor előtt. Isten hatalmas, tömjénes 
csendje és hideg, fekete borúja ráfekszenek a 
csókcsatában megsebzett pici Pierettere, egye
dül Mária van megértéssel és megbocsájtással 
a karnevál szegény, megesett figurája iránt. A 
hűvös homályban talán senkisem veszi észre, 
amikor kinyújtja szép márványkezét és meg
érinti a lekókadt, konfettis kis fejét. Pierette fel
ijed, felnéz az Asszonyra, Istennek Anyjára és 
felemelkedik, mint felfelé vágyó ablakiv, mint 
égbe röpülő fohász. Felágaskodik a jóságos, bo
csánatot hullajtó márványkézre és arcáról le
hull a karnevál minden szilaj csókja meg tüze, 
mikor áhitatosan odaszoritja ajkát az anya ke
zére és azt mondja:

— Merci, Marié • •.
(Niece, 1928)



A fehér kultúra apotéozisa

A hónapok óta hívogató hirdetések azt ígé
rik az étkező kocsik üvegén , a várótermek 
ájult falán, a világ fővárosainak nagy szállo
dáiban, az utazási irodák kirakataiban. Un jour 
autour du monde! Nézze meg a párizsi, gyar
mati kiállítást!

Sok millió ember indult útnak és zarándo
kol még ma is a világosság városába. Ezért ta 
lán a legmegkapóbb a nyüzsgés, a dagadó ha
talmas tömeg. Azután este a világítási tehnika, 
a vizi játékok káprázata ejti csodálatba a za
rándokot. De a zürcs, tündöklő tarkaságból, 
a reklám, a pátosz hazug és elnagyolt vonalai
ból már nem tudjuk összeállítani a gyarmatok 
életének igazi, szines képét. Talán jobb is, hogy 
igy van, ezek a fényes, szines káprázatok még
is csak elhódítják a szemlélőt s az emberi lel
kiismeret nyugodtan alszik a nagyszerű, fran
cia ágyakban. Az idegen nem azért utazik P á 
rizsba, hogy lidérces éjszakái legyenek, hogy 
a gyarm atok borzalmairól álmodjon miután vé- 
gigkocsizott a gyarmati kiállítás fény és viz- 
káprázatai között.

*
Az ősi kultúra, ami a gyarmatokon már 

több ezer éve él és fejlődik, sokszor megdöbbent 
a maga nagyszerűségével és tökéletességével. 
Különösen Kelet India, Kokinkina, Annám, 
Kambodzsa adnak sok szépet és értékeset. P er
sze a hangsúly minden pavillonban azon van,



hogy mi mindent tett és hozott az európai ci
vilizáció a gyarmatokra. De még ezen a me
rev látószögön illetve elfogult beállítottságon 
kivül is észre kell vennünk, hogy a bennszülöt
tek kultúrája sok tekintetben különb, mint a 
miénk, hogy a »vadak« lelkivilága sokszor fi
nomabb, tisztább, emelkedettebb, mint a civili
zációjukra annyira büszke európaiaké. Ezt per
sze nem lehet olyan könnyen észrevenni, hi
szen a kiállítás rendezői szempontja, az anyag 
csoportosítása és feltálalása apoteozisa akar 
lenni az európai és elsősorban a francia g y a r
mati politikának. Ki veszi észre, hogy mi min
dent pusztítottak el a fehér emberek a gyar
matokon?

A nagyszerű plasztikus tájképek, a göm
bölyűre tömött, vidámarcu bábuk, a miniatűr 
gyárak, kórházak és kikötők, a közoktatás és 
egészségügy emelkedő grafikonjai lelkes, op
timista hangulatot teremtenek: milyen hatal
mas és milyen áldásos a mi kultúránk!

Megállók egy grafikon előtt. Kokinkinában 
emelkednek a pestis elleni oltások, de ugyan
akkor emelkedik a pestis betegek száma is. Az 
uj szociális életforma nem tudja a járványt lo
kalizálni. Nyugatafrikában alkoholmérígezés kö
vetkeztében egyre többen halnak meg. Pedig 
ezek a jámbor feketék talán ötven-nyolcvan év 
előtt azt se tudták mi a rum és a pálinka. De 
ki áll meg ilyen lényegtelen, szürke számok 
előtt?

