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CAMPAGNAI LATOMAS
Irta Ijjas Anta!

r.
(Goethe janos Farkas államminiszter levele
Steinné asszonyhoz, Weimarba, Rómából,
1787. angusztusátian.)

... Száz rézmetszőkés kellene ide, nem egyetlen szál toll, le
írnom 'Önnek, Kedve", ezt a Rómát, a nvárhő arany Jávájába
mártva: a zsalu-ablak fatáblái behaítva a forróság ellen, mögöt
tük künn a napfény fehér izzása villog a Piazza Spagna vakító,
porral telt széles fénykútjában - de DZ ember itthon mégis sz inte
fázik délelőtt ennek a márvánvpadlós tarka szobának hű"én. Most
is itthon töltöm a teljes délelőttöt, m íg künn fel nem hangzik
az 'Angyalvár ágyújának delet jelző dörgése, s akkor széthajtom
a zsalukat. hogy gyönyorködjem benne, mint változik át a tcr
a piacró!' felröppenő galambok szárnvverdesésének viharává. A
sebző édességgel és gyorsasággal ömlő római napokban ez a déli
dörgés három hónap. mulva már majd esztendőnyi itáliai emlék
ről beszél, és - most térek rá. arra, amit megírni akarok -
köstük egycampagnai kirándulásról, amire képzelje, magukkal
tudtak vinni itteni barátaim.

A dolog számomra nagyon tanulságosan indult: olyan fesze
sen, hogy rá kellett jönnöm, nem bánhatok többé olyan mereven
ezekkel a derék emberekkel, akik valóságal tűkön ülnek, hogy
segítsenek nekem megtartani ezt az itteni félig már hóbortos IéI·
inkognitómat. Már a kirándulásra való meghívásom is egészen

. humorosan ható megf'élemledettségükkel és kölcsönös félreértések
kel történt. Nos, a tegnapelőtt előtti napon küldönccel küldött
levélben azt az üzenetet kaptam Angelica . Kaufmanntól, akinel
egyébként is aznap este jöttünk volna össze, keressem föl, miolőtt

a társaság többi tagjai odaérnének. "Aggódva bár, hogy még
tán barátságát is elveszítem -- Írta Angelica -- de meg kell
vallanom, amit nem halaszthatok tovább; ezért kérem Önt, hOg'J
előbb jőjjön. Előre kérem. ne haragudjék meg rám míatta .. ."

Igennel válaszoltam. előre is bosszankodva amiatt, hogy el
kell merinem, utólag meg azért, mert igent mondtam; Augelícá
ról, erről a szép és kedves teremtésről már több8zör írtam, talán
arról is, hogy ugyanúgy kissé alacsony, mint Valaki odahaza
Weimarban s különösen ha oldalt fordítja kissé az arcát, hasonlít
Kegyedhez, néha egész megtévesztően és elvarúzsolóan. Jijgy' idő
óta azt is tudom, hogy ugyanúgy bámul és szeret, mint az, uk i
hez hasonlít. Idősebb Önnél néhány évvel, de vonzása mindazokra,
akik körülveszik, egészen töretlen, sőt édessége még varázslobb
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ettől azérettségtől, amit ruúr kora öntiiU urr-áunk és vuloban
szép festőnő-kezeinek pornpú.jába. Mi ndet-rő! azonha II idá ig uern
volt szó kőztc és köztem - 6 levelűnek IJallg'ja lllost veszr-dchne«
vallomást igért, noha már többször is, amikor vele maradtam
festö-termében s előttem állntt forró zavarbau : csak a kezemet
kellett volna k invuitauom, hogy tétovává vált (J('setjét ki vegyem
ujjai kőz ü l s éljek a hatalommal, runr-l v adatott minden i'érfiak
nak ania asszonyok fölött, akik szeretik őket, f;n azonhan nem
tettem ezt és nem· szándékoztam tenn i, -éppen azért, mert any
nyira hasonlít Magához! Kegyed ugyall, megértésének él; «Iné
zéséuek azzal a fönséges kegyével, amulvet 111ft I' tübbsz ör gyakorolt
irántam, megértené ezt a hűtlensúg-he öltöztetett hűséget vagy hű

'légbe öltöztetett hűtlenséget, mint amikor megértett m ind.iv ak
kor is, amikor azok, akikről szó volt, mégcsak Hem is hasouh
tottak Önhöz, De eddigelé úgy határoztam, hogoy nem engedem
magamra hatni Angelica varázsának holdudvarát másképp,
mint ahogyan magamnak megfelelő és hasznos -- hogy a varázs
jólessék, öntudatot adjon és alkotásokra öszWnözzöll. Magam ban
ezt próbáltam előre is ruondatokba öntcui H gyöngéd és pontos

.szavakkal magyarázni Illeg neki, ami mugyurázn i való, ~ ha
ugyan egy szcrelrnes nsszonv képes ilvout ml'gérteili és beleuyu
godni abba, hogy egy férfi pusztán alkotásai nirnf'ájúuak k íváuja

'ót tekinteni!
Nohát, ily épületes szándékokkal Ielf'egvverkezetten halautam

át az embergyilkos nyárdélután üres napfényén és úrnvékain ;
az ég ilyenkor forrón csillogó ólomtenger a római utcák fölött,
oa körvonalak, amelyek idáig élesek voltak, belevesznek a föld
és a lég szűrkén vakító sugárzásába. Felmegyek II palota roppant
lépcsőin, megr-ántom a csengő húzó iát, kései és vontatott cso
szogás, Maturina, az öreg szakácsnő nyit ajtót és némán, miköz
ben tulajdonképpen még tovább alszik, vezet ezúttal nem a rnű

terembe, hanem a kisebb szalonba. A külHÓ ádáz hőséggel szemben
itt meglepő hűvösség. a f'atáblák hehn.itva, a padló a félhomály
'han, sötét színek különböző árn ynlatn innk ható tarka márvány,
'a mermyezet festett virágfűzéreit pu fók csee..emőangyalok szo
rongutják markukban s lebegtetik a látogató í'ölőtt, ,az egész
bútorzat nem más, mint a falak mellé tett néhány selvemhovo
riatú szék s aranykeretekbe foglalt homályos tükrök; köztük van
egy, amelynek kristálv tavában összegvült a künti fény és fe
lémcsillog. - A Signora mindjárt jön __ o közli Maturina, aki
abban a pillanatban látszott csak felébredni; de persze Angelica
nem jön mindiárt éa most én vagyok az, aki egyedül maradva
() lbóbiskol.

