
Márai Sándor
SZIGETI JENŐ mint apa

Kiadatlan naplójegyzetek 1948-ból

Hetek óta Márai Sándor naplójának kéziratát olvasom. Nem a ki
adottat. nem is a Vörösvárv kiadó által közzétett Ami a Naplóljól
knnnradt köteteit, hanem az egyetlen példányban készült Márai-féle
gépiratot, az eredetit, melyet Márai javítgatott még jellegzetes kéz
írásával. Valaki lila, máskor kék kiemelő vastag tollal kihúzta azo
kat a szakaszokat, amelyeket még Márai beválogatott napló-kiadá
saiba. (Ez is érdekes olvasmány, hiszen Márai átdolgozta, általáno
sította, gazdagította az első fogalmazványt.) Ezeken a szakaszokon
túl is kimaradt még néhány szakasz a Naplóból kintarad kötetből,

néha szernrnel láthatóan tévedésből. Ezeken túl kihúzásta ítéltetett
minden olyan szakasz a kéziratból. ahol Márai Sándor nevelt fiáról
találunk feljegyzéseket. Ezeket a szakaszokat szerétném időrendi

sorrendben itt közreadni, A szakaszok előtt a Petőfi Irodalmi Mú
zeurn kézirattárában őrzött kézirat oldalszámát adom.

Márait mint apát rnutatják be ezek a sok szívvel papírra vetett
rövid jegyzetek. A Márai házaspár elveszítette gyermekét, ezért a
leányfalusi nienekülés idején fogadták magukhoz az 1941. február
18-án született Babócsay Jánost. Ezek a lírai melegségü vilianások
oldják a Napló esszészerű, igényes, tömör stílusát. Talán ezért
ítélte az író kihagyásra őket.

[ánost. akiből kiváló mérnök ember lett, édes gyermekükként
nevelte fel a Márai házaspár. Tragikus halálát (1986. április 23.)
nagy megrendüléssel élte meg. Ezelőtt néhány héttel János 45-dik
születésnapján így emlékezett vissza az első találkozásra: "Látom
a hároméves, szőke gyereket, amikor a leányfalusi kertben elém
áll és bemutatkozik L. (Lola) rendezte a bemutatkozást. Életünk
egyik csendes rejtélye a találkozás mögött" (Napló 1984-1989. To
rontó, 1997, 118.).

Ez a válogatás az 1948-as év feljegyzéséböl való. Ez az év a
Márai család életében sorsfordító volt. A polgári értékeket megta
gadó világban Márai mint író ellehetetlenült. A napló tanúja.
hogy egyre határozottabban fogalmazódik meg terve: feleségével,
gyermekével kültöldön próbál szereneset. Ezt a nagy vívódást írja
meg a Föld, föld cimű könyvében (Toronto, 1972), mely sok szö
vegbeli hasonlóságot, azonosságot mutat.

A gyermek életének is fontos éve volt 1948. Első osztályos volt
Budapesten. ebben az évben bérmálkozott, néhány kirándulást
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tett Leányfalura. a Balatonra; a háborús károktól csaknem tönkre
ment állatkertbe. 1948 augusztusának végén nevelőszüleivel

Svájcba, majd pedig a Nápoly melletti Posillipoba kerül, átélve az
új, más anyanyelvű iskolák sokkját. Márai apai szemmel, érzéke
nyen figyeli a gyermek rezdüléseit. Ezek az apa-élmények ritka
kincsek bomló családú világunkban.

4. p.
János álma: az utcán megy, a hóban. Egy rendőr jön szemközt, ele
sik. A rendőr karjai közül könyvek hullanak a sáros-havas földre:
János összeszedi a könyveket, s mindegyik címlapján az én nevem
olvassa. Magával viszi könyveimet, a rendőr ott marad a hóban.

