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L 

MEG FOG h a l n i ! . . . Képtelenség, hogy élni tudjon ! Ezek az őrült 
szavak kergetőztek egyre az agyamban, mikor először néztem 
végig a nagy tragika játékát , húsz évvel ezelőtt. Akkor Bruxel-

lesben játszott, a Théâtre du Parcban, «Claude felesége» címszerepét 
adta. Sápadtsága, légies járása, lázasan mozgó két keze, hajlékony 
csuklói, melyen úgy hatot tak fehér kezei, mint törtszárú fehér virágok, 
de mindennél jobban az a kimondhatatlanul fájdalmas valami, ami 
lényéből áradt, összeszorította a torkomat és könnyeket fakasztott a 
szememből. 

Az előadásra egyik barátnőm kísért el, aki jóviszonyban volt Duse-
val, sőt gyakran együtt is lakott vele. Felvonásközben szegényt kérdé-
sek özönével árasztottam el, amelyek természetesen mind a nagy tragi-
kára vonatkoztak. Ő türelmesen felelgetett és nevetve világosított fel, 
hogy bizony Duse is épen úgy eszik, alszik, él, mint más emberfia, hogy 
mindig fáradt , kissé mindig köhög, de azért mégsem beteg. 

— Előadás u tán úgyis meglátogatjuk, majd akkor meglátod, 
milyen egyszerű és milyen csodálatos. 

Egyszerű és csodálatos, hiszen én sem képzeltem őt másnak ! 
Há t nem volt-e a színpadon is ilyen, vaj jon nem ez volt-e az oka, hogy 
játékát soha egyetlen tragika sem érte még utól? 

Játéka maga volt az élet. Minden festék, minden színpadi kendő-
zés nélkül jöt t ki a színpadi lámpák nyers világosságába, elkezdte élni 
szerepét s megtöltötte annyi igazsággal, hogy elmosódott a határ az 
ő lelke és a hősnő lelke között. Régi énjét, mintha tökéletesen feledte 
volna, a hősnő életét élte, és éreztem, hogy amit játszik, már nem is a 
szerepdiktálta fájdalom, hanem az ő tulajdon lelkéből tör fel, rejtelmes, 
megrázó erővel. 

Az előadásnak diadalmas sikere volt. Ebben az időben az olasz 
tragika gyakran jár t Belgiumban, a közönség imádta. 

Mikor vége volt az előadásnak, mi rögtön szaladtunk a színfalak 
mögé, de aj ta jánál öltöztetőnője u tunkat állta : 

— Senki se mehet be ! — mondta. — Madame félig ájultan fek-
szik, az orvos van nála. 

* E visszaemlékezések szerzője neves francia énekesnő és Maeterlinck 
belga költő felesége. 
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Barátnőm roppant izgatott volt, félretolta az asszonyt és bement 
a szobába, de pár perc mulva visszajött. 

— Bejöhetsz, látni akar — mondta barátnőm. 
Az öltöző tele volt virággal, Duse pedig a kereveten feküdt, lezárt 

szemmel, fehér ajakkal, mozdulatlanul, mint egy halott. Komornája 
mellette térdelt és fogta a kezét, az orvos pedig föléje hajolt és illatos 
sót szagoltatott vele. 

Annyira megilletődtem, hogy megálltam a szoba közepén és nem 
tudtam továbbmenni, de ő kinyitotta szemét és mosolygott: 

— Jöjjön, jöjjön kedvesem . . . Semmi az egész . . . Ha tudná, 
hogy mennyire szeretem magá t . . . 

Megfogtam felém nyujtot t kezét és a megindultságtól beszélni se 
tudtam . . . Ekkor megszólalt: 

— Tegnap hallottam magát az Operában . . . 
Izgatottan felemelkedett, közelről az arcomba nézett és suttogva 

mondta : 
— Beszélni akarok magával, magáról! Tudni akarom ! Feltét-

lenül tudni akarom ! . . . Holnap, ügye holnap eljön hozzám a szállómba? 
Meghatottan igértem meg és valósággal feldúlt lélekkel távoztam. 
Egész éjjel szavaira gondoltam, de sehogyan se tudtam megérteni 

azokat. Milyen lázas volt a szeme, milyen izgatott volt a hangja, amikor 
mondta : «Beszélni akarok magával, magáról, mert tudni akarom !» 

De mit akart hát tudni? 
Másnap, mikor a szállóba értem, komornája fogadot t : 
— Madame még fekszik, de már jobban van, —mondta , — várja 

önt. 
A sötét szobában, ahová a gondosan befüggönyözött ablakokon át 

nem hatolt be a tavasz bűvös napsugara, eleinte nem is lát tam mást, 
mint két felémnyujtott kart. Megölelt hosszan, meleg szeretettel. 

— Sokat gondoltam magára. 
— Énrám? 
— Igen, magára, és . . . — egy pillanatig habozott, azután meg-

változott hangon folytatta, megnyomva minden egyes szót — igen, 
magára és a szerelmére ! 

Éreztem, hogy gyönyörű keze az enyémet szorítja és hallgattam 
azt az édes rezgő hangot, mely oly nagy hatással volt rám a színház-
ban és amely most rólam, az én szerelmemről beszél! 