- Nem is gondoltam - mondja egyszerre Angelica hangja,
hog'y olyan korán jön, és nem tudom, tud-e eléggé megértő és
megbocsájtó lenni amiatt, amit meg kell Önnek vallanomo oo -
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A hangja mély és elfogódott, ott áll előttem a sápadtzöld-selyem
kárpi tú falnak támaszkodva és azt a ruhát viseli, amit akkor,
amikor először hívott meg, olyan hűvös zöldet, ami Magának is
olyan jól szekott illeni, csak őt még különösebbé teszi, mert a.
pompázó blúzrészből merev arany csipke nyúlik föl és fogja körül
a nyakat, félig bezárva még arca alsó részét és kissé az állát
is, - olyan, mint a királyi udvarok spanyol dámái az itteni meg
nápolyi régi képeken s valóban nyugtalan és sápadt. Én méltó
ság'gial biztosítom megúrtésemről, amellyel szemben, kellő esetre,
kérem az ő m~értését is, amit ő izgatottan megígér - s így
megy a társalgás egy darabig valahogy olvanmódon, mint akik
egymás körül keringenek valami sötétben. Egyszerre csak meg
villan benne valami meg-világosodás, szi nte rnint a falitükörbe·
gyült fény, és megért. -Lehet, hogy most nem azt akarom
mondani, amit várt - szól egyszerre dévajul - de én nem
tehetek arról, amit gondol; nos, most csak arról van szó... .
és megmagyarázza: itteni német barátaim, egy kis összeesküvést
szőttek, hogy megmutassák nekem a Campagriát, már meg is
állapodtak egy kirándulásban. sőt el i s rendeztek mindent, csak
éppen nekem nem mertek szólni, s ő sem, akit megbíztak azzal,
hogy meghívjon. de mostmár nem lehet tovább halogatni, mert
a kirándulás holnap lesz, és a mieink most este éppen azért jön
nek, hof,"Y a végső apróságokat megbeszéljék együtt ... ne ha
ragudjak, de bizonyára nagyon elszomorodnának, he nem rnen
nék ... és bocsássak meg, hogy csak az utolsó pillanatban inert
szólni. ..

A helyzet olyan meglepő és húmoros volt, hogy nem volt
mást tennem, mint akarva-akaratlanul igent mondva önkénte
lenül felkacagnom s a mennyezeti freskók meztelen, kövér bam
binói huncutul kacagnak vissza a hiúságornat ért felsülésre.
Kérem, hogy Kegyed is úgy .mosolyogjon rajtam, ahogyan én
akkor magamon, - egyrészt azon, hogy egy csomó kedves fel
nőtt ember így féljen az ün .Iohann Wolfgangjának Ieszességé
től, másrészt hogy ez a feszességgel párosult hiúság milyen
pácba került itt. Angelica azonban' hálálkodik és tapintatosan
másra tereli a szót: ah, hogy ír-ígvlem ezeket a római németeket,
akik németekből itt valóban déliekké tudtak olvadni, ;;; ime meg
kíséreltem most én is, hogy kövessem őket: ezen a napon voltam
itteni barátaimhoz, akik most kezdtek szállingózni, először 
amint gondolom - barátságos, mégpedig (amint szintén gondolom)
elbűvölően, úgyhogy mind meg voltak lepve. Ime ti kedves
Enyéim otthon, bizony csodáljátok meg, mi lett' a ti nehézkes
weimari Goethétekből. bizony Iecseg, nyájaskodik, boldogit, egy
csomó embert ezen az estén. Dehát mi mást lehetett volna ten
nem' Ök pedig csak úgy sugároztak, külöuösen a derék 'I'isch
bein, akirőlkiderült, hogy ő volt az értelmi szerző, mégpedig'
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azért, mert a képhez, amit lefestésemre tervez s amihez már esi
uált is vázlatokat, a Campagna kell hátterül; ott, tulajdon ott
akarja körémfesteni a tájat! A derék ember olvan büszkén for
golódott egész este körülöttem, mint valami báráuv ,'gy orosz
lán körül, aki barátságot kötött vele", Nos, így történt, hogy
másnap elh urcoltatn i engedtem magamat a Cuinpag'náb» ~ aztán
pedig, még meglú.tju majd, III ilyen csodúlatos kaland ba u túna!

ÜlYaJI kedvesek voltak, hogy a társusázuuk kibérelt három
g yor-skocs i -- vettura -- ar, én lakasom r-Iőt.t. ú llt meg a Spagnan.
.lót aludtam s elmult a bosszúsásrom id, ígyliút dOlir,lott az, amit
előző este közvetlenséggel és nyájaskodással k'elTett closz iatuo m
~ úgyhogy bizony megint csak a ti iSllll'l'ií:-; Goethétek múszott
föl a vc-tturáru, fehér kirúuduló kőpcuyóvcl és teljes móltoiúgú
val a korareguelbeu. Tudnotok kell, hogy itt Hómában. nyáron,
nem lehet olyan ko rún kelni, hogy meg tuduók előzni a uaj.ot :
nines reggel és nincs hajnal sem, a nap egyszerre csak egysZl'r:Ú)11
fönn van, mégpedig valóbau "Wnll": m iudcn előzmény nélk iil
magasan áll a házak fölött s {'g és föld «suk úgy tüudök öl nek
a hőségtől.

Hosszú városi utcákon. majd BÓllla kü lv.irosu in út, emberektő!

és gyerekek től csak úgy uyüzsgö hérhúzak kiiziJtt, szárudó fe
hérnemiik teugere után, váratlanul, a kú r az égTe a nap. ugyan
úgy m iuden átmouot nélkül kerül elénk a Caurpag ua, -- előlép

egy gyiiJlyürú k iílsejű ódon templom és egy magas. hajdan pi:-;:~

kosrózsaszínre festett emeletes k ocsmu.h áz ki;zii!t: eleddig- vú ro-,
-., olt, ruost pedig ameddig {~sak a szem e llú t, a Sennu i. nzuz a
Campagna!

