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A P Á R I S I K A L A P . Irta: Kádár Erzsébet. 

TETSZIK a kalapom? Vagy furcsa talán? Minden új kalap szokatlan 
először... De jó vonala van, nem?... Tudod, volt egyszer egy 
édes, puha, kis nyúlszőr tricorne-om . , . Szeretted volna . . . 

Elmondom a történetét, talán mulattat. 
Párisban vettem, sok éve már. Tudod, amikor először jártam 

Párisban. De hogy megértsed az egészet, messzebbről kell kezde-
nem . . . 

Máról-holnapra szakadt rám ez az utazás. Nagyon, nagyon régi 
vágyam volt, de nem is mertem gondolni rá. Ajtóstul estem be Pá-
risba . . . Megfigyelted a robogó villamosra felugró embert? Rémülten 
körülnéz, nem egészen biztos benne, hogy sikerült-e az ug rá s . . . 
A padlót vizsgálja, a járdát nézi, amely a lépcső mellett szalad. Végre 
fellélekzik. De mintha újból kétségek szállnák meg, most tagjait pró-
bálgatja, kezét, lábát, épek-e még, mélyet sóhajt. . . Mire felocsúdik 
merészségéből: már le is szállhat. Ilyenféle figura lehettem én Pá-
risban. 

Hogy miért? Ezt is megmagyarázom. Túlságosan örültem. Már 
Páris előtt kiállt a szuszom. Egész éjszaka csomagoltam, kora hajnal-
ban keltem, alig húnytam le a szemem. Két nap és egy éjjel rázattam 
magam, ébren, mint tüzér az ágyún. Nem tudok vonatban aludni. . . 
Hálófülkét nem béreltem. Pedig pénzem ez egyszer volt bőven, — úgy 
kaptam, hogy Párisra kell költenem. De az az átkozott takarékosság 
már Pesten ráült a vállamra. Mindennel fukarkodtam, csak az erőm-
mel nem. A fiatalok hibája . . . Te sem vagy különb ! . . . 

Nem szálltam hotelbe. Egy unokanővérem barátnője, — aki 
éppen a Bretagneban üdült — fillérekért átadta lakását. Azt hiszem 
Páris legpárisiatlanabb háza volt: hideg-meleg vízzel, papírfalakkal. 
Nemzetközi, mint egy pofon. Ez a kártyaház háttal tapadt a kőren-
geteghez. Előtte park, s a parkon túl a semmi: mezők. Tíz percre 
a metrotól, amely félóráig vitt az Operáig. Már a lakásom is meg-
szabta párisi életrendemet. 

De hát nem is voltam kíváncsi Páris éjszakájára. A «boite»-ok, 
mulatók, cafék, orosz- és kínai kocsmák nem vonzottak. Platonikus 
áhítattal járultam a bűvöshírű courtisane elé. A lelke szépségét fir-
tattam : a műemlékeit. 

Csodálkozol? Persze akkoriban nem ismertél. Bálokból, bárok-
ból, pailletteből, strasszból, pezsgőből és operette-zenéből elég jutott 
nekem Pesten is. Amolyan «szegénylány» voltam akkortájt, akinek 
legalább három remek estélyi toilette-je van. Biztosan hallottad: 
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a vagyonunk túlnan maradt a határon. De rokonaim ideát jól bírták 
magukat. Szerettek : alkalmazkodó voltam, mutatós és jóindulatú. 
Meghívtak színházba, páholyukba, nekem ajándékozták alig kétszer 
viselt ruháikat. Volt úgy, hogy elegánsabban jártam mecenásaimnál. 
Csak egyéniségem változott az adományozók szerint. És kis jövedel-
mem ráment a ruhák igazítására. Illett viselni az ajándékokat. A kék 
bársonyhoz ezüst cipőt, ezüst kézi táskát . . . A fekete kalaphoz fekete 
ruhát . . . Verejtékes buzgalommal egészítettem ki félmunkájukat. 
Leckeszerű volt, nem tiszta öröm. Megadott melódiákra építettem 
fúgáimat. Kicsit hozzáfogytam, vagy hozzáhíztam ruháimhoz, aszerint, 
ahogy a ruha kívánta. De hónapokig melengettem a garast egy ócska 
kis könyvre. 

