
REVICZKY ARCÓBAN*
IRTAKORODA MIKLOS

- Tavaly jobban halsznál,t Arco ... - húzódott össze az ablak eiLé állitott
alacsony és mély öblű lkarosszékben. Letette a OO11at és nézte a "szélmentes,
csendes, déli völgyét" az üvegerr át. - Mi lett a "kHmllJtIilk:us gyógy'hely"-ből?

Elszánt süru eső, ami már nem olyan, mint a múlt évben, a puha permeteg;
ostoba, engedetlen szél, kicsit már vihar is. f:s hová lett a januári 'harmínc
fokos meleg és vele együtt a ikdskabátJban, nyitott Ingben fagylaltozó vékony
és fekete olaszok?

- Az olaszok sem ülhetnek kint az ostería előtti járdán és biztos, hogy
elbújnak nyitott nyakú dngeik:kel a kanyargós, vézna, öreg utcák ódon házai
ba - mosolygotltJ a beteg és a gyerek örömével: másnak sem jobb, mint neki.
Úgy kell a felnőtteknek és a bennszülötteknek.vmost ők is befűtött, bezárt
szobában ülhetnek. mínt ő.

Pedig már április WIl,. Lassan otthon is enged az idő, nemhogy Dél-Ti
1'010011" ahol ilyenkor máz- lobog a nyár és fehér nadrágban járnak a
"gyógyvendégek". Tavaly áprilisban a Garda-tóra rándultak ki a San Marco
gőzösön. -- Az ökrök a Garda-tőn, - enyhült meg és emlékezett, hogy mi
előtt a kis hajóra szá!L1t1aik a ciVlai kikötőben, előbb a szarvasmarháikat hajtot
ták fel a személygőzősre. A bélkés álWatOik elégedetten foglalták el a második
osztály utasai elől a jó helyeket és példásan kérőztek a ringó fedélzeten.

Csak az ökrök után jöttünk mi ! - melegedent fel az emlék derűjében és
hallotta a. matrózok kiálrtásait, 'aihogy eltolták a parttól a gőzöst. - A Lacus
Benacuson voltunk, a Lagho di Garda majdnem erőszakosan kék vizén. A tó
kék volt - állapűtotta meg örömmel és megnyugodott - fehér habfodrok
kal, mint a templomba készülő szüzek -euhája, a három hegycsúcs Ríva 
'I'orobole mögött havasan ingerelte a tavaszt, amely mindent magának köve-
telt, akkor: múlt áprilisban.

- És Límone, a citrom-falu, az osztrálk-olalsz határon. A szíklá'k alatt
minden sárga volt a eitromos ágaktól. Lelkesen bámulták a citromokat. ők a
"díszbetegek", aik,ik már túljutottak a ketrecés kúrán és kirándultak.

- Miosoda idők! Aikkor még ő is díszbetegnek számítoet, könnyed és
előkelő, irigyelt üdűlővendégnek, aki áthajózott a Lacus Benacuson és végig
járta a tó partján épült Villa Bettorii termeit. - És a három skorpió a park
ban, a kövek alatt, a szökőkutak mellett, Szöcskéik és skorpiók l Mindez fel
foghatatlan csoda most.f;s hogy megéhezett a gyaloglástól és a lev:egő,től, úgy
faltak la Cardone-i osterdában, mint a fáradt munkások, vagy a nagy hancú
rozások után Pietro és a 'többi olasz gyerek.

Most nincs étvágya, nem tud enni és attól ilyen sovány, hogy már az
ülék" is fáj, Gager doktor ugyan azt mondja: abélhUlrutjának jót tesz a kop
lalás. - A nagyobbik haj a gyomorral van! - nézett rá bíztatóan az orvos.
- A belek rendetlenek... Tehát nem is a tüdő a veszélyesebb, attól egészen
jól meglenne - vidámodott fel és megintette a beleit: hűtlenek, most hagyjálk
el, amikor már azt kaphaenak, amit akarnak, De nem kell nekik semmi. -
Ez a bosszú - gondolta bágyadtan. A belek lázadása, amiért húszas éveiben
olyan mostohán báne velük. - Szóval nem a tüdő, hanem a gyomor körm
kellene csinálni va1amlit. .