Vö rdslő, kisült !'iild és ahhoz olvadó sz i u u, ri tk as, vókouy és
magas fú. s a határtalan, vörhenves sík súg- fiiliiit kegyetlenül
kék, sziute fekete mcnuvbolt, olyan félelmetes uiazussáaban "~';

messzcséghen, ami szin to már vulósztuűtlen nek látszik; az út egye
nesen elő re mr-t sző szürke szalagja mel le tt h~,t'miillk sÍn'lllléki'
ket vesz ki a közeli vakító ragyogúshú[ ('S szúraz gőzbűl, -- a
kocsi végigiramodik a régi római köv eken (lu lajdon uma kövek.
amiket még azok fektettek le. - s hogyan is építettek volna
azóta bármi polgárilag hasznos-an) s ekkor a kemény, össze
pörkölődött föld mintha- csak ha.iigúlni kezde nó itt-ott hantjait :
vadnyulak száguldanak eikázva el-beljebb az úttól, bele a síkba,
rozsdavörös vadmadarak csapnak a magasba: a mőgöt.tűnk még
egészen közelben fehérlő Rómától úgyszúl ván csak néháuy ló
~:ésnyire a táj visszaváltozott ugyanolyan vad terrneszettó, ami
lyen egy őserdő vagy sivatag közepe. Pedig -- inondta 'I'ischbeiu,
aki kitünően ismeri ezeket a római régiségeket is -- azt mond
ják, hogya Campagna valamikor zöldségeskertek és szőlők meg'
gyümölcsösök valóságos paradicsouru volt s dús, hű vcis lornbok,
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dzárkok, tanyúk értek egészen az albán hcg vck láhú ig, " csuk a
róma iak utún k ővetkvző sötét korbau pu sz..u l! mc.. így. A tál"
sai m IleIII váltuk annyiru déliekké és pápistúkká, hogy ne murudt
volna Illeg- he n n iik hon uuk nuk és h itüuk nck az II vonása, uruelv.
I{'vél! a riiitl az emberi éld eg-yedül k özvet le nül uiegtupasz tu: l
területe, itt akar éJlli, aluk ítuu i és 1:;:".;,1: l n i, Ninc" köz ű lűul.

va l-: utas. aki meg- ne döblJl'lJlle a lú tvúryú tól cn nek a sivatagi
I cn;:,' rpll~ztaságl!ak, ctlll!'1 y' u-k kiiwPl\ll H pú pú" IG'4~'húz ~;zékváro
";"1''';"' ]Ptt hajdani RÓlIIa t rónol ezernyi klll!>IOJllH. szeu tje i , erek
lvéi, egyhúzi emlékei Illeg rorujn i k özűtt b; ki:zi;lInYl,1 ncz ej olya u
!:iizi:ns('gps dolgok j'iiliitt, ru i u t ;ll1lilYl'l!l'k il kk., U!JOl'kH, par:ll!'
;-:'011, zi'lds('g" és g'yiilll(i!' s ;\ flÓlllidJlll1 \'~ze;:slll'oh'a (\lő mi ll i.».
l'lllhel'teng-er SZÚlIIúra, a uulv lPllPl1 t í,"'zer tübh, m iut a IIII
We i ruu ri állu m uuk eg,".Hz to rülctúnek (~g;ész lako:o'súga! Mint mű

\'(\szl nlPgragadoU a "ad (~" k iet lcn túj látvú nvu. m.iut úlla.mf'crf]
m iud ig újra ('lszi;]'\;) ('d!'!-:. u m ikor ('"ak lú to m.

Ei.{yptJen-egy vall, a m i vr-l Húmújllk "zúrnúnl még'i"l'sak tÜl'\íd
ni lút;;zottak a pú pú k, s ez víz. A ró mn i réi-':iségpk közül i11f"~

őrizt.tk \·n."'y k ijuv ítottúk a nHlg'n" kől a hnk ru emrlt vízvezeték,'
ket; l'gyiklll'z' ór vc vctt urúink !p is Forrl u lt n k a kőútról, I'Ú e~;,

"zéle~ ú1!'sHpúnH, ho"szú zdyiigtd(~s tdtlll elértünk, m.is lIkH
«sapások t;r:úlkozúsúnúl is, ú tu nk egy-ik l'ldjál](Jz, a kocsinához.
amelynek kiiz(J1{>\wn ai,ok a 1'01l10k vannak, ahol 'I'ixchbe iu II
akart ('lig('UI 1'e"teni. E.~'y (';OIIlÚ eeet rúv1l1 k ő rii Iuőt}, uavv UllVHL

L'. első pillalltúHra ulaesnuv uuk tetszö épülulekkf'l, de nz ntú.u ki
(Ll'iil, tii lycn s,J'P: fi;ldszlntjóJlek helyiségei l'IÚ)' n !'.\IdlJe:siip
p'JdteJ., s n{oJlúllY lé]Jl'sön kellett mú r lel'e!ó r.u-n ni, df' k,rl'['SÚ
uhlak ú p1cg'úlls cruclete " uruuvsz.inűre égett l'nln i, hajdani, Je
iuost n'f'i I~'a:rdúitúl e!1Idott Y1IVY h{~rh(' J.:i"do1t f'ő úr i nyaralot
sejt.tot tek, az url vu ron kn p i rjrú ló pi"ílkos tyúkok tojásaiból s a
l'élvad ]Jú~"'.1I:rokllak Illeg' l'allljJag'nai parHsztüLnak kimért bOl'Ü')].
meg- kiík('lllt'~lIY, hiulős kecskehúsból, a puduia lyról lógó Iüstölt
sonká k húl : vulumclvik kolllússzegény, gőg'ö" római hereegi ház
:'omladozú palotújúha "HU l'og'lI<lk i lill ét a bér garasa i. Az emele
ten n kocuináros-csulúd lakott, itt lenn egy hihetetlenül piszkos.
csúny a b: l lJllgYWi usszo nv niért« ll:lg'y mázas cscrúpkuncsóban
a hort a dloszkaasztalok mel lett ülő bct ertcl.nrk. Ezck a római
pásztorok, IlIcg gaz<lúk meg' fu varosok i lí Illi url olyan széle-;
kalapokat viselnek és olyan vn d szakáilakal s nu luuk jelmez.nek
ható tarka ruhákat, hogy i nkúbb i lleu óuek vn lami szinpud i ball
ditabar-laual:u, pfJl'lúu) Sr-hi l lcriiuk HanlllliújaJwk t'IÖ~lllú,;ún.

S köz tük, vag-yis rajtuk túl, iure IIJtlg'])iJlantok nkzta!unktóL ahova
letclcpedtűnk, egy párutlu.nu l hájos gyermeklúllykáL 'I'udnia kelJ,
hogy az olasz nők k őzűt t Cg-{'hzpn r i ikn a szép, de aki az, abban
mintha egy m azú.hau volna üHdílegyüjtve m indaz, ami a Wbbiek
nek Ilem adatott meg'. KékeHen fekete fényü haj, akúr a hol·
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lótoll, éles egyenes vonallal kettéválasztva fül [il, két dús ágba
fonva, a fonatok előrevetve hullnak le vállai előtt s ajkán f'~

Iénk mosolv, Végre körötte kezdhet f'orogui a türténet!

H.