Hát ez a párisi út kissé lázadás is volt jótevőim ellen. Engedel-
mesen becsomagoltam a tavalyi fehér Mainbochert (Sáritól kaptam) 
és Elzi piros velours-chiffon kölcsön-keppjét. Ott álltak körülöttem 
a kedvesek valamennyien és titokban ezüstfésűt, mousseline-zseb-
kendőt loptak be útitáskámba. Visszapislogtam biztatásukra : — Nagy 
életet fogsz élni Párisban? — Igen ! — De azzal a titkos elhatáro-
zással, hogy ki sem pakkolom a ragyogó holmit. Más terveim voltak : 
a képeknek, a szobroknak, a régi bolthajtásoknak, kékharisnyás 
álmaimnak akartam élni. Lepkeszárnyait elhányt falánk hernyó : a 
magam étvágyának. 

De legyek őszinte? Hiánytalanul? Kegyetlenül? Valami sértő-
döttség is volt magatartásomban. Úgy mentem Párisba, mint szatócs 
az úri házba, ahol pénz kell és régi bútoraikat árulják. Vendég is, 
nem is. Kezetfognak vele, — a túlszíves mosoly a vevőnek szól. Az 
meg aprólékos tárgyilagossággal vizsgálja az úri koncot: szaglász, 
kíváncsi, de ezt a világért sem mutatná ; szinte bénává merevedik 
magábafojtott kandiságában, — kínosan kerüli a háziak tekintetét is. 

Voltak nekem is álmaim Párisról. Autón, nászút, sok pénzzel, 
Hotel Claridge, Place Vendőme, Opera . . . Néhány kristálypohárnyi 
a luxusóceánból... De ha nem lehetett így, — akkor máskép ! Mint 
ellenszenves vevő . . . Mint vaksi múzeum-bagoly . . . Mint besurranó 
tolvaj . . . 

A Clugnyből az Invalidusokhoz loholtam, a Rodin-múzeumból 
a Luxembourgba. A délutánokat lemorzsoltam altruista könyvkeres-
kedőknél, akik nem kérdezték, hogy megveszem-e a kötetet, amit ott 
helyben kiolvastam. Lelegeltem a Rue de la Boïtie képüzleteinek lát-
ványosságait. Az első napokban elfogódottan, részegen, éhesen. Idő-
vel: sajgó lábikrával, zavaros fejjel, ráncolt homlokkal. Faltam 
Párist, — kaviár-kásahegyét. Megfeküdte a gyomromat. 

Ó, voltak meleg pillanatok is. A legforróbbak, amiket addig 
megértem. A Saint Chapelle, az első reggel napsütéses, elfogódott, 
libabőröző áhítatában . . . A Mona Lisa . . . Elmondom, hogy hibáz-
tam el ezt is . . . Érdekel? Hozzátartozik a kalap meséjéhez. 
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Ma is elvezetnélek hozzá, vakon. A második teremben lógott 
a baloldali fal közepén. Furcsállod, hogy éppen a Mona Lisáról rajon-
gok : — Lejárt lemez — mondod. Nem? De tudod, éppen ez a talál-
kozás sajgott bele minden idegszálamba. Ismertem én is már fénykép-
ről, színes nyomatokról. De az igazi Gioconda más volt, mint repro-
dukciói. A terem vízszínű homályából kisurranó mosolya félelmetesen 
élt. Több volt, mint emberi : kísértet. Más képekhez, más termekbe 
mentem. Mintha követett volna. Hátra-hátra pislogtam. Ha ma rá-
gondolok, nem egy kép emléke él bennem : egy asszonyé, bűvös, 
fölényes, gúnyos, kissé cinikus tekintettel. A Tintorettok elé állt, 
Tiziándoge-portréin áthomálylott. Olyan volt az agyam, mint egy 
kétszer használt indigó : két kép egymásrakúszált furcsa vonalaival. 
Nem engedett el. Úgy éreztem : megszeretett. 