Lassan megkülönböztettem a sötétben ragyogó fogsorát és kimond-
hatatlan vágy fogott el, hogy arcát láthassam. Mintha megérezte volna 
kívánságomat, felgyujtotta a lámpát és egyszerre elémtünt arca. 

Oly tisztán áll előttem emlékezetemben, mint akkor, mikor meg-
láttam. A legkisebb apróság se mosódott el bennem. Tudom, hol volt 
az ágya, a tükrös szekrény, mely arcomat tükrözte, sőt arra is emlék-
szem, hogyan esett az ő homlokára a fény. Világosan áll előttem, akkori 
ifjúságának varázsában. Pedig már lehetett vagy negyven éves. Fekete 
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haja fénylett fehér párnáján, csodás haja, mely se nem sima, se nem 
göndör, de olyan, amilyen csak az olasz és a spanyol nőké tud lenni. 
Ez a haj nehéz fürtökre oszlott, melyek csillogtak és fénylettek, mint 
kékeshátú ritka kígyók. A fekete hajtömeg hátrasimult fején, szabadon 
hagyta homlokát, körülfolyta nyakát és csomókba gyült válla kagylói-
ban. Durva vászonból készült hálóköntös volt rajta, amely se finom, 
se simulékony nem volt. Nem volt ugyan olyan durva, mint a paraszt-
ing, de legalábbis olyan, mint az apácák inge. Hosszú bő újja csuklón 
gombolódo t t . . . Az egész ingben volt valami kérlelhetetlen szigorúság 
és úgy látszik, szemem el is árulta csodálkozásomat, mert mosolyogva 
szólalt meg : 

— Igen, kedvesem, én írtózom a csipkéktől, a nőies fehérneműktől. 
Később, mikor már jobban ismertem, sokszor gondoltam e sza-

vakra. És emlékemben megjelennek azok a hotelszobák, melyekben 
lakott, melyekben sohasem láttam azokat az apró változtatásokat, 
látszólag lényegtelen semmiségeket, melyek minden nő környezetének 
jellegzetes bélyegei. 

Egy parfümös üveg, egy otthagyott papucs, valami tarka selyem 
a lámpára vetve elég arra, hogy megváltoztassa a szoba hangulatát. 
Ezer apró semmiség, ami azonban minden szónál ékesebben beszél 
valakinek ízléséről, szokásairól, érzelmi életéről! Mikor mindezt meg-
állapítottam magamban, önkéntelenül eszembe jutnak a «Gyönyör 
gyermeke» és d'Annunzio más regényeinek sorai, melyek tele vannak 
érzelmességgel, keresettséggel, meglepő találékonysággal, a képzelet 
finomságával, szóval mindazzal, ami a józan életet tündérvilággá képes 
varázsolni. 

De ezzel is úgy vagyunk, mint mikor bele akarunk pillantani két 
egybefűzött ember életébe. Csupán külső jeleket látunk s nem tudjuk 
mi az, ami közös bennük és mi az, ami elválasztja őket. A szerelemnek 
megvannak a maga örök rejtelmei és azért nekem mindig nevetséges-
nek tünik, ha a szerelemről beszélnek. 

Fátylát letépni lehet, de megfejteni soha, mert a szerelem túlnan 
van mindenen. 

De térjünk vissza hozzá, akit most is úgy látok, ahogy először 
láttam. Arcát, nyakát, kezét ugyanabból a sápadt elefántcsontból 
faragták, arcán semmi szín és ajka is alig rózsaszínbe hajló. De száját 
pompássá teszi ragyogó fogsora, amint arcát bájossá teszi nagy égő 
szeme, két sötéten izzó máglya. Lázas tekintete, mely ékesen beszél el 
annyi mindent, mely egyszerre lázadoz és alázkodik, kér és parancsol, 
főleg pedig ad, ad, esztelenül, vakon, de viszont vesz zsarnoki kénnyel, 
vesz, hogy övé legyen mindhalálig. Ezek a csodálatos szemek kísérték, 
magyarázták, kiegészítették a beszélgetést, amely kettőnk között 
lefolyt. 

— Beszéljen, beszéljen ! — könyörgött. — Hát nem találja, hogy 
a maga és az én szerelmem közt sok a hasonlóság? De maga mintha bol-
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dog volna . . . Hát nem bízik bennem? Hiszen én is fogok beszélni, de 
majd csak maga után. Olyan furcsa vad az én szívem ! 

Engedelmeskedtem neki. Ő szenvedélyesen hallgatta, le nem vette 
rólam a szemét, néha izzó szavakkal félbeszakította a mondatot, hol 
helyeselt, hol kételyét fejezte ki és ebben megnyilvánult lelke, mely 
egyszerre lángol a lelkesedéstől és megsemmisül a kínzó aggodalomtól. 

— Igen ez az . . . — mondta — kell, hogy két lény egyesüljön, ha 
minden izlésük, gondolatuk egybevág. Magának igaza l e h e t . . . sőt e 
pillanatban csakis magának van igaza . . . de később? 