Lehet, hogy ez lesz könyveim számára a végső megoldás.
Egy megjegyzése:
- Ti egészen mást beszéltek, mint amit a rádió mond ...
- Hogyan, mást? ...
Vállat von:
- Nem tudom. Mást.

13. p.
Jánossal az állatkertben. A néhány megmaradt, ostromviselt sze
gény állat, - egy elefánt, egy teve, egy láma, két mosómedve, két
vidra, egy zebra, négy víziló, ez minden, a tél fogságában teljesen
elmebajos benyomást kelt; s bizonyosan őrültek is ezek az állatok;
bezárva a ketrecbe, távol minden életfeltételtől, ami számukra ter
mészetes lehet, megőrülnek. Mint én. Mind mindannyian, akik ma
élünk, egy élethelyzetben, amely átmenet a koncentrációs tábor és
az őrültekháza között. Lehet, hogy Ferenczi Sándornak volt igaza,
aki a múlt háború végén azt mondta, az emberiség megőrült a há
borúban, s amíg egy-két nemzedék ki nem hal, - a traumás nem
zedékek, - nem lesz béke a földön.

Állatkert után Jánossal velőscsontot eszünk a ligeti Gundelnél.
Gundel bácsi öreg és megdagadt a bánattól és kövérségtől. A
szép helyiség ma is ápolt, a fin de siécle légkörének varázsát
árasztja. Ebben a vendéglőben negyven év előtt ebédeltem először

apámmal. Jánost bemutatom Gundelnek; remélem, negyven év
multán ő is bemutatja majd pereputtyát Gundel leszármazottjai
nak. így játszik az ember, élettel, helyekkel és élethelyzetekkel.

23. p.
S. öreg korcsmai barátom, az ál-virágkereskedő, - régi lóverseny
játékos, és hetvenöt éves bölcs pesti semmittevő, - lelkesedni kezd,
amikor elmondom neki, hogy Jánossal játszottunk a totón és kilenc
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találattal százhetvenöt forintot nyertünk. "Micsoda tehetség ez a gye
rek!" - kiáltja. - "Hétéves korában kilenc találat! ... Zseni!" Azt hi
szem, kiábrándul, amikor elárulom, hogy Jánosnak fogalma sincsen a
versenyekről és csak találomra bökdösött ujjával, amikor a ticketten
kijelöltük az esélyeket. De S. másképen látja ezt a kérdést. Ö a szeren
csét úgy fogja fel, mint a tehetség egy nemét. Lehet, hogy igaza van.

33. p.
A kisfiú kezdi elveszteni azt a kedves, megejtő koboldszerűséget,

amivel mindenkit elvarázsolt: holnapután lesz hétéves, ami szép
kor. Az első hamv lehullott róla. Első bizonyítványát hazahozta az
iskolából, egy kettese van - írásból, - de azt hiszem, ez is nevem
protekciója ... Mégis, úgy, ahogy van, prosztákos lényével és külse
jével ragaszkodom hozzá, vállalom a valóságában, érzéssel is, meg
győződéssel is. - Nemrégen egy gazdag házba hívták, szüle
tésnapi ünnepségre. Mikor hazaért, lelkesen adott elő a látottakról.
Mi jobb? .. - kérdeztem. - A gazdagság, vagy ez a nyavalyásság,
amiben most élünk? .. - Ez jobb, - felelte meggyőződéssel, 
mert ezért nem irigylik.

Negyven és egynehány évre volt szükségem ahhoz, hogy iga
zán, szívem szerint megtanuljam, amit ő az anyatejjel szopott.

34. p.
János hétéves. Születésnapját megelőző éjszakán, izgalmában, már
három órakor felébred, keresi az ajándékokat. Csak hajnal felé al
szik el, boldogan. "Érdemes születni" - sóhajtja. Még itt tart. ..
Amellett, azt hiszem, igaza van.

36. p.
Jánost "nevelni" kellene ... itt az ideje, hogy következetesség és egy
fajta emberi szigor lefaragja róla élete első négy évének szabados em
lékeit. Ez a nevelés az élet egyik legnehezebb emberi vállalkozása.