Nos, meg kell vallanom. hátradőltom. hogy jobban lú.thnsx.un,
s ekkor ért a meglepődés, --- asszony volt. Az volt, sőt anya;
tarka ruháiban, amint hátradőlve ült ott, éppen gyermekét vettt»

el kebléről, satnya kis csecsemőt. Őmaga is félig gyerrneknek
tetszett még, nem volt benne semmi asszonyos és felnűtt rvunás,
mintha csak nővére lett volna saját gyermekének --- sötéten

-bársonyos bőrű leányka, arcpirjának hamvában valami fekete
árnyalat, talán nem is a naptól, hanem valami féle szaracén vér
nek oseppjei től, amely amint mondják, ezeknek il campagna
környéki parasztoknak ereiben kering. De ajka még neki magának
is: csak cseppnyi rózsabimbó, fülében válláig érő nagy, cifra,
olcsó, ezüst- meg vasékszerek. ruhúinak vad vöröse és kékj ..
szinte lángol a szobában.

Angelica azonnal észrevette, hogy n~zelll. s abban a pilla
natban - ez már olyan asszonyi természet --- féltékeny lett, dc
éppen azért, hogy ez ne lássék, nagyon hal'útd,igolSull és ólcukeu,
s ő maga terelte az ifjú nőre mind nvájunk ligvelruét.

- Valóban szép kis teremtés - moudottu -- Icstouek vaj,)
tárgy - s rámnézett, mint aki helyettem murulja ki g'ondolHta
imat. - Nem fogja Ief'esten i f

- Csak vízfestékhez értek - monrlotram. i'- annak sz iuei sú
padtak ehhez a láng-oláshoz ... Azt hiszem, 'I'ischbei n rue.ster iink
jobban tenné, ha őt festené meg, nem engem.

- Nom is engedné meg! -- szól t -a tapasztalt T'ischbein.
Fiatal 'aSSZOllY, s nem lehet együtt idegen férfival.

- Nekem talán megengeduó --- vél te A U 1-('1d ica, de 'I'ischbei n
csak ingatta a fejét olyan olasz mórlon, hogy nem. Neki is lett
igaza, csak egészen sajátos okból. Angelica fölállt, odamegy a
szóp kicsikéhez, aki habozás nélk ül, gyermeki term eszetességgcl
fogadja el a neki nyujtott néhány kisebb ezüstpénzt. mire Ange
lica azzal a carnpagnai kiejtéssel, amely valóban egész k iil iin
nyelvnek hatott, megkérdezte, lefesthetné-e. Az azonnal védőell

takarta el csecsemőjét s szavait a többieknek le kellett f'ord itauiok
számomra. Azt mondta, hogy a gyermek úgyis beteg, s a festés
megrontaná. A többiek elmagyarázták nekem, hogy ez I babonábúl
fakad: a festés az ő felfogásuk szerint valamiféle vurázsművelct.

amely leköti a Ief'estettet a vászonhoz s a Iestő va~y kép tulaj
donosa birtokába adja; egy'ébként már látott festést - ezt a vi
déket sűrűn látogatják művészek- aztán lútvu, hogy én vagY0:';
az érdeklődő, a leány reám mosolygott édesen tiszta és szép aj-
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kai val ('s azt mo nd tu, hogy a szép és Ilagy idegen ~ignor --- ez
('U let tem vol lia -- bizonvúru uagvúr és igen jó ember.

- :'Iii a IlPved?-- k érrlez.tük IlIeg' Illi. l)gyanúgy éreztük magun
kat, m i nt ú ltulú hun <lJI ol aszok kÖJlött muid nem mindig: nuntha
ők III j ur] gYPJ'lllPkek lenuének, III i pl'd ig, mcg-mugyar-ázhatntla n
okol-hól, Illi vagYUlIk hozzúj nk k(~ppst a Jelnőttek. -- Manna
Giu liottu --- l'elel te ó; nos, .uuun ua: volt uéu izto saját magát e
rélig' lilég gyel'lnek, --- úh, klt hú nv éveH vagy'f Mosolygott és
láthutó biic;zkesl~ggel, hogy legalúhhis évei nek szúmá ig számolni
tud, lassan. hogya számok rélelmetes nevei k özt és egymásután
jukbau meg ne boto l.ion : elkezdte lllondani Cil ú.i.iacskáín muto
gatni is: - UIl ... due ... tre ... - s közben néha bizony akado
zott egészen addig, míg ki llClIl hozta, hogy qu.ind ici ... -- óh
per.sz«, hogy még es ak tizenöt éves!

--- Nézze a kezét.! -- moudot.ta halkan németül Angclica, s
valóban, a nagyon keese» és meglepő módon nem i s durva' ke
zecskók egészen feketék voltak, nem is sötétbarnára égettek, ha
nem fémesen feketék, egúszen szaracén módon.

Még k íváncsiubbuk lettiink és megkérdeztük: - Ki a férjed
és hol lek ik f -- s kiderült, hogy az egy albano-környéki földes
gazda, künn laknak a szőlőbel i tanvaházukban, de a férfinak ott
hon kellett maradnia az állatokat etetni, m íg ő egyedül van útban
Rómúba a bambino m iatt, itt most csak leült pihenni közben.

Tovább kárdcztük: - Mi va u a hambinóval f A Campagnakör
nyék gonosz malár.iája volt .. , a gyermek arca éppen krétafehér
volt a láztól, s a pillanatra feltakart testecskéből áradt a láz, a
verejték és halálos betegség "zaga. Angel ica, mint aki védelmet
keres, belémkarolt; persze, a malária ragályos, de nem hiszem,
hogy teltétleuül megvéd tőle egy nőt, ha belékarol egy férfiba,
dehát a nők időnkint jól be tudják osztuni ezeket a védelmet
k ivúnó, sőt néha nagyon is kiváltó mozdulatokat, Mindegy, to
vább kérdeztűk: -- Ugye, orvuuhoz mégy'? Olasz "nem" mozdu
lattal ingatta a fejét, nem, semmiesetre scm, az orvosok tudatlan
l~S kegyetlen emberek, nem hiába félnek tőlük úgy a bambinók,
- ő az Ara Coeli Kisjézusúhoz megj'! AJI Ara Coeli bazilikát
sokszor láttam már a Canitó liumra menet, s mivel nem értettem,
mit akar ott, abarútaim ,versengve világositattak föl arról II

Hómában k iizisinert szóbeszédről, hogy amikor a gyermek Jézus
inogszilletett, A uguuztus «sászúrnak látomása volt ott a Capi
tóliumon s áldozatot mututot.t be az ismeretlen gyermekistennek,
a v i lág' leendő urúnuk, - állítólag pontosuu ezen a helyen áll
az Ara Coeli bazil ikn. ahol ő a gyermek .Iézust imádta. Ottani kis
szobrát m i udig az időnek megfelelően V[]gj az alkalom szcrint
öltöztetik föl, többszáz ruhája van, rengeteg ékszere, amit azok
adtak, akiknek meggyógyította gyermekét, mert főképp ezekkel
és ezért mennek hOZÚ1. Különösen a carnpagnai pásztorok tisztalik
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őt és az Ara Coeli-i Máriát, auuak emlékezetére, hogy pásztorok
közőtt történt a" szü letés, --- a pásztorok időnkint búcsújárással
vonulnak elébe, kecskéket, bárúnykákat adnak és furulyáznak,
sőt még táncolnak is neki!