— Később? 
— Igen, mikor eljön a kiábrándulás órája? Mert egyszer a szere-

lemben is eljön a vég. S ennek a rettenetes végnek a bizonyossága árnyé-
kot vet rá, már mikor beköszönt! 

Nem feleltem, ő vizsgálta az arcomat és sut togot t : 
— Azt hiszem maga meg sem érti, mit jelent az, a szerelem vége. 

Hát azt hiszi, hogy a szerelem az emberi határokon túl is folytatódik, 
túl minden emberi gyarlóságon? Talán maga a boldogságban is hisz? 

— Igen, ezerszer igen ! Hiszek benne, mert az ösztönöm súgja, 
hiszek benne bután, vakon, anélkül, hogy tudnám miért, és . . . és 
hiszek benne józan, világos észszel, mert jogom van hinni benne . . . 

Arcát a kezébe temette és keblét keserű sóhaj hagyta e l : 
— Igen, ez azért van így, mert maga a szerelem tavaszát éli! 

Én már nyarát élem . . . a nyarat — tette hozzá, s hangjában szinte 
zokogás remegett, — azt a nyarat, amely már-már az őszbe hanyatlik ! 
Ez a vég ! Felemelkedett és görcsösen megmarkolta vánkosát. 

— Lám itt vannak a levelei, velem vannak mindig, beszélnek 
hozzám, beleszólnak az álmaimba, meg akarnak győzni, hűséget esküsz-
nek ! De hiába ! Nem hiszek nekik ! Nem tudok hinni! 

Izgatottsága, kétségbeesése valósággal lesúj tot t ; igyekeztem meg-
nyugtatni, meggyőzni arról, hogy boldog . . . Ő messze van, írja csoda-
szép leveleit, a leveleket, melyek szerelemtől izzanak . . . Hát miért 
kételkedik, miért gyanakszik, miért nem akar hinni? . . . 

— Ez a kételkedés sérti, megalázza őt, — mondtam, — ez vétek 
a szerelme ellen ! 

Lehajtotta fejét, aztán kérdőn rámnézet t . . . 
— Talán most nincs igazam, de majd meglátja, később ; most 

nem hisz nekem, de az a kikerülhetetlen valami mégis csak eljön ! 
«Sokszor a könyv ajánlásában már a végszó keserűsége is benne van.» 

Mosolygott hozzá, fáradtan, szomorúan. 
— Minden, minden meghal és szeretni annyi, mint már nem is 

szeretni. 
De aztán eszébe jutott , hogy túlságosan elszomoríthattak szavai 

és hirtelen összeszedte magát. 
— Különben, minden az egyéniségtől függ. Nekem például min-

dig az az érzésem, hogy most, most jön a halálos csapás. Talán ismeri a 
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napórák felírását: «Minden óra megsebez, az utolsó megöl». Nos, én 
mindig ebben az utolsó órában élek, a halál órájában, melynek ütése 
legmélyebben hatol a szívbe. 

— Ez igen nagy hiba, épen ellenkezőleg, mindig azt kell érez-
nünk, hogy győzni fogunk, — mondtam. 

— Ilyen maga . . . 
— Maguk, a győzők, sohase teszik le a f e g y v e r t . . . Még legyőzve, 

összetiporva is felemelkednek és összetört boldogságuk porából új bol-
dogságot építenek. 

— Én nem tudok . . . nem tudhatok — mondta, — mert még ami 
öröm van is bennem, az is kétség és bánat talaján t e rme t t . . . 

Közben szeliden simogatta hajamat és úgy beszélt hozzám, mint 
idősebb nővér a kisebbikhez. Végül megjegyezte : 

— Kívánom, hogy boldog legyen; ez magának könnyebb, mint 
nekem, mert magában megvan a h i t ! 

Most, hogy felidézem ezeket az emlékeket, úgy érzem, hogy akkor 
egyikünk sem fogta fel e szavak igazi értelmét. Azt mondják, élete 
utolsó éveiben nagyon vallásos volt a tragika és Istenhez fordulásában 
mindenre vigaszt talált. Azt hiszem ez végső menedékük mindazoknak, 
akik hit nélkül éltek. Mindannyiukat várja a vallás csodatevő, örök 
hatalma és előbb vagy utóbb mind megtérnek hozzá. Fáradt lelkük 
mindannyiszor vigaszt talál és mindegy, hogy a vigaszt melyik istenség 
nyujt ja . Mily boldogok azok, akikben «a természetes hit» él, az «ösztönös 
vak hit»; boldog, aki teljesen és csorbítatlanul hisz másban és önmagában, 
az akarat erejében, a cselekedet céljában és az életben magában. 

Pár nap mulva ő jött hozzám. Mosolyogva lépett be és maga volt 
a lelkes csodálkozás. 

— Milyen bájos az otthona ! Igazi boldog otthon ! — mondta. 
Ebben az időben egy öreg empireházban laktam, azoknak az ősi 

patinás tereknek egyikén, amelyek olyan bájossá teszik Bruxellest. 
A téren kis divatjamult, együgyű emlékmű hirdette néhány martir 
emlékét, akiket a város népe még ma is babonás hűséggel tisztel és 
emléküknek állandóan virágbokrétákkal áldoz. It t nem volt semmi 
lárma, csak néha-néha egy-egy járókelő nyugalmas léptei . . . 