38. p.
Jánost rendkívül izgatja Jézus. "Mikor kezdett varázsolni?" - kér
di. "Milyen magas volt?" A keresztrefeszítés vad és kegyetlen mód
szere is izgatja, - mint kétezer éve mindenkit, -lappangó, kegyet
len ösztöneit.

40. p.
A gyerek növésben van és nyugtalan napjai vannak. Én már nem
vagyok növésben - mindenképen inkább csökkenő tendenciában
vagyok, - de nekem is nyugtalan napjaim vannak. Nem a világ-
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helyzet nyugtalanít, nem is személyes sorsom a világhelyzeten be
lül. A Viadal zárójelenete nyugtalanít, az, hogy lesz e erőm, megfe
lelő színpadi helyzetben és szavakkal kimondani, ami a darab ér
telme: nem a bosszú a megoldás, hanem a megbocsátás? Ez való
ban nyugtalanít; különösen, rnert már semmi féle értelemben nem
vagyok növésben.

41. p. (február vége).
János apró cédulákat mutat; az új módszer ilyen cédulákon oszto
gat az iskolában érdemjegyeket és János már egy tucat egyest gyűj

tött. Megdicsérem és érdeklődőrn, milyen tantárgyból kapta az
egyeseket? .. Írásból, olvasásból? ... Nem, mondja, klozettbajáras
ból. Ebből eminens.

52. p.
Március 15. Centennárium. Lobogók, ünnepélyek. Az Áldás-utcai
iskola tomatermében ünneplem március idusát: János szaval né
hány sort egy Petőfi-versből. Különös és félelmes érzés a mai lég
körben hallgatni ezeket a szavakat: szabadság, nemzet. .. Nincs sza
badság, nemzet sincs. Negyvennyolc eszményeit talán soha nem
árulták el olyan gátlástalanul, mint a centerinátium évében.

55. p.
Lányfalu. Március idusa. Az orgonabokrok rügyei megrepednek,
úgy iparkodnak.

Jánossal gyalog jövünk be Szentendrére. A nyolc kilométeres
utat férfias elszántsággal tűri. Ilyen vállalkozásokban férfias.

A Biblia szófejtő függelékében olvasom, hogy János = kedves,
kellemetes.

60. p.
Negyvennyolc éves koromban új műfajt kell tanulnorn: azt, hogy
meggondoljam, felüljek-e az autóbuszra, mikor villamossal is lehet
menni? A villamos olcsóbb. Lázongás és sopánkodás nélkül tanu
lom ezt a műfajt.

Délelőtt az állatkertben a gyerekkel. Oroszlánok, elefántok, tig
risek, egy kenguru, hiénák érkeztek Prágából. .. A tigrist sokáig
nézzük. Eszelősen jár fel és alá a ládában, a rács mögött. A rnoz
dulat ismerős. Nem vagyok vérengző fenevad, sem királytigris ...
de, esztendők óta ugyanezzel a tehetetlen tengéssel és lógással
élek a ketrecben.

73. p.
A gyerek reggel érdeklődött, mit gondol egy vak? A kérdés érdekes.
Már az is érdekes, mit gondol az, aki lát? Erre sem tudok felelni.
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84. p.
Egyedül a gyerekkel. L. (Lola) kórházban, a lány kimenős. Vacsorát
főzünk, aztán bicskával eszünk. Csillog a szeme, nagyon helyesli
ezt a férfias életmódot, a piszkot ahogyan, női faxnik nélkül, sze
meteliink evés közben. Igaza van, ez a régi, a kezdeti, az emberi
életmód, a férfihoz illő.