- S m iudezt ott u temulornbant -- kérdeztem fejcsóvúlva. -
Ott! - felelték ők n y ugodtuu ; ebben a tekintetben ők már cl
olaszcsodtak. Megkérdeztettem Giuliettát, nem várna-e meg ben
nünket, kocsival vinnők be; arra gondoltam, megJS orvoshoz
visszük a gyermekével. Ő azonhan tiltakozott: nem, ez búcsú.iú
rás is, nem teheti, pihen egy darabig, az tán tovúhh megy. De cn
nem adtam föl a reményt, mostmúr magam sietieítem a festést s
kimentünk, mindenféle tüskós vadnazon. néha hozóton át addig ti

római faragott köig, ahova T'isch hein ak art hel vezu i a képen.
Valamiféle régi római villa mnrudvúuya lehetett, nhljól az idő

ből.. amikor itt még dúsgazdag kert vol1, egy fehér márvánvpad
töredéke; az arunvsz ínű rc égett nuuvú.nvdurnin-ó l zöl d ú; arany
gyíkok surrunuak le, a bozóthokrok körii l vadmóhok döngcuok,
közelünkben Júvakövekből épített Ial ma ra dvú ny, f'élkörulukú f;jl
kével, valaha valamiféle nrna á l lott henue. 'I'i-.ch bcin leültetett és
tisztelettel közölte velem, hog'y a f'ü lkébe - majd .Iu pi tcr fehér
márványfejét fogja festeni ... tiszteletemre ... Leiilteru tehát rt
má.rvánvpadru s míg 'I'i schbei n felrakta állványát és festőszereit
l? vázolni kezdett, Angelit-a, aki elkísért, selyem napernyő

jét forgatta és igyekezett szórakoztntn i. . .. Dél. .. dél... dél ...
Hatalmas szuhuukalupjábun és óriási sznkállávnl, vad· pász/.ol'
hajtja cl nyáját mel lot.tiuik, nehéz, lanP.'yod, {'mcJyíUí juht'zag
felénk árad, a levegőben, a ma.jrl uo m l'cketénck tetsúj ég-en sz i u
te Ollafülmesztett kövckkéut, mozdu lní lan őlvvck lelwg'n(~k... ~~

Angelica pillantásai arra kérik hosszú ülJ vulva 'I'ischbc int.
hagyjon herm ünket magunkra.

- Mi lv eu fig-yelmes ez a 'I'ischbeiu moudoí.ta, m ik or elment,
azzal az ürüggyel, hogy látja, uvugtnlankodom Giníietta ru iatt s
megnézi, ottmaradt-e még a fogadóban, - m ily en figyelmes ez
a Tischbein, hog-y .Tupi tcr fejét f'citi majd az Ön feje mel lé, mí nt
egy az Ön lénvének jelképéiiI. lIa tíz évvel ewliitt jiitt volna
Rómába Öli, nos, akkor bizonyúra még Apol lot kellett volna jel
képnek választania.

- Ön is nagyon figyelmes - feleltern méltósósrgul -- hogy
Apollóhoz hasonlítja azt, aki tíz évvel ezelőtt voltam. Dc nem
fogadom el más értelemben, mint abban, hogy mar sajnos, .Iupi
terré korosedott a hajdan ifjú Apolló!

V ér-vörös selyem naneruvőie 11ranv és rozsaszi n ű fényárnyé
kában álldogállt s most lebocsátotta a botját s hegyével rajzolga
tott a földön s p iszká.lta a múrványsz.ilánkokat,

Nos! - mondta lassan, lágyan -~ miudenkóppen kár, hogy
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nem tíz évvel ezelőtt jött már Rómába. - S habozva hozzátette
még: - Én már akkor is itt voltam.

Csak a tiszta igazságnak tartoztam volna azzal, ha azt vá
luszolom, hogy mennyire kívánkoztam már akkor is Rómába. s
hogy én is sajná.lom, hogy már akkor nem jöttem Rómába. De
ez vallomásnak hathatott volna az ő vallomására, amely most
végre elhangzott, de közelebb-távolabb vagy hat festőbarátunk

dolgozik, ri féltucat ember ha valamit ·meg·ír német, sőt olasz,
sőt francia városokba való ismerőseinek, meghittjeinek, övéinek,
arról hamar mindenki tudni fog, - itt nincs más hátra, mint
elmenni, hát andiarno, andiamo. még itt a Campagna közepén
hull a karjaimba. mint valami tüzes hópehely!

- Nézzük meg GiulieUát! ---- mondtam neki. - hátha én
rí! tudom beszéln i, hogy maradjon!

Ő vöriiR meg' sáriadt lett s .a vállán Forgutva napernyőjét

jött mellettem a bozótban, miközben ostobábbnál-ostobább semmi
ségeket mondtunk, csak azért, hogy beszéljünk. Végre okosabbnak
találtuk hallgatni, és kiderült, hogy Giul iettának is hült helye az
ivóban. Nekivágott már egy ÖRvénynek azok közül, amiket gye
rekkorától ismert az ittcniektől, s azon át. tüskebokrok meg
rejtekutak kőzőtf gyalogolt Róma felé, már órák óta. Ég és fÖIrI
reszkettek a hőségtől, mint valami látomás és cl száraz, tündöklő

pára feloldott minden körvonalut, még a San Pietro kupol ája is,
amit pedig az előbb még látni lehetett, beleveszett a könyörtelen
Iángnlásba. Rettentő volt még elképzelni is, hogy az égből aláhulló
tűzesőheu visz egy súlyosan lázas csecsernőt egy a Capitóliurriou
épült pápista templom felé! De il, mint valami vadmadár, röp
pent bele égőlegű Campagnájáha, melvnek útjait éppen olyan
jól ismerte, miut annak vadjai ... mint a vércsék, amelyek még'
mindig mozdulatlauul f'üggöttek aharagfekete kékű égen, az
élesen ciripelő tüzes; rő tt sík l'őlött, csak ők látják már, mi meg
'se találnők már, Gyalogolni fog most, az egész délutánon át...
az alkonyat forró páráin át... a csillagok alatt éjszaka ...