Otthonom tele volt virággal, fénnyel. Sárga függönyeim pedig 
olyanná tették a szobát, mintha örökké sütne benne a nap. 

Duse egészen feketébe öltözötten jött, hosszú köpenyben, mellén 
kis ibolyacsokorral. Bájosan rám mosolygott, levette ruhájáról a virá-
got és kedveskedve a kezembe tette. Nagyon jó kedve volt és mindjárt 
szerelméről kezdett beszélni. Ma reggel levelet kapo t t ; folyton nevetett 
és engem folyvást «édes kis diadalmaskodó»-nak nevezett. Azután a 
színházról beszélt, melyet imádott. Elmagyarázta azt a különös módot, 
ahogyan dolgozni szokott : Szemére szorítja két kezét, befelé néz és 
gondolkozik . . . 

— Igy dolgozom, otthon, a szobámban. Minden alakításomat 
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gondolatban építem fel és alakjaim ott a csöndben, a magányban kez-
denek élni. Karosszékbe süppedve vagy ágyban fekve, csukott szem-
mel átgondolom egész szerepemet, sőt az egész darabot. Mindig az a 
célom, hogy a próbát elkerüljem. Mert a próbák megölik a művészi 
ötlet ösztönszerűségét, tönkreteszik az érzelem pillanatnyi hatásait. 
Megtörténik néha, hogy partnereim unszolására próba közben kimegyek 
a színpadra és adok nekik útbaigazításokat, de el nem ismétlem előttük 
a szerep szavait. Sohasem próbálok, sohasem ismétlek. Mondja, — 
szólt hozzám, — hogyan képes valamit kétszer ugyanúgy csinálni? 

Más véleményem volt erről. Magyaráztam neki, hogy szerintem 
a próba sem gépies munka és ha üres teremben játszom is, ugyanazt 
az alkotóerőt fejtem ki, mintha közönség előtt játszanék. Rám nézett 
és szomorúan sóhaj to t t : 

— Igen, mert maga erős és f ia ta l ! Maga még képes erre ! 
Ennek a beszélgetésnek hatása alatt született meg lelkemben a 

meggyőződés, hogy Duse valami különös, médiumszerű jelenség. Az a 
felfokozott lelki élet, amely minden szinészben megvan, nála olyan 
erőssé fejlődött, mint senki másban. S szerintem mindaz, amit különös 
szerepalkotási módjáról elmondott : hogy csakis egyedül tud dolgozni, 
csupán gondolatban, hogy sohasem vesz részt a próbákon, mert fél, 
hogy ott durván félbeszakítják és kiragadják természetfölöttivé feszült 
lelki állapotából, főképen pedig az a különös mód, ahogyan valósággal 
belefelejtkezett a fölvett szerepbe, hasonlatos állapot a médiumok 
hipnotikus trancejához. Talán ennek a sajátságos tüneménynek hatása 
alatt kiáltottam fel akkor, hogy : «Meg fog halni! Meg fog halni!» 

Egészsége olyan törékeny volt, hogy heti három előadásnál többet 
nem birt ki és minden előadás után súlyos idegbántalmai voltak. Mindez 
csak megerősített abban, hogy feltevésem helyes. 

Sőt többet mondok ennél, meggyőződésem, hogy a színpadi ken-
dőzést is azért mellőzte, mert túlérzékeny idegzetének gyötrelem volt 
minden aprólékos foglalatoskodás, minden, ami az anyaghoz tartozott, 
akkor, mikor már tulaj donképen nem is a maga életét élte. Hiszen 
mondta is, hogy színházi kosztümjeit még szereptanulás előtt választja 
ki, nehogy azután még csak gondolnia is kelljen erre. 

Mert Duse Eleonora ilyen sajátságos tünemény vol t ; sohasem 
érezte szükségét, hogy külsejét a szerephez idomítsa s innen nyerte azt 
a példátlan erőt, különös, nem is asszonyi bátorságot, hogy fehér hajjal, 
fonnyadt arccal fiatal szerelmes nőt mert alakítani. Ekkor is, épen 
úgy, mint valaha, amint színpadra lépett, mintegy varázsütésre hatal-
mában volt a közönség és amikor már nem volt semmi testi vonzóereje, 
csodálatot és elragadtatást tudott kelteni. Mert akkor már nem a fehér-
hajú, törődött öregasszony volt, hanem a hősnő ifjú, vonzó egyénisége. 
Amint tüntek az évek, mindig jobban ki tudott emelkedni magából és 
a «másikká» lenni, fokozatosan, ahogy lassan-lassan kezdett megválni 
saját énjétől, töprengéseitől és végtére életétől. Azt hiszem, ha valaki 
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előadásközben durván kizökkentette volna lelki állapotából, veszedel-
mes beteg lett volna, amint betegek lesznek az álomkórosok, ha hirtelen 
felébresztik őket. 

Aztán hosszú idő multával történt valami, ami újból megerősí-
tette Duseról alkotott véleményemet. 