A bennszülött gyerekek nagyszerűen tanul
nak franciául. Kamerunban például a múlt esz
tendőben 27.000 gyerek já rt francia iskolába 
és sajátította el Voltaire gyönyörű nyelvét. 
Azonban azt már nem tudjuk meg, hány felej



tette el saját anyanyelvét és hány fiatal lélekben 
támadtak tragikus összeütközések amiatt, hogy 
lelkűk nem tudott az idegen nyelvben otthonra, 
kifejező eszközre találni. A bányákról minden 
statisztikai adat hiányzik. Hasonlóképen hiány
zik minden tájékoztató szó, kép a törvényke
zésekről, a halálos ítéletek számáról és módjá
ról a gyarmatokon.

Pierre Loti, ez a különben kedves csevegő 
a franciák tonkini harcát egy cikk sorozatban 
irta le. A sima és nyájas Loti rettenetes dolgo
kat irt, igazán idegek kellenek a harci borzal
mak elolvasásához. Mikor azonban most Ton- 
kin pavillonjába léptem, csupa derű és kedves
ség fogadott. Hol van az a sok ezer megfojtott, 
megcsonkított, vizbe fullasztott, felnégyelt, meg
pörkölt és halálra kinzott anamita, akik Tuan- 
An erődjét igyekeztek megvédeni a franciákkal, 
illetve a fehér kultúrával szemben? És általá
ban hol van csak egyetlenegy cseppje annak a 
rengeteg vérnek, amely egy-egy gyarmat »pa
cifikálásakor«' elpatakzott? Minden tiszta, nyá
jas, mosolygós, szinte hivogatós. A megelége
dettség mosolyog Indokina, Madagaszkár, Gui
nea és az afrikai gyarmatok kifésült, megmos
datott, kendőzött arculatáról. Ki láthat a be
mutatott arcok vagy álarcok mögé? Sehol sem 
találni nyomát annak a borzalmasan érdekes 
mérlegnek, hogy mennyibe is került egy-egy 
»vad« vidék európai civilizációja? Mennyi vér
be, életbe és embertelenségbe? Azt láttuk, hogy 
hány milliárdot küld a gyarm at Franciaor
szágba, a bankok hűvös trezorjaiba, de hogy 
hogyan születnek ezek a milliárdok, arra sehol 
sem kapunk feleletet.



Egy kérdés vetődik fel és szünet nélkül fü
lembe ciripel: van-e joga a fehér ember civi
lizációjának és kultúrájának ahhoz, hogy el
pusztítsa a színeseket? Az indiai kultúrák sok
kal idősebbek, mint a miénk. Szabad-e, lehet-e 
itt alacsonyabbrendüségről beszélni és a na
gyon is vitatható felsőbbség hatalmával el
nyomni egy más kultúrát?

Lévy-Brühl elmélete szerint — tudomá
nyos szempontból tekintve — nincsenek fel
sőbb és alacsonyabbrendü civilizációk, csupán 
különböző irányúak és természetűek. A külön
böző kultúrákat nem lehet egymás fölé vagy 
alá rendelni, mert mindegyik képvisel olyan ér
tékeket, am elyeket nem találunk másutt.

A párizsi gyarmati kiállítás az európai ci-' 
vilizáció látószögéből nézi a színes népeket és 
azok kultúráját. így minden esetre hiányos, sőt 
torz, mert hiszen sok értékes dolog van még, 
ami kivül esik e látószög sugarán. De még igy 
is sokat találunk a keleti gyarmatok magas 
kultúrájából. Az elfogultan, sőt olykor zavaro
san elrendezett hatalmas anyag azonban nem 
ad tiszta áttekintést, ezért nehéz megtalálni az 
igazán értékeset. Arról persze szó sincs, hogy 
egy nap alatt be lehet járni az egész világot. 
Ennek oka nem csupán a kiállítás hatalmas 
anyagában, hanem az elrendezés szeszélyessé
gében és szaggatottságában is keresendő. Ezért 
tehát nemcsak a napok, de hetek sem elégsége
sek ahoz, hogy az ember figyelmesen végig 
járja a kiállítást. De még akkor is nehéz kike
rülni a francia látószög sugaraiból.