- Lehet, hogy csak hajnalra lesz Rómábau l --- mondtam
majdnem kétségbeesetten. A dolog elron totta egész napunkat,
annyira sajnáltuk. mind és mind kivúncsiak voltunk, elér-e leg
alább az Ara Coeliig. Amikor 'I'ischbein, késő délután, végzett a
vázlatávnl, felültünk vetturú inkru és bizoriv még így is a csilla
gok alatt érkeztünk meg, de mogbeszél tük, hog)' már másnap
találkozunk egymással, a Capitól.iumnak alján, annál a lépcső

sornál. amely felvezet az Ara Coelihez. Mindenkit érdekelt a do
log tovább, s mind ott is voltunk máimap délelőtt.

Ezekben az itteni pápista templomokban semmi sincs a mi
templomaink gondozottságából és tiszteltségéből, az Ara Coeli
is olyan, mint valami piac, idezarándoklők és kíváncsiak, néze
getők és áítatosak, búcsúsok és koldúsole zsibvására, tele imák
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és szertartások haugia i val és bes,r,élgetés\\kkel, s az oltárok lile I
lett, függetlenül ruinduttól. ami a terup lo m bu n [oly t, m i se ke t ol
vastak és litániákat mondtak szőrösaroú hurátok. iuert amint
kíséröim felvilágosítottak, az Ara Coeli valami léle barit toké. Az
egyik olelal nagyoltáránál énekes nagYlIlisc me-ut. egy Pl!dwr
csoport s a kórus énekeltek eg'yütt a hurú ttu l. Kisehh-lI'H,!,'yoiJh,
de inkább kisebb pász.torcsoporf ok is érkeztek.

Kegyed tudja, mennyire az a véleményem, hogy az ern berek
utoljára a görögök Illeg a rógi romuiuk alatt tudtak {;pi/eni, s
mennyiro nem szeretem ezeket a kö,r,beesií idők hun ópiilt tr-m p lo
mokat, Ez még ráadúsul el volt árasztva zúszlúkk»] és sziirll~'li

képekkel, lámpákkal meg fűzérekkel, falakra aggatott táblácskák
kal és azokkal a magukkal hordozható imakegyszerekkel, amit ők

olvasónak hívnak. Azonban a bazilika móg ókeresztény épület volt,
valóban egyik legrégibb temploma Rómúnak " a szellős, roppant
csarnok, a falak arányai, az ősi, megkupó gerendatnennyezet,
mind megőriztek és megéreztettek valamit a Köztársaság és
Császárok Rómajának ópítési nagyságából és erejéből. E gondola
tok m iatt már majdnem el is felejtelll Giuliettát, ak i miatt jöt
tünk, m ikor Angelicm és T'iaehbein figyel meztet nek, hogy men
jünk a főoltár felé, ha még itt van, nyilván ott találjuk. - s
magvünk a hatalmas építmény felé, amelyen égő gyertyák rnág
lyatüzének valóságo" tengerében megpillantok közópütt, fenn egy
felöltöztetett gyermekszobrocskát, gyermekesen egyszel'ÍÍ arcocs
kával, széttárt karokkal, arannvul kih ímzctt selvemszoknyúcská
ba öltöztetve, felette afféle m isemoudó palást, teleaggaiva éksze
rekkel, a fején aranyló korona, afféle tiara. Ez a zsufolt pom
pájú, festettareú, kenett fa-gyermek, az Ara Coeli Kis.iézusa: bú
csúbeli vásár bábuia, m isemondópap, gyermek ÓS pápa eg-ysze
mélvben, a kűlseje szerint. S csoportok vonultak elébe és k ülön
k űlőu egyesek, valóban, pásztorok, még gödölyóket és bárányoka1
is hoztak, s H kis állatok bégettek. szerencsere f'urulvaszó rnost
nem volt; azóta megtud tam, hogy ezt iuká iib «suk karácsonykor
szólatják. Itt il; elnézelődtem volna, annyira hatott k ivúncsisú
gornra a váratlan és rendkivüli látvány', amikor Angeliea keze'
megszorította az enyémet. Megláita és uregm II tatta Gi ul iettút,
amint az oltár egyik lépcsőjén, a !?TúSZ ÓS fújdalom mejrrnere
vedett szobrukónt ült, tolong ók, i nuulkozók ét' kolclúsok közül.t.
elcsigázottan és rettenetesen, karj:'t ban SZ())'(JJlga tvu k isgvermekot,
aki azóta meghalt, de ő most láthatóan neJII törőd;;tt vele, sem ma
gával Gem mással, és vele sem törődött senki. Sziil'nyü volt. A
halottal térdeill és karjában: oly fiillséges l~S rettenetes volt, m int
Miehelangelo Pietúja. amelyet láttam itt f{ómában s amely két
ségkívül a 18gnagyobh és igazi szobrok közé tartozik az antik
óta. De most Giuliettával törődtünk. Megismert bennünket, ez lát
szott rajta, de meg sem mozdult, mi pedig pénzt vettünk elő es.
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",;zól'tunk kötéuvóbe, aranyakat és eziiRtiiket. Angel ica a karomra
támu.okodott és kérdezni szcretett volna. tőle valamit, azunban
IleIII jött ajkára szó. Ekkor Giul ietta Iel á l lt. előtte nagy gon
dosan, de m i nteav f'élú.lomba.n a pénzeket egyik markába gyüj-
tiigette, uzu tú n m i ndegy ikot, darabról-darabra, odaadonatta sorru
a koldulóknak, kik ott ültek vagy álltak a tolongásban. S mikor
ez megvolt. hozzám fordult és szólt njku ivu l, melyek ebben a
p i ll a ua t hun sötétek voltak, mujrl nom feketék, rajtuk a könnyek
nek. III ill tegy ecetnek és epének keserűséze.