Ott kellett volna hagynom aznap a Louvret. Ma tisztán értem, 
mit akart tőlem a firenzei asszony. Elvezethettem volna a Tuilériák 
kertjébe. Mint új szerelmes, padon ülve, lehúnyt szemmel lasssan 
ivódott volna emléke sejtjeimbe. Vagy megmutattam volna neki 
Párist. Végigsétáltatom a zajos utcákon, rápróbálom a kis nők hetyke 
kalapját, a vérszegény párisi feleségek fekete harang-kabátját. Vagy 
beültetem egy Rolls-Royce piros bőrülésébe. Vajjon a nikkelkeretes 
ablak mögül is vízcsobogásos, pókháló mosolyával nézett volna ki 
a benzinszagú utcára? . . . Igy lett volna jó . . . 

Ha Marie Laurencin vaniliás szürkéit leöblítem egy pohárka 
valódi chartreuse-zel? Ha Toulouse-Lautrec «Utcalánya» után tava-
sziasan könnyű francia ebédet eszem? Ha összemérem Rodin mérges 
erejét egy «tournedos» tartalmas ízével? Ha megnézem Renoir «Bár-
lányát» valamelyik mai mulató italos asztala mögött? . . . 

Mert vonzottak a cafék járda felé tisztelgő széksoraikkal. A bár-
hangulatok. Jó lett volna elténferegni a vásárcsarnokban, elhallgatni, 
hogy szájalnak a kofák. Még egyszer elmenni a Conciergeriebe, csak 
a féllábú rokkant őr kedvéért, aki olyan leereszkedő és lendületes 
kerek beszédben adta tudtunkra, hogy nem veti meg filléreinket. 

De nem mixeltem. Nem kevertem az ízeket. A legdelikátabb 
emlékeket fagyapot nélkül halmoztam egymás hegyére-hátára. El-
erőtlenedtem, mint a skorbut-beteg, aki csak konzerven élt. 

Címeim voltak, telefonszámok, szép történelmi csatanevekkel : 
Waterloo 6749. Félismerősök. Talán újból be kell mutatkoznom nekik ! 
S valahogy lerongyolódtam két heti dolgos magányomban. Pesti 
barátokkal is találkoztam, de elbújtam előlük. Kopottnak, gyűrött-
nek éreztem magam. Páris nem fogadott be. Úgy úsztam felszínén, 
mint zsizsik a lencselevesben. Én kezdtem a haragot, ő tartotta. 
Éreztem, már hiába is törném utána magam. 

És elfogyott a pénzem karfiol-vacsorákon, múzeumi belépti-
díjakon, metrojegyeken. Az utolsó napokban lázasan vásároltam 
párisi emlékeket. Felpáráztak bennem az itthoniak, kíváncsi kérdé-
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seikkel, fürkésző tekintettel. Mit meséljek Párisról? Nyomott a bűn, 
mint az iskolakerülőt. Mit viszek a tenniszversenyekre, agarászatra, 
a pesti bridgeasztalokhoz? Delacroixt vagy Rousseaut, a festőt? Kíno-
san mosolyogtam. Alibi után kapkodtam. Páris fukarkodott, — leg-
alább egy kis párisi párát . .. 

Mit tesz ilyenkor egy asszony? 
Új kalapot vesz. 

* 
* * 

Legizgalmasabb párisi napom : sorszámot kapok a Bon Marché 
előtt, beállok az asszonyok kígyósorába. Párisi anyák, feleségek, ügy-
védnék, varrólányok között szorongok. Mélyen leszívom olcsó kis 
illataikat, szavukat lesem, mondataikat utánuk morzsolom. De nem 
szaporítom fölöslegesen a szót! 