#
Művészi szempontból nem kapunk komoly 

értéket. Az Angkor templom, a kiállítás legha-



tásosabb épülete, majdnem szolgai, papirmasé- 
ból készült utánzata az eredetinek. Ennek a pa- 
pirmasé utánzatnak szépségét — különösen es
te, a bronz és ibolyaszinü reflektorok rejtel
mes fényében — nem lehet elvitatni. A többi 
épület tervezői is csak motívumokat használ
nak fel, de nem mélyednek el az illető vidék, 
az ott élő nép kultúrájának sajátos lelkületé- 
ben, nem kísérelték meg abban a szellemben al
kotni, teremteni valamit. Sok gics, felületes
ség, olcsó hatásra beállított színpadi kulisza a 
legtöbb épület.

Az idegen gyarmatosító államok közül Hol
landia pavillonja a legmegkapóbb. Egyszerű, 
sima, nyugodt maga az épület mint belső elren
dezése. Egyszer már elhamvadt, de újból fel
építették. Kiállított anyaga minden reklámtól 
mentes, az áttekinthetőség ügyes és kellemes. 
Dánia is tiszta képet ad két sarki gyarm atáról: 
Grönlandról és Izlandról. Olaszország pavillon
ja szegényes, majdnem mindenütt hangos áru
sok uralják az épületet. Portugália pavilonjá
ban fárasztóan túlteng a történelem, a kalan
dos, középkori hajózások vásznai és térképei 
kissé unalmasak. ízlésesek a katolikus és pro
testáns missziók épületei. Ezekben igazi embe
reket láthatunk, a misszionárusok a népek nyel
vén beszélnek, ami nemcsak a színesek anya
nyelvét jelenti, hanem a szeretetét is. Sokan 
hullanak el közülük.

Igazi tájképet — a tuniszi és marokkói si
kátoroktól eltekintve — nem ad a kiállítás. A 
nyugatafrikai néger falu lakói már régen haza- 
szökdöstek, valószínűleg nem tudták elviselni 
a hideget és a fehér tömegek gonosz kiváncsi-



ságát. Az állatkert állománya is megfogyott. 
De az elárusító bódék és vendéglők ugyancsak 
ellepték a vincennes-i erdőt. Minden kis büffet- 
ből megafon recseg, az arab dobosok éktelen 
lármát csapnak, valahol havai gitárt pengetnek 
furcsa fájdalommal, az egyik vendéglőben a 
szalonzenekar Liszt rapszódiát játszik, máshe
lyen szakszofon zokog, az olasz ristorantebau 
nápolyi dalokat énekelnek, nehéz keleti illatok 
füstölögnek az illatszeres bódékból, az autók' 
kurtán krákognak, a kis vasút veszettül sipol. 
a vizijátékok nehéz zsuborgása pedig mint örök 
tremolo kiséri ezt a kába kakofóniát.

*
Egy este fáradtan baktattam a kijárat fe

lé, amikor egy öreg négert pillantottam meg az 
egyik lámpa alatt. Kopott szalmakalapja árnyé
kot vetett arcára, válla görnyedt volt, hosszú 
karjai csüggedten, tehetetlenül lógtak az euró
pai ruhában. Egy fiatal néger sietett hozzá és 
élénken m agyarázott valamit. A kiáramló tö
meg közelükbe sodort. Az öreg hallgatott és 
nem emelte fel kókadt fejét, a fiatal azonban 
egyre beszélt és vissza-vissza mutatott az in
formációs palotára. Vállát izgatottan rángatta, 
mintha arról beszélt volna, hogy törődj ebbe 
bele, jóapám, ezen nem lehet változtatni. Az 
öreg végre bólintott egy-kettőt. Mellettük áll
tam és hangjukat lestem. Már beszéltek, £ fia
tal kezén fogta az öreget és vonszolta kifelé. 
Az öreg csüggedt fejjel, engedelmes, apró 
léptekkel tipegett a fiatal után.