Ü nem akarta! -- látsznttnk mondani az ajkak, s a kiesiny
szobror-sk a felé fordult az oltár kiizepén; s az volt a leg
rettl'nPÍesehb, hogy a gYl'l'mekét vesztett anya most mintha mo
solvzot t volna. Azután pillanatot se vesztve, ügyese n, szinte gya
kori ott mozd ulutokkul, minthu egyebet se csinált volna idáig egész
ól(oJébl'n, m iut halott ese(~senlÍíket esomusrnlt volna be: bepólyáz ta
Il kis holttestet, belokötűtt« égiíviiriis, nagy vállkendőiébe,ahátúra
vette, ahogyan a cigáuyasszonyok hordják csecsemőiket, s II nélkül,
hogy velünk moxtmúr sz.ik rúnv i t is tiirődiitt volna tőbbó, útjára
indult. Átment a zajongókon ós i múdkozóknn, a tolong-okon és
érkezőkön, az clmeuököu ós a térdelőköu; vég ig meu t a templomon,
Jlwjd végén ujra megIurdu lt, mégegyszer letérdelt mélyou a
földre, keresz.tetvetett kétszer-háromszor is, és lement a Capi
tóliumnak a hazilikából lefelé vezető lópesőin. Nagyohb és bámn
lu tosnhh volt, m int akár az lenne, ha igaz len ne a római legenda,
hogy iti Aug ustus mu tutot t he i múdó á ldozatot az isteni Gyer
meknek, II v i lúg- leendő II rúnnk. Áldozata (Ís h ito nagyobb volt,
III int A ngustusó lehetett vol lia, kiál tottam l'ő] magamban, s el
kezdtem sejteni hogy itt, ezen apolltOJl, vul óbun a v i lág leg
nag-yobb hatalmasságát és annak anyját tisztelik. De nem volt
erőm, hogy m i.udezt végiggondol.iam, s azt-is clzondol.iam, hogy
triost értettem meg' örökkó gyenneknek ös ifjúnak maradt voltu
kat -- utána siettem és néztem, am iut ninacsvör ős kendőjébe k ö

tött halott gyermekével végiglépdel a lél)('Sö f'okaiu, míg bele
uern tűnik a vakító Iénvessézbe és kavarg-ó mószporba, - most
végig fog menni Róma utcá.in, vég-ig a Campagna tűztenjrerón,
végig az alkonvat maró, égető porfútvolún, látni fogja maga fö
lött a esillagtengert s az alatt érkezik haza. --- Csodálatosabb
dolog --- moudtum a k i s szebor és az Ara Coeli Madonnája felé

mint ha Illeggyógyítottátok volna gyermekét!

lll.

::-ie nl tudom, Illi történt velem ott abban a pápista templomban,
de azon az éjszakún nuzyon érdekeset álmodtam. Ön tudja, meny
ilyire nem szok tu m álmodn i, még'pedig' nem azért, mintha lényem
111 apját niostmúr II józunság', értelem és akarat alkotnák. Nem,
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én ismerem démonaimat! Am én akkor sem álmodtam, amikor
azok szabadabbak voltak, s fiatalabb éveimben én jelentettem a
költészet és képzelet forradalmát német f'őldön. Tehát nyilván
valóan nem azért nem szoktam álmodni, mintha túl józan volnék,
vagy nem volna képzeletvilágom sőt képzelőerőru, --- ellenkezőleg.

én azért nem álmodom, mert képzeletvilágom és képzelőerőm tel
jes hatalommal működnek mindig, amikor ébren vagyok, s é1'
telmemmel karöltve velük alkotok,

Magányosan gondolkoztam egész este, fel és alá járva a la
kásban, a magam módján. Ön tudja, hogyan szok tam ezt tenni.
hátratéve kezeimet és beszél ve azokkal. akik esetleg véletlen ül
körülöttem vannak és bámulva hallgatják elmém hangosan 'jú
ró gépezetének működését, - vagy ha csak kettesben vagyunk,
diktálom titkáromnak gondolataimat, pontosan úgy, ahogyan azok
jönnek-mennek. De most csak magammal beszéltem és képzeletheu
mondtam tollba. Vajjon lehetséges-e -- gondolkoztam egész este.
- hogy pontosan 1786 évvel ezelőtt ennek a birodalomnak .Iudea
nevű provinciájában ne élt volna az a férfiú és az az anya; ők

ketten, akik még ma is ebben a roppant hatalomban részesűlnek,

amit az Ara Coeli-ben láttam. Mi Ivcn idejútruu ltnak hat az a
tisztelet, amelyben részesülnek! Milyen na ivak az eszközei: szo
bor. ruhácskák. merev képek. zászlók, bárúnyok, fuvolák, litániák.
énekek. Néhányszáz évvel ezelőtt iui nth a még m utatkozot.t volna
az életerő fellobbanása ebben az egyházban, akkor még hatalmas
művészete volt, ma az is kiégett, -- úgy tűnt föl, mintha nem
maradt volna más, mint amit délclőtt láttam. De maga ez IS
megrendítő volt, hatalmas és erőteljes. Ennek a rendkívüli dolog
nak mégiscsak rendkívüli kellett, hogy le~nien az alapítója, ami
annál csodálatosabb, mert a róla szóló elbeszélések szer-int egyszerű
ember volt, s anyja is csak olyan gyermekanyácska, miut az a
fiatal asszonya Carupagriáról. Vajjon tudott-e például i rni-nl va.s
ni? S vajjon hogyan gondolják a pápisták, hogy m ikor naponta
millió és millió ember fordul hozzá, ő tud törődni mindnyájuk
kal külön-külön 7

Nos, nyilvánvalóan ezek miatt álmodtam!
Mi ndenekelőtt előre kell bocsájtanom, hogy ezt az álmot IS

éppen olyan könyörtelen pontossággal figyeltem meg, mint min
den egyebet. Ön tudja. mily roppant erejű figyelem tartja ben
nem székhelvét. - mintha ahelyett, aki kivülről vagyok, egy
mindig önmagát figyelő, érzékeny démon guggolna bennem, egy
őrült, akinek az a legfőbb mániú.ia, hogy nemcsak érzékel, de
figyeli is, ami vele esik, s innét a magyarázata annak, amit
pontosságomnak vélnek - a mélvén az a gőg, amelynek mindon
fontos, ami önmagával kapcsolatos és érzékenysége számára sem
mi sincs, ami kicsiny volna. Nos, én már nem is tudok szeretui
a nélkül. hogy ne figyelném meg egyúttal, hogyan történik.
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úgy, hogy ez már nem is valóságos, tiszta tartalmú öröm és sze
retet, hanem egy önmaga által megfigyelt valami, s így már
nincs is örömöm a szerutetben. De' ugyanilyan módon bállataim
sincsenek. Mások és önmagam megfigyelésének sokak, sőt min
denki által félt hatalmával állok az egész élet f'ölö tt, sőt önma
gam fölött i s, Í~s tudom, hogy ebben van valami rendkívüli. Ám
visszatérek arra, hogy leír.ium álmomat.

Nos, ahogyan az álomban ru indig történni szokott, kivülről

láttam magamat, mégped ig pontosan úgy, ahogyan 'I'isehbein le
festeni akar. ültem a fchér márványpadon, oldalt mögöttem a
rom s fehér porköpenyben voltam.