- Talán még azok is megjavulnának, ha az idő olyan lenne, mínt ta
valy - tekintetIt ki az ablakon a nedves és esőitJől fényes kövezetre, - Ha
itt lenne az ígazí tavasz, gyorsan rendbejönne és akkor... Akkor mehetne
Vele messze, keresztül rohannának Olaszországon. egész Capri szigetéig és
végleg kigyógyulna. Aztán esetleg Párizs ...

* likslzilJei az í!ró VdJharma.dálrcímű regényes BlevícZlky életl1ajzábóa!.

541



- Nyolcvan évig fogok élni, mírst Goethe! - írta egyszer hetykén Gás
pár Imrének, amikor a hajnikiÍ nagy levelező figyelmeztette: kimélje magát.
De 'akkor még alig jutott túl a húsz esztendőn és elbizakodott volt, mint va
lami kőlyökrnilliomos. - Egészségemre pedig nem vigyázok! .- feleselt fl min
dig aggodalmaskodó és Ielsőbbséges költővel. - Nyolcvan évig fogok élni. ..
- húzta el a száját. Most már a fele is jó lenne és sokkal esendesebben, mint
ahogy akkor elképzelte,

- Túl szerény vagyok! - elégedetlenkedett. - A nyolcvan fele kevés.
. Kilencedikén múlt harmincnégy éves és holnap lesz harmincnegyedik neV'2

napja. - Az ember életútjának fele - gondolt Dantera. - MClst kezdődik

minden! - biztatta magát, rnint annyiszor, a változások kapujában. -- Kez
dődhet, " tette hozzá enyhe rnélabúval. Végre míntha elismernék. Új kötetét.
- fl másodikat - az annyi előcsatározás után könyvesboltba került Magány-t,
"jól fogadta. fl sajtó." A lapok bőven, ám elég felületesen "méUatják". Palágyi
Menyus már erősebben bírál, a Pesti Napló.fárcájában, épp egy hónapja: "He
víczky magánya nem valamely sorsfordulatból származik: ez, hogy úgy mond
jam, egy vele született, tartós, másíthataflan állapot. A magányok magánya
ez, melyet ember sehol a világon úgy föl nem találhat, mint a nagy város
ban és ca nagy városban is talán sehol úgy, mint az irodalmi életen belül."

- Honnan tudhatna! Miit sejthet a szelíd barát az ő sorsfordulatairól s
fájdalmas termékeny magányáról? Palágyi elmélyülést szándéka vitathatat
lan - os mégis felületes. Összezavar fogalmaikat és szereplőket, hősnőket és
eseményeket. Elvéti a neveket, feJc51eréli Emmát Lajkával, Donna Dianát tart
va .a kékruhás leánynak, Dettát vélve a pozsonyi Iígetnek, sőt parknak! Per
sze, ez bagatell, de azért bosszantó s csöppet sem vall alaposságra. "Az Em
mához írt utohangok e kötet leggyöngébb darabjai", - karcol a verssé oldott
múltba Palágyi. - "nem is annyira a szerelem, mint inkább a szerelern iránti
kegydet szólal meg bennök. Reviczky nem a nagy vagy tartós szenvcdélyek,
hanem a hangulatok köiLtője. A világ csak hangulat, ez a költői szép mondás
Reviczkynél igaz önismeretre vall." S ez félig-meddig talál, ám mélyen le~

szállítja 'az elismerés értékét és a bíráló értetlenségéről tesz bizonyságot, ami
kor odavetí: "Új.abb lírai költőink kÖZÖItt ő és Endrődi Sándor azok, akik min
dig legfőképpen 'hangulatosság--ra törtek"... Míntha a hangulat azonos lenne
II hangulatossággal !

"Reviczky magánya azért oly kietlen, mert neki a természet iránt egyál
talán nincs érzéke." - Mert nem dalolok a délibábos pusztáról? - nevetett IS

dühöngött egyszerre az arcói gyógyintézet foglya. - Ejnye, bej nye, kedves
Menyus! Mit várjak a gonosz kritikusoktól, amikor a jószándékú barát útja
is hamis ösvényre tekereg? - "Reviczky újabb lírai költőink között a leg
városiasabb" - olvasta tovább a Pesti Napló tárcáját. -- Ezt dicsérertnek szán
ta Palágyi Menyhért, mínt új vonást em lítli., de aztán megböki a pennával:
"A természet iránti érzés hiánya okozza, hogy Reviczky hangulatai szürkék
maradnak, bár igaz bensőségből fakadtak, Innen van továbbá, hogy leírásai
oly gyöngék, bágyadtak. Hideg, a természet képein, föl nem melegedö fantá
ziával, élénk hangulatot kelteni lehetetlenség... Mily bágyadt a kép, melyet
a Pán halála című költeményében a tengerről ad."