Mikor már kiértünk a Port Dorée nyüzs
gésébe, az öreg egy pillanatra felemelte fejét. 
Ekkor láttam, hogy az öreg néger szemében 
könnyek úsznak, sőt ki is buggyannak a vas
tag szemkagylóból.

Ez volt a lgigazibb, a legemberibb és leg- 
megkapóbb kép, amit a gyarmati kiállításon 
láttam.

(Párizs, 1930)



K is  napok te m e té se

Hogy hullanak a napok, ó, hogy hullanak! 
Ma esik az eső, tegnap még a nap sütött és hol 
nap, ki tudja milyen szinü nap merül el az em
lékezet-óceánban? Vágyak fonnyadnak el a 
hulló napokkal, halkan, de bő fájdalommal bú
gó vágyak. Varázsos tájak, buja színek, fekete 
ciprusok és pineák a Campanga horizontján, 
bóbitás gyümölcsfák, torpanó kecskék, kéklő 
indiafügék a nápolyi vagy a palermói öbölben, 
varázsos campanile árnyékok ibolyás toszkánai 
estékben... Majd csendesen eltemetem ezeket 
a vágyakat. Hosszú menetben viszik a kis, ko
pár, fekete koporsókat és én csuklóit fejjel kul
logok utánuk. A szél összezilálja hajamat, édes 
rozmaring illat tápászkodik fel a kövek közül. 
Hát sohasem szabadulok ettől a temetőtől?

Várnak-e valahol engem? A Sole miót dú
dolom könnyes, reszketős hangon... Ó, ha me
nekülni tudnék ettől a temetőharangtól, ettől az 
esős estétől, ettől a sok rideg koporsótól, me
lyekre még egy hervadt rózsa sem hull! Ha 
imádkozni tudnék! Ha éjjel fel tudnék menni a 
sziklás szirtre és onnan elszántan lehullani a 
tengerbe.

Tegnap, mikor kis hajónkat úgy dobálta a 
vihar, mint árva dióhéjat, fáradt, ájult közöny 
fonnyasztotta el tagjainkat a kis vörös szalon
ban. Olyan mindegy volt minden. Alámerülünk? 
Nem tépem fel az ajtót és nem rohanok a fe
délzetre. A viz majd bejön ide is és a halaknak



nem kell választ adni, ha emberi dolgokról ér
deklődnek. Mert ez az ö részükről üres udva
riasság. Végül mindenképen beleharapnak az 
ajkunkba.

Tegnap, abban az émelyítő bágyadtságban, 
abban a béna közönyben nem volt fontos az 
élet, de ma fáj, hogy hullnak a vágyak, a na
pok, az emberek, az alkonyatok a Marján mö
gött. Ma, mikor csendes, fénytelen esőszálak 
lógnak a végtelen szürkeségben, ma apró, nyö
szörgő hangulatokat babusgatok a sole mio dal
iamánál. Régen olvasott francia sorok jutnak 
eszembe. Le kell irnom őket pedig, azt se tu
dom, hogy helyesen idézek-e? La Vie danse 
avec la Mórt. Elles melent leurs fleurs, liurs 
pás, leurs cheveux, et 1’ unique sagesse c’est de 
le savo ir.. .  Az Élet a Halállal táncol...

És valahol Szecsuánban vagy Vu-csangban 
a sárgamosolyu, mandulaszemü emberek tízez
reiből eltáncol a piros élet. Valahol, tiszta, fé
nyes laboratóriumokban bombákba zárják a ha
lált, a holnap nagyszerű, hatalmas halálát, 
amely milliók szivét fogja egy vagy legfeljebb 
két perc alatt megállítani. A Sole mio lefagy az 
ajkamról. Ezek az árnyak olyan rettenetesek, 
mint a börtön vastag rácsának árnyai, ha a nap 
a zárkába s ü t . . .  milyen kevés fény hull be éle
tembe, lelkembe és Diocletianus falai közé! De 
hát fontosak ezek a lelkemre hulló rácskeresz
tek, fontosak-e ezek a kis koporsók, ezek a 
kis, árva vágyhalálok, ezek a rózsátlan, dalta- 
lan temetések? Fontos-e mindez, mikor olyan 
nagyszerű, gigászi griffek suhognak, huznak a 
Mában, a Holnapban, a földön és a levegőben?