Akkoriban a tragika Párisban tartózkodott és nagyon szerette 
volna Maeterlincket megismerni, minthogy rajongott műveiért. De a 
költő ebben az időben roppant féltette magányát, nem járt sehová és 
őt sem óhajtotta látni. Valójában : nem is szerette a színházat és a nagy 
tragikát se látta soha. «Mire volna hát jó ez a látogatás?» mondta. 

Azonban mégis sikerült őt rávennem, hogy elkísérjen a szállóba, 
ahol Duse lakott. 

Duse tágas, sárgakárpitos szobában fogadott, melynek ridegségét 
valamennyire enyhítették a nagy ablakok, mert rajtuk, keresztül látni 
lehetett a Szajnát, part ján a Louvre-al és sok-sok aranyvörös őszi 
lombbal. 

Mikor beléptünk, az ablaknál állott, finom alakja közeledett 
felénk, megköszönte a költőnek, hogy eljött és kissé mosolygott. De 
mily halvány és szomorú volt ez a mosoly ! Szívünket valami meg-
magyarázhatatlan érzés szorította össze. A beszélgetés nagyon nehezen 
indult meg. A tragika Pelleasról és a költő egyéb munkáiról beszélt. 
De ő gyűlölte az irodalmi vitákat és szavaira alig felelgetett. Én pedig 
folyton néztem ezt a kis törékeny, szomorú asszonyt, sárgult bőrét, 
tompafényű szemét, őszbevegyült fekete haját és nem tudtam szaba-
dulni az érzéstől, hogy talán nem is Duse, hanem valaki idegen az, akit 
látok. Tíz év telt el azóta, hogy utoljára láttam, de talán az ő törékeny 
vállaira kétszeres súllyal nehezedtek az évek . . . 

Megérezte, hogy Maeterlinck unatkozik és hirtelen elkedvetlene-
dett, rám nézett, azután hogy végetvessen a kínos hangulatnak, felállt : 

— Szólok a szobalánynak, hogy készítsen teát — mondta és 
eltünt. Maeterlinck pedig bosszankodva fordult hozzám : 

— Miért is beszélt rá, hogy eljöjjek. Nincs nekünk semmi mon-
danivalónk egymásnak . . . Érthetetlen, hogy ezt a nőt sokan szépnek 
találják ! 

Hiába akartam meggyőzni: 
— Ez nem ő ! Ő nem ilyen ! . . . Nem tudom, mi az oka . . . 
Közben visszajött és mellém ült. Megfogtam a kezét, kérdezős-

ködtem a színházról, alakításairól . . . és minden igyekezetemmel azon 
voltam, hogy életrekeltsem a régi Duset. 

Körülbelül egy óra telt el, a feszültség eltünt és lassacskán valami 
megértő, bensőséges hangulat fejlődött ki a költő és a tragika között. 
Duse egész családiasan az ágy szélére ült és útikalandjairól mesélt. 
Az a nő, akit egy órával előbb itt találtunk, mintha eltünt volna és életre-
kelt a bűvös, hódító teremtés, akit én megismertem és aki most Maeter-
lincket is meghódította. 

Napkelet 69 
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Fáj t mikor el kellett válni tőle és újra azzal az érzéssel hagytam 
el, hogy ő a világ egyik legcsodálatosabb teremtése. Alighogy bezárult 
az ajtó mögöttünk, Maeterlinck megszólalt: 

— Sohase hittem volna, hogy ember pár pillanat alatt így át tud-
jon alakulni! . . . Mikor jöttünk, öregasszony volt, most pedig alig 25 
éves ! . . . 

Ez csoda, a lélek csodája. A léleké, amely gondolatok, szavak útján 
élettel, ifjúsággal, szépséggel töltötte meg Duse hervadó testét. 

Barátnőm, aki annakidején bemutatott Dusenak, sokszor mondta : 
«Csodálatos, hogy téged milyen hamar megkedvelt, pedig rendkívül 
idegenkedő, félénk természet, nehéz megnyerni a bizalmát!» És sokan 
mondták: «Örülhetsz, hogy nem tudod, milyen szeszélyes tud lenni». 

Sohasem hittem, hogy valóban szeszélyes tudna lenni és még 
mindazok után, amiket most elbeszélek, sem nevezem annak. 

Egy napon Dusetól sürgönyt kaptam a következő szöveggel : 
«Párisban vagyok, ha estéd szabad, színházba megyünk». Este a szálló-
jába mentem. De vajjon csakugyan ő volt-e, akit a hallban megpillan-
tot tam? Kesztyűjét gombolta, mikor feléje közeledtem, rámnézett és 
egészen idegenszerű hangon megszólalt: 

— Jó estét, asszonyom, hogy van? 
Valósággal megdöbbentem, mert nem ismertem se ezt a világos 

estélyiruhás hölgyet, se ezt a hangot, de legkevésbbé azt a szertartásos 
modort, mely úgy hatott rám, mint valami jeges zuhany. Kocsiba száll-
tunk, ő egész úton semmiségekről beszélt, sajátságos idegen hangon. 
Csodálkozásom csak fokozódott, mikor fenntartott páholyunkba lép-
tünk. A páholyban még egy úr és egy hölgy ült, szintén Duse vendégei. 
Ő folyton beszélt hozzájuk, anélkül, hogy engem bemutatott volna. 
Természetesen úgy azok, mint én, igen kellemetlenül éreztük magunkat. 
Már-már el akartam menni, de valami mégis visszatartott : Nem hihet-
tem, hogy udvariatlanság, vagy sértés, amit tesz, talán van itt valami, 
amit nem értek s ottmaradtam a helyemen némán és mozdulatlanul. 