95. P.
János első gyónásra és áldozásra készül. Nyög, izzad és sóhajtozik,
így írja bűneit. "Nincs halálos bűnöm" - mondja gondterhesen, 
"mind csak bocsánatos". Tizenhárom bűnt sorol fel, elégedetten.
köztük ezt is: .Panáználkodtarn". Kérdem, mi az? "Csúnyákat fir
káltarn" - mondja vigyorogva és felrajzol a gyónócédulára egy női

mellet.
Megkérem, gyónás előtt szálljon magába, szánja meg bűneit.

Leül a dívány szélére, komolyan mered maga elé, aztán röhögni
kezd. "Nem tudok komoly lenni" - mondja derülten.

96. p.
A gyerekkel vasárnap reggel a templomban. Az első áldozás szer
tartása a májusi díszekkel felékesített barokk templomban rengeteg
embert vonz. A templom ma olyan menekvő hely, mint volt az
ókorban és a középkorban, mikor asylurnnak számított.

96. p.
János lenyeli az ostyát és komolyan bámul a lobogó gyertyafénybe.
Ebben a pillanatban, formálisan. de valóságosan is, belépett egy
nagy, régi közösségbe. az egyház kötésébe. Ez most már nem en
gedi el, amíg él; s nem ez lesz a legrosszabb kötés, amely életében
bezárja.

96. p.
Rendetlen napok. A gyerek lázas, otthon tartom, a kórház és a gye
rek között vándorlok, a háztartás gondja is az enyém. Egyáltalán,
minden gond az enyém. Ez ne lenne baj, mert ki, milyen jogon akar
gond nélkül élni? Nagyobb baj, hogy ilyen feltételek mellett dol
gozni csaknem emberfeletti erőfeszítés, más-már eszelős vállalko
zás. Nyilvánvaló, hogy valamit fel kell adni: a munkát, vagy ezeket
a gondokat.

11 O. P.
János az iskola egyik ünnepségén szerepel, sokszáz ember előtt, s
először érzek egyféle megkönnyebbülést: jókedvűen és elfogulatla
nul áll szemközt a nyilvánossággal, nincs szerongása. sem affektáló
védekezése a tömeg előtt. Ez jó tulajdonság, ha nem történik bal
eset, remélni kell, hogy megállja az emberek közott helyét.
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110. p.
János álmában egy lovat lát. A lónak irányjelzője van, a szeme he
lyén két reflektor, a hátában egy kormánykerék.

Ez az álom, amelyet soha régebbi korokban gyermek nem ál
modhatott. Ez már az ő álma, csak az övé. Ez a század álma.

129. p.
Jánost ugratják:

Mi volt elébb. A tyúk, vagy a tojás?
Gondolkodik. Komolyan feleli: Elébb az Isten volt. Aztán a tojás.
A válasz pontos, mind a Genézis válasza.

134. p.
János vizsga után léggömböt kap ajándékba, s a piros ballont dél
után ünnepélyesen sztratoszféra-kirándulásra küldi: az erkélyről el
engedi, zsinór nélkül. A piros hólyag magasra repül és eltűnik a
világoskék, híg semmiségben. Sokáig nézünk utána. Nagyon szép
pillanat ez, mint minden, ami fölösleges és értelmetlen.

143. p.
Egy nap a Balatonon. Jánost látogatom meg, aki pontosan úgy fo
gad, ahogy egy fiatal menyecske fogadja fürdőhelyen öreg, fogatlan
férjét, ezt a rokonszenves hülyét; tudja, hogy nem marad a látogató
soká, ezért iparkodik nyájas lenni, érdeklődik az otthoni viszonyok
felől, de fellélegzik, mikor a szükséges-kellemetlen vendég végre
megint a vonatablakból integet. ..

151. p.
A Balatonnál. Jánost látogatom meg. Nagyszerűen elmotyog a kert
ben a két kutyával. Piros és kövér. Okos, különösen idegen és ba
rátságos egyszerre.

Délben vendégek állítanak be. B., a feleségével. B. most államtitkár.
Meseautóval érkezik, háromezer dolláros Hudson-kocsival, melyet a
magyar állam bocsát államtikárai és miniszterei rendelkezésére.