Egyszercsak ime elkezdenek vonulni a campagnai pásztorok,
fuvoláikkal és nyájaikkal, keresztülcsörtotve a romok körül nőtt

alacsony, vad bozóton. sovány, fekete fiatal asszonyaikkal és cse
csemőikkel és rúmp i l lnntunak. m inthu csak hiv uánuk. Bennem
feltámad a ki vállC'siság, hogy hont mennek, és elindulok én is a
romok s· az alacsony tüskegaz közütt feléjük. De minthogy ők

vadul csörtettek előre, én meg csak a magam megszokott módján
mentem és óvakodtum, llehagy a dZÚ rós és görebij~ ágak Illegszag
g assanak, ehnuradtam. Bosszús lettem és megálltam. De egyszerre
egy lágy, sötétfénvű hang így szólott:

- Már közel van kérem, Jőjjön!

Olyasféle fényben, amely legjobban hasonlított a gyertyáké
hoz, egy nagy kőfal bernélvedésében, római oszlopromok között
megpillantottam egy egyszeríí fiatal asszonyt, amint csecsemője

fölé hajol. Odamentern hozzá és megkúdoz tem :
- Kicsoda Ön?
- Ma.tor Salvutoris! - felelte.ő llagyon kedvesen és derű-

sen, és az aruuvló félhomályban, amely körlilvette, nem tud
tam őt úgy szemügyre venni, ahogyan szerettem volna, s mintha
csak pusztán saját hangjával lett volna azonos. Én pedig zavar
ba jöttem, mert ez a hang mintha vörös iniciálékkal lett volna
nyomtatva a kereszténvség m isekönyveibon és breviáriumaiban.
De mégis hihetetlen volt, hogy itt ül esecsemőjévelegyütt a romok
között, egymagukban.

- Ug-ye, nem érti, -- mondta ugyanaz a hang - hogy
ez miért van? Most arra gondol, hova lettek a többiek és hova
lett mindenki más. .

Nekem be kellett vallanom, hogy igaza van és így szóltam
hozzá nehéz nyel vvel és megulázottan :

- Igen!
Ö pedig váluszol t ujra ugyanazon hangon:
- Velünk mindenki csak egymaga áll szemben, annyira kü

lön-külön, m intha ő egymaga volna az cgész világ!
S ekkor pontosan megértettem, hogy ez az esti kér.désemre

kapott vúlasz. De én nem tudtam válaszolni, mert a fiatal asz-
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SZOJIY olvasott bennem, m int a ny i tott kiiny v ben; ujra mcgszúlalt:
Azért vagyunk itt anuv iru l'g'yodii!. 1I1el'! {ln az, aki en v

nyire egyed iil és elhagyatvn tart lu-u n il n kc-I. Nohu nia d(;lclőtt

és este törődött velünk!
Ezt sem magyarúztn ml'g' jobha u, dl' "'II Ig'~' is nwg'I'l'ldlem.
mintha azt suttogta volna lIul,onl vu luk i, hogy azt·rt ln tom

öket, mert ma törödtem velük.
~- Önnek szerotnie kel luue üt! .~ IllOI:l1oHH ug~'allaz n iúgy

hang. - De uem szeref.i. S Inssa «suk : lllilyen vódll'll'll, I'lhngya
tott szegéuyke!

f:n csak állottam megzu vn rudo ttun ÓS tudtam, hogy gondf)~

Iata im mu l ki vugv ok :izolgúltatva nekik, - dl' ujn i l g'olldol1HllJ.
az még sem volt mús, m i nt a huhozás (~s kdely, hogy va.i
jon ha valóball van szcmélves Istenség, aki az ("gllck <'S I'iildnck
hatalmas Ura, vajjon m iért kell ilyen alnk bau jelmdl«('znie ,I "'i~

lágban. egy szeretetért és védelemért esengő eseesemö kéneben.
akit hovatovább csak az olyasféle tudatlanok fogadnak "I mu
gától értetődően, mint a szegény kis (l iu l icttu, dl' az olyanok, m in:
például én, nem. S anyja, az ódesanyja, m iert olyan, m i u t t':!;;'
egyszerű cuuiparruai púsztorusszonv 1

Ezeket gondoltam, {'S láttam. hogy ln ind(~z elszollloritjn. 1>1'
117,ért biztosí tott:

- Vegye fel kérem a l'seesemőt és próbálja szeretni őt !
Szeretni l Ezzel a éli hideg sz ivem mel, amel y iuiut valami iités~

re összeszorított ököl, oly kemény".
De most e p i llauatha u m i ndon oly vl:gteleniil egyszerűnek és

könnven elhihetűnek tetszett nekem, hogy uzunna l megteltem kész
séggel ésboldogaággal, hogy amit kíván. rncztegvcm. Sze retet
ről beszélt és én rájöttem, menu y irc tde vng'yok ennek (~srw~'6~

sével. Lehajoltam tohú t, hogy fdvegyelll, Dp nkkor lllPg'iitöd
tem: Ő nem volt mús, lllint az Ara Coel i-bel i Kisjózus, a kicxi
szobroesku, ama kezdetleg'el-' és ízl<'stelen !Iolnpúhn bl'.:al'va. :1I11ely
ott nhban a bizonyos templombun kiiI'iilvpszi. F:zt kvllcn« tehát
nekem szeretne ll!? Am m in th ogv ö mú r :1 keze i mlu-u volt, ,l tag
ja.im ban jledig benne volt a mozdulat, hogy fii!p Illelje lll, nle!.nlt·ú~

háltam megtenn i, de nem tudtam. Ott via·;kodtmn vele és niérhe
tetleniil súlyos volt, súlyosabb, m in t az eg psz világ', és úgy tiint
föl, m int valami látomásban, hogy az Pg,;sz v i hur (~llgpnl uóz.
nrialatt vele viaakodom. Igy tiirtént, ho,gy az ol'(il'eszítóstól (Hd',;,.
forróan és csapzottan éh redtem rel és uzonnul Ön ntún kezd tem
kívánkozni, rniut akkor, mn ikor el akarok vn l.uu it fekiteni, SZ()~

morú vá tett a gondolat. hog';\' Üu olyan nlPSSZP vall. Dehát lilii

tehetünk? Elaludtam ujra, é,; auri mú.r 1'<'gPll nem tiid<~nt ve lom.
jól belealudtam a késő déleWtUlP, majd a hol 11:11) induló posta
számára megírtam ezt a levelet. Önt 61' vul.uueunvi 1J:l rútuukn t
üdvözli az Ön .l ohuuu \Voll'g-angja.
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