
181 

IZEK OLASZORSZÁGBÓL. 
Irta: Nagy Méda. 

TI Z E N E G Y nap alatt rohantam végig Olaszországon. Igy emléknek is csak 
annyi maradt, mint valami nagyúri lakoma ízéből, ahol elkapják az inasok 
a vendégek elől az ételt, mielőtt az jóllakhatott volna. Igy jöttem én is 

haza, apró, kóstolgató illatok fűszeres aromájával, de éhesebben és még szom-
jasabban Olaszországra, mint valaha. 

De nemcsak a visszahozott emlékekre, hanem egész utazásomra találóbb 
hasonlatot nem lehetett volna keresni, mint hogy olyan volt, mint egy társasvacsora, 
ahol a vadidegen vendégek semmit sem tudnak egymásról, csak a kényszeredett 
célt: a háziúr tüntető magasztalását. Valahogy így éreztem én is magam olaszországi 
utam alatt. Utitársaim, hála a társasutazás eszméjének, oly pompásan válogatódtak 
össze, hogy egyéb sem érdekelte őket, mint a szállodai pihenés és ellátás. Olasz-
ország látnivalójából legföljebb annyi, amennyivel a bridgeasztalnál vagy ötórai 
teán el lehet dicsekedni: «Ah, az Uffizi és Pitti! M i az, te nem tudod, hogy Savona-
rolát Firenzében égették meg és hogy Danténak csak képletesen őrzik sírját szülő-
hazájában? Milyen kitűnő volt a nápolyi languszta! Komolyan megborzongtam, 
mikor a tenger habjaiból kiemelkedő Castello dell'Ovora néztem. Hát nem tudod, 
hogy itt lakott Endre gyilkosa, Johanna, és képzeld csak, a negyedik férje oldalán. 
Persze nem sokáig mulatott Lucullus termeiben, hamarosan megfojtották. Ó, Capri! 
Mimóza- és narancserdők! (Csak piszkos gyékényekkel leborítva láttuk az érő, 
aranysárga terhükkel hajladozó fákat. De hát erről hallgat a krónika.) Aztán Axel 
Munthe hófehér villája! Nem olvastad a könyvét? Rómában tökéletes volt hold-
fényben a Colosseum, Pincio hegyén a legszebb a kilátás és a legelőkelőbb uzsonnázó-
hely. Pádovában millió dolgot kértem Szent Antaltól, Velencében pedig elvásárol-
tam minden pénzemet. Micsoda csipkék, üvegholmik, gyöngyök! Hogy sokat 
időztem«e a Szent Márk-téren? Csak átfutottam, kérlek, csak átfutottam, tudod 
azt mindenki ismeri már a képeslapokról is, inkább a vásárcsarnokba rohantam, 
hogy egy eleven langusztát vihessek haza. (Amiért majd kidobtak a kupéból, olyan 
elviselhetetlen bűzt árasztott.)» 

Igy útitársaim. 
De én, az álmodó? Vajjon milyen íz maradt bennem, aki nem pörlekedtem 

soha szállodai szobámért, ha nem volt benne szekrény, hát nem volt, ha minden 
ételek közül csak a makaróni volt ehető, hát beértem azzal. Nem lettem rosszul, 
amikor megtudtam, hogy polipot vacsoráztam, pedig előzőleg láttam éppen a 
nápolyi utcán, amint lapos favödrökben egy fiú karján himbálóztak lilán és sárga-
pöttyösen. Ha pedig veszélybe jutott az egyensúly, mert furcsa, tekergő karjaikkal 
kint lógtak a földet surolón, akkor letette terhét a fiú és egykedvűen visszapofozta 
őket a vödörbe. Utitársaim szerint türelmem nem is birkához, hanem egész 
birkanyájhoz volt hasonlatos. De apróságokért csak nem veszélyeztetem mind-
azt, amiért külsőleg megedződtem, hideget, záport, szélvihart, háborgó tengert, 
fecsegő társakat panaszszó nélkül viseltem, hogy belül annál érzékenyebb legyen 
a lemez, amelyre benyomásaim vésődnek. 