Harminckilenc éves. Néhány hónap előtt szívtrombózisban be
tegedett meg. Most jobban van, meghízott, nem dohányzik, pis
log. Író szeretett volna lenni, de soha nem volt igazi ereje ehhez.
Bírálatokat írt, gyanús készséggel; mindig gyanakodtam, hogy
nem olvasta, mert fizikailag nem olvashatta el a könyveket...
Egyszer felkeresett a Pesti Hírlap szerkesztőségében, megkért,
szerződtessem oda munkatársnak, De nem lehetett szerződtetni,

mert tehetségtelen volt. Versei is olyan különösen tehetségtele
nek... olyanok, mint az igazi versek és mégsem azok.

Ez a B. a tisztességesebb hazaárulók közül való: a mcseautót. s
mindazt, ami egy rossz írónak kijár a demokráciában, ha lelken
dezik a zsidóknak, zsebrevágja; de máskülönben szelíden és kö-
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véren várja a véget. Ezt a véget nem tudom megjósolni, de egy
napon mindenesetre a meseautós farsang végét jelenti.

A csodaautón. - a meghívás elől sértés nélkül nincs módom
kitérni, - százhúszas sebességgel visszahoznak a városba. Ké
nyelmetlenül érzem magam. A balatoni műúton teherautók ro
hannak, megrakva a szakmányba üdülő, kiránduló "dolgozók"
kal, akik belebámulnak a Hudsonba és komoran nézik az állami
kocsit és utasait. .. Egy napon majd megállítják ezek az emberek
a mcseautót és igazoltatják az utasokat.

157. p.
Álmatlan éjszaka. Lélekben kezdek már nundentől elszakadni. A
pillanatban, amikor aláírtam a kérvényt, amelyben útlevelet kértem
hazámtó l, sokkal egyszerűbb lett minden.

Csak egytől nem tudok elszakadni: a kisfiú tól. Ha nem tudom
magammal vinni, visszajövök érette; s akkor aztán lesz, ami lesz.

159. p. 1948. augusztus 2.
A Balatonnál. A gyerek minden héten, amit a szabadban, a víz part
ján tölt, nő, húsosodik, színesedik. Különös, derűs erő van benne.
L. nem ért hozzá, ingerült. A gyerek nézi, tapasztalt kék szemével,
közönyösen. Néha vállat von.

A visszaúton, az autóban, egy mérnők elmondja ostrom emlé
keit. Az emberek valóban többet bírnak, mint amennyire általá
ban méretezték és nevelték őket.

Székesfehérvárott megállunk Kaszap István sírjánál. A kultusz,
amelyet a sírral mesterségesen űztek, most lanyhább. Kaszap Ist
ván általános furunkulózisba halt meg. Az a híre, hogya szentség
erejével volt telítve. A szentség ereje, mi az. Most, hogy leírtam, el
gondolkozom. Valamilyen idegrendszerbeli állapot, vagy szellemi ké
pesség? Azt hiszem, mindkettőből valami, s aztán más is. Olyasféle,
mint a művész képessége: látomás és magatartás egyszerre.

163. p. 1948. szeprember 7.
L-val (Lolával) és a gyerekkel négy napja Genfben.

Az útról két erős emlékem maradt. Egyik: a magyar detektív a
határon, aki megnézte útlevelünket és csendesen ezt mondta: "A
viszontlátásra". Hanglejtése rezignált volt, nem lehet elfelejteni. A
másik: a fiatal orosz katona, aki éjfél után, mikor az emmsi hídon
állott a vonat, - itt végződik avasfüggöny - beléjött a hálófül
kébe, elkérte, majd visszaadta az útleveleket és némán, komolyan
szalutált. Emlékezem az arcára.