Az igaz, hogy csak a Garda-tó hullámain hajókázott, tengert nem látott,
de azért leírhatta: "A födélzeten ülök s a sirályok szaggatott énekét hallga
tom. A tenger végtelen magánya hasonlít lelkern elhagyatoUságához,az ágas
kodó hullámok rokonai lázas szívemnek s a viharmadár az én bánatomat zo
kogja el a dühös elemeknek." S megénekelhette, mirrt a magyar líra, az új poé-

. zis csapongó viharmadara, az álmodó görög tengert! Akár tetszik Palágyi
nak, akár nem! Hallaná .Iászaí Marrt, hogy éled, hogy piheg, az ő tengere!
A tengerüle. Az afkonybíbórban úszó hajó fedélzetére veszli utasait: hallga
tóit. S hogy pattog, lent a hajóban, ajkán a nóta. Mari megjeleníti, színpad
ra állítja a verset, drámát pergetve a láthatatlan s mégis tapinthatóvá váló

542



díszleteik között: mint a művészet révkalauza Pán vi:lágába vezérli nézőít és
hallgatóit, S válaszol míndenkinek. Kétkedőknek és félremagyarézóknak, kri
tíkusoknak és kívülállóknak. J ászai érzi és megérti: a Pán halála dráma.

A Pán halMánaIk és Marinak sikere van! - lobogna kÖTÜl az asszony
hangja s újra ütlt volt nála, amikor csak neki,egyedül a költőnek, mondta,
játszotta el a költeményt s varázsolta testté a "titkos szózatot":

Ki szornorú nem volt, az mind pogány,
Ö renddé ezt így a Golgothan.
- Mari. " Miria, ahogy ő akarja, vagy Rezeda: mindig csak egyet jelent:

az új életet, az ismeretlen, izgalmas egymáshoztartozást, a test és lélek, tit
kos, rejtelmes összefüggését, amit szerelemnek neveznek.

- Míria... - nézte az alkonyodó nedves utcát és a távoli "oopadtlevelű

olajfáka:t". - Mennyit kapott tőle. F'orróságot és soha nem érzett mámort.
- És most kellene minden befejezni? Nem lehet. Ilyen kegyetlenség nincs

CI világon. - Felugrott és majdnem feldöntötte a kis asztalt, amelyről le
esett néhány papírlap.
~ Ezt is ő küldte - vette a kezébe a Iehullott kéziratot. - Paulayt rá

beszélte, hogy vele foa-díttassa le Ibsen Nóráját. Már majdnem elkészült. Az
egyetl,en rnunka, amit Arcóban végzett, néhány versen kívül. - Hogy harcol
értem - rendezgette a papirosokat. és közben hosszan, rázkődva köhögött.
Mennyit foglalkozik most is vele. Négy levelet kapott tőle eddig és egy sür
gönyt. Utolsó írására nem válaszolt és erre kétségbeesetten táviratozott: "Bar
mi oka hallgatasanak kerern tudassa velem Miría" - mcsolygott el a táv
irat ékezetnélküli szövegén.

Valamit félreértett, amit a színésznö abban a levélben írt. Arról volt szó,
hogy a nyarat együtt töltik Iványi Ödönnel és egy másik asszonnyal. Neki
nem tetszett ez a gondolat, mert kettesben szeretett volna lenni Miriával. _
Csak ők és senkil más. Capriiban nincs szükség társaságra...

Elővette az asszony leveleit: "Nagyon kezdem érezni a hiányéit. Istenem,
milyen jó volna egy kicsit beszélgetni magával. Mag-ával, akihez én tarto
zam, aki viszont az enyém" - írta az egyikben. - "Ha a doktor mennybéli
jussa elvesztésével fenyegette meg és nem ért célt, úgy én megpróbálom a
földi paradicsomának az eljátszásával ijeszltgetni és ha nem vigyáz magára,
ez talán többet használ?" - álLt az anyás fenyegetés a másákban. Ez akkor
volt, mikor míndenáron ki akart menni az esős sétaterre és, Gager doktor
visszaparancsolta. Ezután megszökött egy délután...