Vettem egy kalapot. Leemeltem a kalaphimalája legtetejéről. 
Úgy emlékszem, mai pénzben tíz-tizenkét pengő lehetett. Barna nyúl-
szőr, puha, mintha máris kissé viseltes volna, se dísze, de még bélése 
sem. A fejembe nyomom, s alig ismerek tükörképemre. Emlékszel, 
akkoriban viselték az ellenszenves harang-kalapokat. Mélyek voltak, 
nehezek, dohosan sötétek, ráültek a fejre, a vállat is nyomták. Az én 
új, kis kalapom olyan a régi mellett, mint friss léghuzat füstös szobá-
ban. De hadd írjam le részletesen! Elől puha szögben a homlokba 
ugrott, kétoldalt lágy ívvel szökött a fül fölé. Kis, visszahajtott kari-
mája van. Solymászó várúrnők viseltek ilyen kalapot. Amazon-kalap. 
Régies, — tehát fiatalít. Barna színe mellett fehérebb a bőröm, sző-
kébb a hajam. Mosolygó kalap : pereme párhuzamosan halad a mo-
solygó száj felfelé ívelt görbéjével. Kis semmiség, kis rongy, de be-
hízelgő, mint a francia nyelv, hetyke, mint egy francia vicc, lágy, mint 
egy szerelmes szó. Ha zenével fejezzük ki : Debussyben találunk rá 
ütemet, ha képben : Degas ecsetjére való. Élénkzöld, kunkori tollacs-
kát is vettem hozzá. Kancsali felkiáltójel az amazon-kalapon. 

Mondjam tovább? Ismersz. 
Genfben a vonaton felejtettem. 

* 
* * 

Akkor vettem észre, hogy nincs velem, amikor már kényelmesen 
elrendezkedtem a bécsi füklében. Már Pest felé jártak a gondolataim. 
Vajjon várnak-e a Keletinél? . . . 

Hogy is mondjam el? Leugrottam. Hordárra bíztam lerángatott 
bőröndjeimet. Egy másik hordárral rohantam a párisi gyors felé. 
Alig volt néhány percem . . . De a vonat eltűnt. . . Visszament? Nem. 
Csak kitolták messze egy mellékvágányra. Utána. Most már egy vasutas 
tiszt is csatlakozott hozzánk. Átkutatjuk a fülkéket, egyenként, — de 
sehol sem találjuk a kalapot. Benézünk az ülések alá, a függönyök mögé. 
Hosszúra nyujtott nyakkal minden hálóba bekandikálunk. A kalap 
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nincs sehol. Végül az utolsó vagonban a takarítónőre akadunk. — Nem 
látott egy barna kis kalapot? — «De igen, kérem. A talált tárgyak 
osztályára vitte a kalauz !» 

Hogy is meséljem? Az izgalmat . . . A rohanást. . . Ha elindul 
a bécsi gyors azalatt! . . . Merre van a talált tárgyak osztálya? — 
Erre tessék ! — Van még idő? — Két perc. 

Könnyek . . . De már mosoly is a könnyek mögött. . . Négyen 
szaladunk az állomásépület felé. A hivatali szobában a derék, kedves 
svájciak. Tudod, milyen tiszta errefelé egy állomásépület? Mint maga 
a svájci hegyek lehelete ! Mintha minden nap tiszta lelkiismeretet 
váltanának az emberek. Örökké áldom a becsületességüket. — Barna 
kalap? — kérdezték. — Igen, itt van. Ez az ember hozta be ! 

Ülök, kezemben a párisi tomppal. Most érzem csak, milyen drága 
kincs : megháromszorozódott az ára a borravalókkal. Pedig haragud-
nom kellene a hálátlan jószágra. Kis híja, hogy itthagyott és vissza-
szökött hazájába, mint madár az erdőbe, ha nyitvafelejtették a kalitka 
ajtaját. Láttam, amint röpíti a vasút egyenes síneken, szinte torony-
irányba, mint galambot az ösztön. Lám, Páris még ezt is sajnálta 
tőlem ! Ülök a kalappal a kezemben, fogom, szorongatom. Forrásról 
hoztam, telemerítettem párisi emlékekkel. Párist idézgetem magamban. 

A Mona Lisa . . . Igen . . . De a Notre-Dame kőszörnyetegei már 
kezdenek kicsurranni emlékezetemből... És hogy hívták a különös 
festőt, a szakállas kereskedő boltjában? . . . Azt, aki kulcs-csomókat 
fest kanáriszín alapra? Tegnap még tudtam a nevét. Jaj, elfelejtet-
tem ! Az első napra még tisztán emlékszem . . . De hogy is telt az 
első vasárnap? Merre is jártam? . . . 