Mégis én hűségesen kikisérem kis koporsói
mat a ciprusok árnyékába. Egyedül és gyalo
gosan megyek a nyirkos, vakondok-szinü esté
ben, mint elkésett vándor, aki most merül el a 
boruló este puha, párás pereméjén.

(Szplit, 1930)



A Montmartre Kairóban

Elnézem profilod, melyet élesen kirajzol a 
színpadról visszaverődő világosság. Francia 
vagy s talán most veszem először észre a ro
konságot a Bourbonokkal, noha ezt eddig is 
tudtam. Büszke orrod, puha szád és vidám 
vizsla szemed mindenesetre Gérard báró Bour- 
bon-arcaira emlékeztet. 'Mindazt, mondomt csak 
most veszem észre, mikor a színpadon Boyer ur 
énekelget, élcelődik és ágaskodik és te áhita- 
tos örömmel nézed, szomjazod, magadba szí
vod Boyer ur minden hangját és mozdulatát.

Boyer ur, a M ontmartre »ambassadeur«- 
je, eljött ide, messze keletre, ebbe a lusta, tarka, 
száznyelvü városba, hogy magával hozzon va
lamit Párisból: a könnyű kacagást, a csókvi
rágos emlékeket, a Place Clichy és a Place 
Pigalle villanysugáros romantikáját, a keskeny 
arcú és keskenyujju Chaubet ur pedig lágyan, 
ábrándosán hárfázik a zongorán; a francia szó: 
a francia dal oly hamisítatlan finomsággal cseng 
és csillog, mint egy igazi montmartre-i estében 
— óh, ki mondja, hogy nem Párisban ülünk 
egy dalos, kis csapszékben? Boyer ur percek 
alatt perzselő párisi levegőt teremtett ebben a 
rut, rideg helyiségben, hamarosan közbekiáltunk



rímeket mondunk a találós versekre és együtt 
énekeljük a kupié refrénjét, mint egyszer a 
Chat Noir-ban.

Lassan, mámorosán feltápászkodnak a rég 
elszunnyadt emlékek, szint és fényt kapnak az 
emlékezet sápadó fotográfiái: ni, ott a Szajna, 
amott a Notre Dame, a Tuilleriák kertje, az 
avenuekön ember és autó búg és nyüzsög, kis 
hoteledben pedig levél vár rád : ma este fél 
tízkor a Dómban . . .  Óh, Páris, Páris, suta, só- 
bajos életem örökös szerelme, most ismét itt 
vagy, eljöttél egy kurta, bájos estére, mint si
etős, előkelő látogató. Félve gondolok rá, hogy 
ha kilépünk és a Rue Fonad talmi turbá- 
nos, tülekedős élete zár magába, akkor már 
mindennek vége lesz. Fenséges látogatónk el
utazott, eltűnt s csak az emlékezet kincses- 
kamrájában foszladozó parfőmje emlékeztet 
arra, hogy Páris erre járt a Nilus zengő zöld 
völgyében. De most még Páris ölében vagyunk 
ne gondoljunk hát eltávozásra, messzi eluta
zásra, keleti felébredésre, most a Montmartre 
levegőjét lélegezzük, Boyer ur szellemeskedé
sét, Mademoiselle Bertrande elfúló énekét és 
a nyájas Chaubet ur kecsesen és ábrándosai) 
pergő zongorahangjait. Most Párisban va
gyunk, kedves.