A sürgönyt követő levél a legkedvesebb. Izgatott, pongyola, szeszélyes és
izgalmas:

.,És még azt mondják, hogy az asszonyok kacérok!
Maga, maga borzasztőn kacér!"
- Mindig ez a kacérság -, vidámodott Gyula. Soha nem vádolták aze

lőtt ilyesmivel, Ezt is Miría találta ki. Csak azért, mert nem felelt nyomban
ana a nvaralási tervvel foglalkozó levélre. Tovább olvasott:

"Oh, ha tudtam volna, hogy csak érdekessé akarja magát tenni hallga
tásával. majd nyugtalankodtam volna! Hanem megszenved érte. Úgy kell.
De hogy nekem míért kellett - no azt ne nagyon keressük, az embernek mín
dig akad egy kevés megbűnhődni valója, ha a múll\:iban nem, hát a jövőben
- várjon, mert rá is fogaik szolgálru.

Szörnyűség! egyszerre csak se szó, se beszéd, hát mit gondoljon ilyenkor
a szegény asszony itthon!"

- Drága asszony - fényesedett a s'Z,eme.
" ... nem hiába, hogy a színpadon is csak sírni tudok, de m6g a leveleim

ben sem értik 13 tréfát - sem azt nem értette (ah, most én kerültem fölül,
Critikus úr, és én magyarázom, hogy ön nem érti az autorokat) Sic!"

- Bűbájos pongyolaság és angyali összevisszaség - nevetett fel hango-
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san és a szája körül maradt a mosoly, amint folytatta a már majdnem érthe
tetlen, szelíd és derűs pofozkodást a szavakkal:

"nem értette, hogy meg nem értette míért mondtam, hogy nyaraljunk
négyesben r

- Felülmúlhatatlan! - gurgulázott fel a nevetés újra belőle. - ÉrteHe,
hogy nem értette ... Azt az.értectéiét neki! - A papiros reszketett jókedvétől

a kezében:
"Mert nem hittem, hogy egyedül velem eljön, mert tudom, hogy nem

akarja, hogy a -vtlág a nyelvére vegye: nos hát ezért, de hogy ennek dacára
mégis elgyütt lehessűnk."

- A világ - legyintet,t Gyula. - Mit a világ nyelve. Csak az orruk ne
legyen közel, erről Vian szó. - Még néhány zilált mondat következett arról,
hogy mennyi a dolga: holnap játszik és azután Fehérvár és Sopron és közben
tanulni kell Rákosi Jenő Magdo'lnájáit. A befejezés a leveleniként visszatérő

panasz volt: a mell- és Iégcsöbánaalmak:
"A Iégcsőrn - kérern hipochondrika sem vagyok, az már voltam, ez te

hát .meghaladott álláspont' -, de a Iégesőm még mindig fáj. nem tudom,
hogy állom ki ezt a 8 jártétk,ot egymás után? - Szegény Ambrus, voltiam ná
lok - már jobban van, de tüdőgyulladása volt, Képzelje, Ö is, mások is már,
rám olvasták ám a .Rezedát'! Borzasztóan megijedtem és elég ügyesen véd
tem a maga - ízlését - legyen nyugodt."

- Biztos, hogy az én ízlésemet? - felhősödött Gyula s ha nem is mondta
- idézni nem szokta, nem is nagyon tudta saját műveit - hallotta a Reze-
dának Irt verset:

Mikor már alkonyodni kezd,
Kigyúló felhő jelzi ezt,
Az árnyon áttör egy sngár még,
Aztán kihűl, kihal a tájék

Kialvó éltem is kigyúl
Még egyszer vágyak lángitul,
És lelkemen, míg a' halállal
küzdök, meleg sugár tör által.

Tőled jön mind e M, e fény,
Enyém vagy, drága nő, enyém,
Míg a halál egyszerre orvul,
Édes, ki nem szakít karodbul.

Te itt maradsz s elképzelem:
Más fog nyugodni kebleden,
De mert jó vagy s lelkem rokonja,
Virágot küldesz tán síromra.

Oh, hogy csak most találkozánlc,
Midőn a vágy ölő fullánk,
Midőn, mi mindennel fölérő,

Téged viszontszeretni: késő!