Milyen satnya az emlékezetünk! . . . Már az első órákban ki-
hagy . . . 

* 
* * 

Pesten komoly sikere volt a Bon Marché-modellnek. — Mi van 
veled? — kérdezték barátaim. — Megváltoztál. Fitosabb vagy! 
Hja, új kalap ! Párisban vetted? — Körüljárnak, megforgatnak, 
úgy vizsgálnak. — Megkérdezhetem mennyiért? — kíváncsiskod-
nak. — «Angyali! Remekül áll!» 

Elmondom szélesen, színesen a kalap szökését. Nevetnek és sze-
retnek ügyefogyottságom miatt. 

Később már untat az örökös nóta. De ha a kalap árát kérdezik, 
úgy érzem, akkor maradok hű a valósághoz, ha hozzácsapom a genfi 
borravalókat, a Genfben eltöltött félnap kiadásait. Mert végtére 
mégis csak lekéstem a vonatot és csak este folytathattam utamat. 

És amióta annyian dicsérik a tricorne-t, biztos mosollyal, föl-
emelt fővel viselem; lehet, hogy valóban megcsinosodtam ebben az 
időben. 

De kerítő is volt a párisi kalap. 
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— Szép vagy! — mondták a barátaim. — Megszőkültél. 
Csillog a szemed. Páris? Valld be : inkább szerelem ! Mesélj valamit, 
— fogadást ajánlok, hogy édes kis kalandjaid voltak Párisban. 

— Kalandjaim? — tünődtem egy futó pillanatig. — Ó, 
hogyne — folytattam aztán, s elmondtam azt a kedves esetet, amikor 
a Boulevard de 1'Opera autórengetegében fuldokoltam és a gavallér-
rendőr karonfogva úsztatott ki a járdára. Érdekes, mennyi ilyen furcsa 
kis epizód jutott eszembe ! Talán a kalap suttogta. Mégis csak vol-
tak derűs villanásai is a robotos heteknek. És milyen szépen ki-
hímeztem, kicifráztam ezeket a semmiségeket. Milyen meghatón 
adtam elő a nyolcéves Hugó, a házmesterem liftes-gyerekének törté-
netét, akivel barátságot kötöttem, s aki elutazásom előtt verssel 
lepett meg. 

Aztán bevallok neked még néhány turpisságot. Ismered Mimit? 
Szeret hencegni a ruháival. — Agnes? — kérdezte a kalapomra 
mutatva. Bólintottam, mintha igaz volna. Neki csak nem vallom be 
okkázió-vételeimet. De neki úgy meséltem a nyolcéves gavallér tör-
ténetét is, hogy azt hihette, huszonnyolcéves fiatal gyáros a rajon-
góm. Nem is ismerek magamra . .. Hidd el, a kalap ! . . . Megfertőzött 
a kalap. 

Ilyen kis apróságaim voltak, mindenkinek jutott friss csemege, 
Elzinek, Sárinak . . . Később előhozakodhattam komoly szerelmeim-
mel is : Ingres-el, Manet-val, Leonardo-val. 

És nem tudom, nem volt-e párisibb ez a színjátszó-emlék, szebb 
és könnyebb, mint a verejtékes két hét. 

Azután lassanként lekopott a távoli város a háromszögletű bolond 
kis kalapról. Tavaszra széltében viselték Pesten is. A minap elaján-
dékoztam. Sajnáltam? Nem ! A Saint Chapelle emléke most megint 
oly eleven bennem, mintha ma láttam volna. 

De az első heteken a kalap mentett át. 

HAZAFELÉ. 
Te is meghalnál? — Jaj, mért is szeretlek, 
hogy hazafelé így sirassalak, 
könnytelenül, s könyörtelen jeleknek 
keressem értelmét az ég alatt, 
hol érthetetlen bolygók ténferegnek. 

Mert vége lesz e kurta jelenésnek. 
Szép testedet, mely mégis földi test 
s dús lelkedet, mely árva földi lélek, 
túléli a legkisebb égi-test 
s tovább kereng örök boltján az égnek. 

Jékely Zoltán. 