íme, ott ül az elmaradhatatlan amerikai 
az első sorban mafla, rideg, malacos arccal, 
nem nevet és nem bosszankodik, pedig pellen



gérre kerül a fajtája. Lehet, hogy érti a szava
kat, de nem érzi az est nagyszerű, perzselő, 
pezsditő levegőjét, a párisi szó és szellem szi
porkázó szépségeit. Amerika megkapja a ma
gáét, a csípős dalocskák szúnyogok módjára 
röpködnek a rideg és redves lelkű bussiness 
man-ekre, akik ámulni, rajongani, élni és ne
vetni sohasem fognak megtanulni. Kacagunk a 
finom fullánkszurásokon, Raquel Meller paró
diáján, vagy pedig a csiklandozó szójátékokon.

Nézem a profilod, finom francia arcod, 
mely kipirul és felsugárzik a rajongás, áhitat és 
kéj borzongós érzéseitől. Szemedben boldog 
lámpafények gyulnak fel, ajkad csupa vidám 
nyugtalanság kacagásod üde és egyszerű vissz 
hangja örömben tobzódó lelkednek. Eleven, ka- 
cajos, pirosló élet vagy, ismét otthon vagy s 
lelked ujjongva remeg a hazatérés, a viszont
látás mámorában. Tapsolsz, izgulsz és öröm- 
tüzektől fényes az arcod.

— Mintha csak Párisban lennénk. . .
Boyer ur most sok közbeszólás és röppenő 

kívánság után egy régebbi dalába kezd, melyet 
mindnyájan ismerünk. »Mon Paris« a cime en
nek a dalocskának, mely eleinte ugyanazzal a 
könnyedséggel és vidámsággal indul, mint a 
többi. De Chaubet ur furcsa, fulladó, ájult han
gokat csal ki a zongorából és lábunk alól ész
revétlenül kicsúszik a bizonyosság.



Ah, qa Hl était heau moti viliágé 
Mon Paris, notre Paris!

--- énekli Boyer ur s halkuló hangjában fura 
fájdalmas szépségek hullámzanak. Óh, igen, 
érzem én is, mint Páris javíthatatlan szerel
mese, hogy valami megfogja azt a szivet, mely 
a Pl ace de la Concorde-on dobogott legboldo
gabban. Rád nézek és látom, mint csillog, hizik 
a könny fátyolos szemedben. Mialatt zsebken
dő után kutatsz, pillád alól kibuggyan az ára- 
dősan feldagadt könnycsepp és remegősen pe
reg le égő orcádon. Olyan vagy, mint Murger 
vagy Dumas urak valamelyik regényhősnője. 
Fojtogatós hangon magyarázod:

— Nagyon szégyenlem a könnyeimet, de 
borzasztóan szomorú dolog: már három éve 
nem láttam Párist.

(1927.)



Szent éle ky  Kornél útirajzai nem egy  ra
jongó világpolgár vallomásai a mindenütt fel
lelhető örök szépről. Európa és a Kelet pom 
pázó tájai, Itália és Páris műkincsei, a kultur- 
világ pezsgése, nagyszerű m egnyilatkozásai 
sohasem tudták úgy ellepni az ö szom jas, 
ámuló lelkét, hogy elfojtották volna benne a 
kritikát és elnyom ták volna szkeptikus te r 
m észetét.

ö t  az elégedetlenség, az otthoni környe
ze t sivársága vitte Párisba, Firenzébe, Kai
róba, d e  mindig az igazság és em beriesség  
szem pontjai érvényesültek nála mindenütt, 
bármerre járt. Egy kulturálisan passzív v idék
ről indult Európába, de ö maga mégsem volt 
elég vidéki, hogy fenntartás nélkül adta volna 
oda magát a csodálatnak. Európával ő nem  
utazásai alatt ism erkedett: szellem e m űvésze
te, irodalma rég m egejtette. Kirándulásain 
most közvetlen  közelről figyelhette s epider
miszén nem egyszer talált betegséget sejte tő  
foltokat.