Nemsokára felgördült a függöny s a nézőtérre sötétség borult. 
Hirtelen csönd lett, mindenki a színpadra figyelt. Én csak azt a három 
másik alakot láttam, mely előttem ült, főképen pedig a tragikát, akinek 
jobbja a páholy párkányán pihent s fehérlett, az odaesett fényben. 
Saját érzelmeim annyira elfoglaltak, hogy nem tudtam követni az elő-
adást s folyvást ezt a kezet néztem . . . Egyetlen pillanatig nem nyugo-
dott, reszketett, vonaglott, elterült és ökölbeszorult, ujjai belemélyed-
tek a bársonyba, aztán újra remegni kezdett a kéz . . . néztem, addig 
néztem ezt a vonagló kezet, amíg ez lett számomra az est igazi drámája. 
Ezer kérdés tódult az agyamba. Biztos voltam benne, hogy Duse nincs 
teljesen magánál, talán valami rettenetes fájdalom érte és mostan meg-
feszített akarattal bezárkózik, megkeményíti magát, hogy távol tudjon 
maradni saját fájó lelkétől. Ezért fél gyöngéd baráti szavamtól, amely 
meglágyítaná a bátorságát, fölszabadítaná elnyomott f á jda lmát . . . 
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De az is lehet, hogy semmi sem történt, csupán megint abba a «saját-
ságos lelkiállapotba» került, mely távoltartja őt mindentől, mindenki-
től s magára hagyja vergődő lelkével. 

Magamra vettem felöltőmet és zajtalanul kiosontam a páholyból. 
Lelkem mélyéig földultan, hazamentem. Álmomban pedig szakadatlanul 
azt a kicsi, fehér kezet láttam, amely egy kétségbeesett lélek vívódásai-
ról beszélt. Másnap hosszú táviratot kaptam tőle, mely tele volt gyön-
gédséggel, de nem magyarázott semmit, tudta, hogy megértettem 
mindent. 

Ezután nem is voltunk együtt többé baráti kettesben. Egyszer 
még láttam őt egy estélyen, ahol néhány verset szavaltam. Hozzám 
jött, mindkét kezét felém n y u t o t t a és kedvesen mosolygott. Fekete 
bársonyruhájában még légiesebbnek látszott és csipkés kalapja árnyé-
kot vetett szemére . . . Nemsokára azután páholyában láttam, mikor 
én a színpadon játszottam. Az előadás végén kihajolt a páholyból, lelke-
sen tapsolt és egy fehér kaméliát dobott lábam elé . . . a színfalak mögött 
magához ölelt és zokogott . . . 

Ekkor láttam utoljára. 

I I . 

«Elmegyek, elmegyek én, el fogok t ü n i , elmegyek messzire meg-
halni, édes, édes szerelmem.» 

Mikor a csodálatos tragika meghalt, vágytam arra, hogy a «Tüzet» 
olvassam, a nagy olasz költő művét. Azt hittem e könyvben, mint 
valami átlátszó koporsóban megtalálom két ember eltemetett nagy 
szerelmét. Azonban csalódtam, mert néhány izzó szón kívül, melyet a 
költő az asszony szájába ad, csupán képek, virágos szavak mesterkélt 
tömegét leltem, mely alatt oly nehezen tudtam feltalálni a hajdani 
szerelem hamuját . Milyen elavultnak, bántóan érzelgősnek és halálosan 
unalmasnak találtam ezt a könyvet! És hasztalan kerestem benne azo-
kat a ragyogó tulajdonságokat, melyek nagy költővé teszik d'An-
nunziót. 

És ha arra a szinte gyermekies önfeledtségre, mondhatnám világ-
megvetésre gondolok, amellyel e két lény belevetette magát a szerelem 
romantikus áradatába, csodálkozom a nagy felzúduláson, amit e regény 
megjelenése okozott. 

— Miért s u t j á k ezért általános megvetéssel a költőt? Hiszen a 
könyv megjelenése Duse tudtával és beleegyezésével történt. 

Van azonban a regény végén néhány oldal, amely mélyen meg-
hatott , melyeken a tragika elmeséli a költőnek színészi élete első 
élményeit. 

Ezek a vallomások ékesen bizonyítják, hogy zsenije egészen külön 
kategóriába tartozik és talán nem is sorozható be teljesen a művészet 
ismert birodalmába. De hallgassuk meg előbb, mik voltak a színészgyer-
mek élményei, mikor még apja-anyja oldalán, vásári deszkán játszott. 