Most behúnyt szemmel csak az ízeket kutatom, csak annyit, ha kimondják 
előttem «Nápoly» vagy «Pompei», mi jut az eszembe egy villanásnyi idő alatt, csak 
addig, míg egy szem átbukik a homokórán. 



182 

F I R E N Z E az előételek ízére emlékeztet pompás, de jóllakni nem lehet vele. 
Míg benne jártam, azon töprengtem, hogyan fokozódhat még ez a csoda? Kövek, 
hidak és az Arnóba lépő házsorok. Márványok, szobrok és Michelangelo neve 
felejthetetlenül. 

Örök asszonyi szemmel Beatricet látom elsuhanni az arnói hídnál, ahol Dante 
megpillantotta és a minden költők legnagyobbika idővert, csupaszra bontott szülő-
háza előtt alázkodom. A halhatatlanná merevített asszonyi mosolyokat az Uffizi 
és Pitti galériában, mint valami csodálatos álarcosbálban kavarogni látom és Botti-
celli tündérien finom rajzú alakjai fölött sugárzó magasságokban pihenni Fra 
Filippo Lippi és Correggio alázatos titkú Madonnáig. Mindezeket összemossa 
a templomok, kupolák, a karcsú tornyú Palazzo Vecchio és Giotto Campaniléjének 
imádságos lendülete a kékre hasadt ég tág ölelése felé. Ha Firenze nevét idézem, 
kiszárad a torkom és cserepes lesz a szám a vágytól, hogy föltört kövű utcáin még-
egyszer bolyonghassak. 

N Á P O L Y . Forró és dús ízek emléke tolong. Banán- és datolyahalmok az 
utcán, keskeny sikátorok magasra feszített árnyékai alatt villogó szemű olasz 
árusok és a Haldokló gladiátor márványteste körül bujócskát játszanak a napégett 
arcú gyerekek. Végtelen termeken át a szobrok körmenete és kint most bont virágot 
a lilaszínű akác. A villanó emlékek közé egyszerre beomlik a tenger, kék, mint 
a Szűz palástja, időtálló és végtelen. Lassan minden képet elborít, csak tündöklő 
színe és a partról lefutó hab fehérlik, mint királyi ajándék a nápolyi népnek. 

P O M P E I . A Vezúv tetején, apró, habszerű füst, gyöngéden és könnyedén, 
mint a bárányfelhők leszakadt darabja. De alatta dermedt városok, holt kövek, 
elpusztult emberi hajlékok, mintha egy fergeteges kasza derékban lesuhintotta 
volna. Mértani vonalozású utcák, finom oszlopfejek, tört márványok, kutak és 
a vízvezeték cserepei, mely fölött csomós fű bujdokol és apró zöld gyíkok futkároz-
nak, egyetlen élők a holttá fagyott városban. Uvegbúrák temetőjében arcraboruló 
emberi alakok, gyöngéd gyermektestek, összegabalyodott lábú kutyák és kecske-
gidák haláltusájuk szörnyű rémületében, emlékeztetőn a hegy tűzbemerített, 
irgalmat nem ismerő szívére. Keserű, fojtogató íz fut a torkomra, mintha csak 
azokban a kuglóf alakú kenyerekbe haraptam volna, amelyek úgy állnak kormosan, 
de teljes épségben, mintha csak most kerültek volna ki egy feledékeny pék sütő-
kemencéjéből. 