- Talán erttől ijedt meg? Pedig nem is igaz, mert nem késő! - simítot
ta végíg izzadt homlokát. - Csak az idő [avulna, mínden megváltozna. 
Szegény, mennyí baja van a légcsőjével - szaladt vissza a levélre. - Az ap
jától örökölte ezt az érzékeny "légzőszervet" - mesélte a vallomások órá
jában. De emiatt a szentéletű ács és korbácsoskedvü apa nyugodtan túl-
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élte a nyolcvan esztendőt. - Mert já volt a gyomra! - tette hozzá Maid és ő is
ebben bízott.

- Ha nekern olyan gyomrom lenne, mínt Krippeléknek! - mcsolygott
fáradtan Gyula - szívesen elcserélném a tüdőmet a gégejükkel.

" ... semmitől sem szabad megijedni, nemhogy egy sürgönytől!" - ol
vasta a befejezést. - "Hátha én magam toppantam volna be, mint szeréttem
volna, de három nrapig feküdtem. És - és azonkívül pénzt is csak most ho
zok és azután sem megyek , hiszen nemsokára maga jön ide? Ugye, édes
Madárkám"! Szegényke, de irossz lehetetit neki, amíg nem írt Maríjának".

A név alatt még ott állt az elmaradhatatlan, tökéletes asszonyi utóirat:
"És most mégsem írom meg, amiért elkezdtem ezt a levelet! - Mari".
- lVIit akart írni tulajdonképpen? Ennél többet igazán nem mondhat,

Arra nem is gondolt, hogy Mari Iejőjjön Arcoba. Ne is lássa így, ahogy rnost
van. Majd, ha javul az idő. De különben sem ilyen "klimatikUiS gyógyhelyen",
köhécselő, rosszkedvű ernberek között, Majd Capriban. És akkor elmondja,
amit nem írt meg most ebben a kusza, bájos és kicsit zavaros, sőt talán hisz
tériás levélben.

- Majd - gondolta újra és tervek színes kőde gomolygott körülötte.
Kopogtak az ajtón, livtrés inas jött be. A Horteil Gagerban nagyon sokat adtak
a formákra és az előkelőségre.

- A [vendégeik várják a nagyságos urat! - hajolt meg az inas.
- Engem? - csodálkozott Reviczky és gyanakodva nézte az ezüstpaszo-

mántos szelgát. - Szép ruhája van - gondolta.
- Mindjárt kezdődik az ünnepség. A zene is készen áll, - magyarázta

elnézőerr és kicsit megbotránkozva az inas. Hogy nem lehet erről tudni? Ép
pen az ünnepeltnek - Gyula napjának előestéje Vian, a nagyságos úr tiszte
letéve rendezik az estélyt,

- Igen, - válaszolta zavartan a költő. - Kicsit szórakozott lettem -,
mentegette magát a lakáj előtt, Majdnem megfeledkezett arról, hogy az ar
cóiak valami összejövetelfélérőlbeszéltek tegnap.

- Nagyságos U1I1am el volt foglalva - emelte fel jobb kezét szertar-táso
san az inas. - Dolgozotit ...

- Igen ... szégyenlkezett Reviczky, hogy észrevették, amit titkolni igye
kezett. Nem aloart felItiinni a többiek között, Itt nem dolgozik senki ... 
Mindjáot lemegyek - üzent a lakájjal, aki fölényes, szemtelen alázattal
újra meghajolt:

- Jelentend fogom - és hátralva kilépett az ajtón.
- Remekül csinálja - ingatta fejét a költő. - Lehetetlen utánozni.

Felülmúlhatatlan.
A szekrényihez lépett és gondosan átöltőzött. Fekete ruhát is hozott ma

gával és amiikor megnézte a tükörben vértelen, fehér arcát, fénylő sötét haját
és csillogá szemét, mégtet'Szettis magának. Üjra aggodalmasan megvízs
gált mindent és kicsit lázasan, de vidáman, mintha majálisra menne a dettai
erdőbe, lesietett a lépcsőn.

- Még ünnepelnek is - mo:solygott útközben bátortalanul. Nagyon há
lás volt míndenkinek és biztosította az életet, hogy igazán szereti ...

Hogyan válhatnak a mindennapok maguk is imádsággá? Az önzetlenség és a
ezeretet által. Oh, ha jó szándékú és figyelmes tanulók lennénk, nem is találhat
nánk a belső lelkiember számára alkalmasabb tanítómestert a mindennapoknál.

Karl Rahner
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