68* 



1 0 9 2 

«Még a fülembe csengtek a versek, oly hangon, mely mintha nem 
is lett volna enyém s lelkemben valamely idegen akaratot éreztem, 
melytől szabadulni nem tudtam. Az élet mímelése pedig hozzátapadt 
arcom minden izmához és ezek akárhány estén nem tudták abbahagyni 
zaklató j á t é k u k a t . . . Ekkor már éreztem, hogy álarcot hordok magam-
ban, sőt élő álarc vagyok magam is . . . Tágranyitottam a s z e m e m e t . . . 
hideg borzongás futot t át raj tam, hajam tövéig, nem tudtam magam-
hoz térni, nem tudtam számot adni magamnak arról, ami velem történik. 
«Anyám rendes szokása szerint, unszolt, hogy egyem, olyan szavakkal, 
melyeket egyedül ő tudott mondani. — Várj, majd később — feleltem én. 
Csak inni tudtam, mohón vágytam friss hideg vízre.» 

Később pedig így szól: 
«Páratlan órák voltak azok, akkor úgy éreztem, hogy kimene-

külök a test börtönéből és felszabadult lelkem elbolyong az élet legszél-
sőbb határain. Művészetem legelső vonalai a töprengés, fáradtság, láz 
és undor állapotában alakultak ki, midőn érzékenységem csaknem 
plasztikussá vált. Valami természetes, égő vágy élt bennem, hogy átala-
kuljak s hogy magamba szívjam az isteni leheletet, mely a formába 
tartalmat ö n t . ..» 

Elbeszéli még, hogy előadás után képtelen volt enni és hogy ne 
haragudjon az anyja, titkon eldugta a kenyeret, másnap reggel pedig 
kiment á mezőre, céltalanul kószált mindenfelé és útközben ette meg 
a kenyeret, mint valami kis kóbor cigányleány. 

Mindebből láthatjuk, hogy ekkor már jelentkezett benne médium-
szerű, sajátos zsenije, mely annyira kiemelte őt a mindennapi életből, 
hogy művészi erőkifejtése után csak másnap reggelre tudot t magához 
térni. 

Érdekes színben világítja meg rendkívüli lényét az, amit Romeo 
és Julia előadásáról mond : «Ezen az estén a veronai arénában aratta 
élete első diadalát az akkor 18 éves művésznő.» (A Tűzben a költő 14 
évesnek mondja, mint Juliát.) 

Amint meséli, tökéletesen egynek érezte magát a hősnővel és egyre 
mondta «Julia voltam, Julia voltaim. Részletesen leírja a nagy diadalt 
és a felejthetetlen est szinte megrázó végét. Előadás után kiszökött a 
városba, rohant keresztül az utcákon. Meg akart halni. Már majdnem 
belevetette magát a folyóba, mikor anyja utolsó pillanatban, a hídon 
megragadta. 

Ott álltam a híd korlátjára támaszkodva és egész testemet meg-
rázta a zokogás. «Vessük magunkat a mélybe» akartam mondani, de 
nem jött szó ajkamra. 

«Vajjon nem érthető-e, hogy itt a halhatatlan szerelmesek forró 
atmoszférájában ez a fiatal leány feldultan, lázas önkívületben járta 
Verona utcáit, kereste a hősnő sírját, kereste a hősnőt, benne talán 
önmagát? Vajjon nem érthető-e, hogy amikor először itta be lelke az 
ihlet édes mérgét, majdnem agyonsujtotta tehetségének tragikus ereje?» 
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Szerintem egészen más az a bizonyos lelki nagyság, mely alkotó-
része minden vérbeli művésznek és más Duse lelki nagysága, amit én 
Duse «médiumszerűségének» nevezek. A különbséget talán legjobban 
igazolom, ha két olyan ellentétes művészi géniuszt állítok egymás mellé, 
mint Duset és Sarah Bernhardtot. 

Ha összehasonlítjuk tehetségüket, látjuk, hogy nem művészi 
eszközeik, hanem ellentétes tulajdonságaik teszik őket két ellentétes 
típussá. Nézzük a tényeket : 

Sarah Bernhardt 75 éves korában, mikor már csak egy lába volt, 
derekát pedig szüntelen fájdalom gyötörte (amelyről csak legbensőbb 
barátai tudtak) és testén az öregség összes fogyatékosságai viaskodtak, 
legyőzhetetlen akaratával még játszani tudott , még volt ereje hozzá. 
Vajjon mi adhatott neki ehhez erőt? A művészet csodatevő ereje, mely 
erős, akár a szerelem ! 

Ez energiát ad, átalakít, ebben megújhodás van, mondhatnám : 
feltámadás. Ez a csodálatos valami a művész lelkében terem, de nagyra-
nőni, meggyökerezni, csak a közönség szuggesztiv erejétől képes. 

Duse nem ilyen volt. Harmincéves korában már heti három elő-
adásnál többet nem bírt ki. . . és láttam őt, mikor élete nyarán, testi 
ereje teljében szinte tehetetlenül feküdt ágyán, lesujtva a fájdalomtól, 
amit szerelme okozott. Ez azért volt, mert mindazokat az erőket, melyek 
fáradhatatlanná teszik a színészt, ő fájó könnyek árán lába elé dobta 
annak, akit szeret. 