C A P R I . Fanyar volt és csípős, mint az elrontott étel. A tenger kegyetlen 
szakácsa ijesztő gyorsasággal kavarta mélyét, sodrában a szalongőzös büszke utasai 
a korlátot támasztották, időnkint mélyre hajolva, míg az egykedvű matrózok 
vödörrel és söprűvel jártak körbe«körbe. Halálsápadt arcok, élő fájdalommal, 
gonoszkodó ellentétül Pompei holt iszonyatának. Csak a kiszállás pillanatában 
szikrázott elő a nap, hogy a halvány zöld és kék keveredésének olyan skáláját 
játssza elénk a tenger piszkosszürke, vad hullámhegyei után, amelyet az isteni 
ecset ajándékozó kedvében csak kitalálhatott. Datolyapálmák csomós termésükkel 
és ökölnagyságú citromokkal terhelt gallyak hideg szél és eső ölelésében hajladoztak, 
szürke felhőrongyok alá volt rejtve minden, ami szépséget és álmot jelentett Capri 
szigetén. 

R Ó M A . Kenyér és gyümölcs. A kettős arcú város éhséget olt és szomjat 
csillapít. Friss íze a forráséra emlékeztet, felejthetetlen. Kereszt- és törtfalú rom. 
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Az élő Krisztus és a holt történelem Foruma. Tártkarú templomok mélyén le-
borulva hinni és az emberi diadalra, az anyag legyőzésére gondolni Praxiteles 
márványa előtt. Áhítattal bolyongni a katakombák jegyekkel karcolt falai között, 
a gyertyák enyhe fénye mellett betűzgetni a holt kezek üzeneteit és csodálatommal 
megtámasztani hulló köveit a Colosseumnak. Zárt kolostorudvar négyszögű folyosó-
ján bámulni az oszlopok ezerféle faragását és bámulattal adózni Mussolini modern 
Rómájának. Mint a sínek, úgy fut párhuzamosan e kettősség az örök város falai 
között, nélkülözhetetlen, mint keresztényeknél az isteni Eledel és mint a tudomá-
nyokban a latin kultúra. 

PADOVA. Giotto freskói, az átszűrt művészet csodája. Tökéletes kidol-
gozású fejek tiszta alázata, ahogy Jézus életét képekben csak megálmodni lehet. 
Mantegna robosztus erejű, töredezett falfestményei és Szent Antal sok kupolás 
áldástosztó temploma. Donatello bronzszobor«alakjában, mintha csak eleven szív 
dobogása varázsolna mosolyt az egyszerű bájú Szent arcvonásaira, olyan bizalom-
keltő, adakozó mosoly ez, hogy a hit ajándékokban lerótt háláját értővé teszi. 
Padova íze édes és erős, mint a Lacrima Christi, könnyű kábulat marad utána és 
a tisztaságok felé lebegő vágy. 

V E L E N C E . Gondolák sötéten ívelt vonala és napfény a Palazzók csipke-
homlokán. A Doge-palota rózsaszínűen szikrázó oldalfalain fehér hímzésű kő-
faragás húz befejező vonalat, álomszerű és könnyed, mint valami báli belépő. 
A keskeny utak közé befut a tenger, házakat ölel és meghunyászkodik az emberi 
küszöbök előtt. A Szent Márk-tér galambjai álmos szárnnyal köröznek a levegőbe, 
mint a jóllakottság enyhe tompultsága után a cigarettafüst könnyű mámora. 

AZ ÉG VAGY... 
Az Ég vagy felettem és a Nap, 
szelíd hajnal és könnyes este; 
ekkor borultál fölém vígságot hozón, 
mikor lábam a jövőt tétován kereste. 

Szellő vagy bennem s sok száz virágfej, 
új virágzás, mely feltör vadul; 
sorsom zord-fekete, halott fájában 
megmozdul az élet tőled s vággyal gazdagul. 

Májusi harmat vagy, égi hullás; 
felfrissülök, mint tiprott göröngy 
lelked soha-nem-volt simításaitól: 
csupa szín leszek tőled, csupa gyöngy. 

A föld adhat csak ennyi erőt 
magnak, mi benne repesve ér; 
— az út vagy, melyen elcsüggedt életem 
végtelenig lendül, vagy sehova se ér .. . 

Turbók Gyula. 