168. p.
Az élet minden nap újra feladja a kemény leckét: túl kell élni, amibe
belezuhantunk. A lecke megoldása annyira elfoglal, hogy nem érek
reá a honvágyra.
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Iános még ráér erre a fényíízésre; a szállodában összeveszett a
chilei gyerekkel; sírt, azt mondotta, keserves zokogás közepette:
Nem jó itt, nem jó. "Nem értem, amit beszélnek." Vigasztalom,
hogy alapjában én sem értem.

170-171. p.
Meghívják Jánost az itt vendégszereplő Knie-cirkuszba. Elkísérem
a társaságot. Színházba nem járok, moziba ritkán; de a cirkusz cso
dálatosan megőrizte a rádió, a film, a diktátúrák által eltorzított
tömeglátványosságok korában a maga klasszikus stílusát. Itt min
den ugyanaz maradt, mint volt száz év előtt: a szín, a rendezés, a
szag, a mutatvánv, a jelmez, semmi nem változott.

A cirkusz közönsége sem változott. A színházban más lélekkel
figyel ma a közönség, mint száz év előtt; mást vár a produkciótól.
A cirkuszban, ma is a szájtátó gyermek ül, aki ujjár cuclizva rö
hög, mikor a bohócot farba rúgják, s a szadista felnőtt, aki üveges
szernrnel mered a magasba és reméli, hogy nem váltotta meg hi
ába belépöjegyét, végül is leesik a kókler a trapézról.

Egy idomító tíz gyönyörü, hatalmas jegesmedvével dolgozik.
Állandóan, beszél morgó, vicsorgó, acsarkodó fenevadakhoz. Egy
pillanatra sem szűnik a produkció ideje alatt ez a sustorgó, ideges
rábeszélés.

Amíg a mutatvány t nézem, eszernbejut. ugyanilyen dopteur-i
helyzetben állottam szemközt Leányfalun, az erdő szélén, egy kis
házban, 1945 januárjában másféltucat részeg orosszal. akik nőt

akartak; pontosan így beszéltem hozzájuk, mint az idomító a je
gesmedvékhez. A rnutatvány, akkor, sikerült.

181. p.
Délután négykor elmegyek jánosért az iskolába, ahol reggel kilenc
től lopja szegényke a napot, némán és tehetetlenül. Mostani hely
zetünk sok gondja közott egyik legnagyobb felelösségem épen ez a
gyerek.

Most nyomoréknak érzi magát, a pezsgő szóval fecsegő franci
ák közőtt, - éppen úgy, mint én. Elviszem egy játszóterre. a tó
partján, a Népszövetség csődbeiutott palotájának kertjében. Benn
szülött gyermekek játszanak itt izgalmas játékszerekkel. melveket
Genf városa ad a kicsiknek. János itt is magányos. Nem megy a
gyerekek közé, fél. És a gyermekek valóban kegyetlenek, - mint
a frissen kelt kis csirkék, melyek kőnyörtelenül kimarják maguk
közül a fogyatékosat, - érzik Jánoson a nyelvi nyomorúságot.
nem hívják, s ha bátortalanul közeledik. elkergetik maguk körül

Reggel, mikor az iskolába viszem, engedelmesen jön, beszélget,
de az ('XflT/IIJf kapujában megáll, ,1 szeme megtdik könnyel, fel
néz és így mondja: "nem értem öket". Azt.in erőt vesz magán,
felszalad a lépcsőn.
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184. p.
Séta kettesben Jánossal a francia határ felé. Ilyenkor figyelmes. Ezt
mondja: - itt nem rossz. De menjünk odébb. A tengert és a tűzhá

nyót szeretném látni.
Igényei Jászberény óta megnőttek. Igaza van, én is úgy érzem,

ha már elindultunk, menjünk odább, mentől messzebb, a tenger
és tűzhányók felé. Ulysses is így kezdte.