Európa az ő látogatásai idején már beteg  
volt, az elmúlt háború sebeit még magán v i
selte s az elkövetkezendő háború láza már 
benne égett. E betegség tüneteit ő mindenütt 
felism erte és feljegyezte. Bukarest hatalmas 
fellendülésében éppúgy, mint a párisi m ulató
ban, a z  e szevesze tt táncokban s  a z  új világ  
mindenben m egnyilatkozó politikai rendjében. 
Elismerése tehát nem annak az Európának



szólt, am ely éppen vendégül látta, hanem an
nak. am ely  tűnőben volt s csak századok ered
m ényeit hagyta vissza em lékeztetőül.

De mégis, annakellenére, hogy mindig 
kissé csalódva jö tt haza a poros bácskai falu
ba, ezek az utazások örömmel és izgalommal 
töltötték el. Utána itthoni környezete is elvi
selhetőbb lett. A sokfelé járt, sokat látott em 
ber kifáradt, s itthon jó volt megpihenni.

Szenteleky Hornéi utazásai az 1923—39- 
as évekre esnek. Ezekben a z  években még 
birta kedvvel és tüdővel az utazást. Utolsó há
rom évében már csak szanatóriumokba jutott 
el, hogy m eghosszabbítsa életét. De ebben az 
időben már nem is vonzotta Európa úgy, mint 
azelőtt. A sokáig gyökértelen, örökké mene
külésre kész Szenteleky minél jobban köze
ledett élete végéhez, annál erősebben fejlő
dött ki benne a ragaszkodás a hazai tájhoz, a 
Délvidékhez és annak népéhez, am elynek sze l
lemi vezére lett. Halála elő tt ébredt tudatára 
annak, hogy kötelességei vannak itt, am elye
ke t nem szabad egyéni kedvtelésből elhanya
golnia. S az az Európa, am elyet ő őrző it bács
kai magányában, tisztább volt és igézőbb, 
mint am elyet m egjárt.

Ütileveleinek, am elyek napilapokban s zé t
szórva jelentek meg, ő adta a z  ÚT ¡TARISZ
NYA rovat címet, s igy  lett ez a kötet cime is. 
Sajnos, rajtunk kívülálló okok m iatt nem min
den útirajza jelenhetett meg ebben a könyvben. 
Kritikája gyakran olyan térre v itte  Szenteleky  
Kornélt, ahol az őszinteség m egnyilatkozásai 
nem szólhatnak minden időkre. Ennek elle
nére írásai talán így kötetbegyü jtve  m égsem



hagynak hézagot, s az egységes szellem  igy  
is tökéletesen és töretlenül él tovább.

Ú tirajzait Szen teleky Kornél minden írá
sainál jobban szerette . Bizonyosan nem csu
pán azért, m ert szép em lékeket ébresztettek  
benne s m ert szép hangulatokat őriztek, ha
nem azért is, m ert ezekben volt leginkább hű 
irói hitvallásához: úgy írhatott meg mindent, 
ahogyan látta.

Herceg János.



T A R T A L O M :

Expresszen ........   3
ö reg  ur a Moulin Rouge-ban 10
Vásár a Montronge-on 13
Kinai korcsmában 17
Az Eiffel csúcsán ....................................  20
Macska a Rodin-muzeumban 23
Autóbüz • • . . ................................................... 26
Portrévázlatok a gyorsvonaton 29
Borzongás a hajnalban 33
Levelezőlap 37
Őszi emlény 41
Temetők, olasz temetők 45
Nemzetközi ajtó 49
Séta a Monté P in c io n  ........................... 54
Szerelem Rómában 58
Nápolyi dalocska 62
Mon Páris  ..............................................  67
Este Pompeiben 70
Utazom ...................................................  74
Fra Angelico da Fiesole 78
A luxori szép napok 81
liathor és Ozirisz 84
Kairói aquarelek 88
Páneurópa 94



Renon ,és a revizor ' 99
Séta az Akropolisz kövei között 103
Fáraók földjén 106
Trattoria dei cacc'iatori 109
Az angol utitársnő 115
A /holt város  ...............................................  118
Notturnó 121
Pierrette a templomban ...... ........................  124
A fehér kultúra apotéozisa 126
Kis napok temetése ............................... • ■ • 133
A M ontmartre Kairóban 136
Utószó 140