El lehet képzelni, hogy valaki teljesen egészséges testtel olyan 
gyönge legyen, hogy csak ritkán tudjon játszani. De viszont eszünkbe 
jut a vézna, beteges Rachel, aki művészi körútján szekérsaroglyában 
éjtszakázott és oly gyönge volt, hogy szüntelenül a haláltól féltették. S róla 
mondják, hogy a színpadon olyan erő szállta meg és olyan munkabíró 
volt a játékban, mint az életben soha. 

Felvetődik ezzel kapcsolatban az örök kérdés : Lehet-e őszinte a 
színész a színpadon? Mindenki tudja , hogy a művészet nem más, mint 
az élet átvitele. 

Már most hogyan lehet a színészi őszinteséget és ezt a transz-
ponált életet összeegyeztetni? 

Azt hiszem, felesleges is mondanom, hogy teljes őszinteség lehetetlen 
a színpadon, hiszen még Duse médiumszerű tehetségének is szüksége volt 
némi gépiességre, mert különben átlépte volna a szerepszabta korlátokat. 

Szerintem a színpadon nincs őszinteség és nincsen hazugság. 
A művészet olyan magaslatra emel, ahol már kicsinyes emberi törvények 
nem érvényesek. 

Hazudok-e akkor, mikor kecsesen kinyujtom a karomat, és őszin-
tébb vagyok-e, ha indulatom parancsára durván előrelököm? Ezek a 
kérdések oly ostobákká és együgyűekké válnak, ha vérbeli művészről 
beszélünk. A művészi erőnek épen úgy, mint a dinamika többi erőinek 
megvan a maga mély és örök törvénye. 
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A művészi igazságot pedig ne keressük másban, mint a művész 
lelki tulajdonságaiban, mert i t t megtaláljuk Sarah törhetetlen energiájá-
nak nyi t já t és rájövünk arra, hogy Duse művészi ereje tulaj donképen 
már pathologiai tünet . 

Mert nem is a testben, de a lélekben lehet oka Duse állandó 
kimerültségének, a formai szépség tökéletes megvetésének és annak a 
túlérzékeny idegzetnek, mely szüntelen gyötrelemmel érezte az «Elkerül-
hetetlent». 

Szenvedő, beteges lelke te t te őt a szenvedő emberiség örök kép-
viselőjévé a színpadon és ez emelt válaszfalat Sarah művészete és az 
ő művészete közé. 

Duse megmutat ta , hogy a színpadi siker t i tka nem ügyes mester-
fogásokban, hatástkeltő külsőségekben rejlik, hanem a való élet átalakí-
tásában, felemelésében, megnemesítésében . . . mert ez a művészet. 

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a közönség jobban szereti 
Duse kendőzetlen, puritán játékát . Én csupán két egyformán híres 
művész egyéniségét ku ta t tam. 

Míg Sarah a színészi nagyság maga, addig Duse, azt hiszem, a 
kivételes asszony örök típusa. Azé az asszonyé, akinek szeretni annyi, 
mint szolgálni. Aki azt mondja művészetéről: 

«Valami természetes égő vágy élt bennem, hogy átalakuljak, hogy 
magamba szívjam az isteni leheletet, mely a formába tar ta lmat önt». 

Mikor pedig arra ébred, hogy a költőnek már drágább a munkája , 
mint az ő szerelme, tökéletesen átalakul, már arca se ugyanaz többé. 
Lassan átmegy abba a bizonyos «másik állapotba» ahol már mások ösz-
töneivé, gondolataivá lesz. Egyénisége elmosódik, és már nemcsak a 
színpadon, de az életben is azzá lesz, akit megtestesít. Tökéletesen oda-
adja magát művészetének, már csupán zsenije él, és csak halálos fáradt-
ság az, ami ezen felül marad. 

Életét, egészségét feláldozta kettős egyéniségének, magamagát 
pedig nemes szerelmének, melynek éltető emléke túlélt minden fájdal-
mat . Sarah épen fordí tot t ja volt ennek. Uralkodásra termet t lélek, 
uralkodik, mindig erősödik, mindig magasabbra jut és élményei, fá j-
dalmai megacélozzák jellemét, ahelyett, hogy megtörnék. 

Ő a valódi színésznő, aki életet tudot t teremteni a színpadon, anél-
kül, hogy valóban élte volna azt. S meg tud ta játszani a legmélyebb 
fájdalmat , meg tud ta indítani a közönséget, pedig nem is a maga fáj-
dalmát adta, hanem csupán annak tükörképét. Olyan ez, mintha 
színésznő úgy sír a színpadon, mint az életben : a közönségre csupán 
azt a hatást fogja tenni, mint bármelyik síró asszony. De ha a színész 
sírni t ud anélkül, hogy egyénisége felolvadna a sírásban, a közönség 
felejthetetlen művészi benyomással távozik. 

Maga az emberi élet még nem a legszebb a világon : és Duse az 
«életet» adta, Sarah Bernhardt azonban ezenfelül többet is adott . 

Fordította : K. Lányi Piroska. 
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