185. P.
Reggel iskolába viszem Jánost, - szegényke, engedelmesen jön, de
az iskola kapujában mindig keservesen felsóhajt. a nyomorék! - s
utána járok a genfi utcákon, az egyetem körül. Nem tudom, mikor
scprik ezt a várost, de már hajnalban is olyan tiszta, mintha felsi
kálták volna. Lehet, hogy önmagától tiszta. Itt senki nem szemetel.
A fák is lassan, bocsánatkérő mozdulattal hullajtják leveleiket a jár
dára.

194. P.
Négy hét nagy idő. Genfben már otthonosan élünk. János ebéd
után egyedül eltűnik hazulról, a sötétben kódorog csak haza.

Csendes ellenérzéssel és tisztelettel bámulom a franciakat.
amint a Suisse Romaride bástyái mögött nagy erővel élnek régi
életformáikban.

Már nincs honvágyam, mint az első napokban. Nem is remélek
semmit. Már az sem egészen biztos, hogy az első vonattal haza
rohannék. ha otthon elkergetné valamilyen tájfun a bolsevistakat.
Emlékezem a hazára, nincs indulat bennem, jót akarok ... de én,
személy szerint, mást akarok már, valami mást.

196. P.
Csak .1 gyereket sajnálom, szerettem volna neki harmonikus gye
rekséget. Így csak Nápolyt tudom adni, a Vezuvet. a tengert, az
idegenséget, - ezt a vad indianosdit. De talán emberebb lesz így.
És nem lesz belőle a Szovjet janlesárja.

200-201. p.
A gyerek nagyon szerencsétlen itt, francia földön, a helybeli köly
kök szemérmetlenül kínozzák nyelvi nyomorúsága miatt. Én pon
tosan ilyen szerencsétlen vagyok és éppen ilyen nyomorék. Egyi
künk sem tudja megmondani franciául, mit gondol igazában, - s
a gverek sora még könnyebb, mert ő legalább hallgathat.

220. V
János csalódott, mert a Vezuv nyugodt volt. "Mit eszik az, aki tüzet
hány?" - kérdezte nyügösen.
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245. p.
jános a barnabita atyák iskolába jár, a közelben, egy narancsfákkal
dúsan megtömött kertben, a Capo Posillipo tetején. Az olasz elemi
oktatás titokzatos; egyelőre, úgy látom, inkább csak futballoznak.
A prefektus minap homlokon rúgta a gyereket a labdával, s aztán
ijedten tetanus-oltást javallott. Lajos tanácsára egy helybeli orvos
hoz megyünk.

Az orvos fenn lakik a Vomero, a modem városnegyed egyik
korszerű házában. Először járok nápolyi belgyógyász rendelőjé

ben; a laryngologus, akit két év előtt felkerestem, tüntetően fitog
tatta szakorvosi minőségét. Ez az orvos teveszőr házikabátban
rendel; olyan, mint egy öreg gavallér, aki kacér dresszben várja
szíve hölgyét. A rendelőben sötét van; egy gyerek-bicikli hever a
sarokban; sehol egy éles fényű lámpa; a házikabátos, süket, idő

sebb kis orvos megnézi a gyerek homlokán a sebet, vállat von és
lemond a tetanus-oltásról; amiben, azt hiszem, igaza van. Kér
dem, milyen a nápolyi egyetem orvosi szintje? Vállat von, rossz
kedvűen mondja: .Basso, basso".

Ez valószínű. De már régen megtanultam, hogy minden nép
maga klímájának, orvosának és orvosságának megfelelően beteg.

250. p.
jánossal az akváriumban. A halak ember-arca, - mint a madarak,
az állatok emberarca, - arra tanít, hogy van egy ős-arc, amelyre a
metamorfózis reávetíti változatait.

270. p.
Reggel jánossal besétálunk a városba, presepe-t nézünk egy temp
lomban. A helyi művész jámbor áhítattal csirizelte össze ezt a csi
ricsáré vallási panoptikumot. A vallás, mint játék. Nem ez volt még
is legrégibb, igazi értelme?
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