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ELÉGIA ÉS HIMNUSZ
(Részlet egy lírai útinaplóból.)

1.

Évtized multával már nem is annyira kalandért utazol, mint inkább, hogy
valamely mesterséges módon megsokszorozd létedet. Az utazásen kívül legfel
jebb talán a szerelem kínál a változás és a változat valóban merész, szélsőséges

- habár nem túlontúl tartós alkalmaival. Egy-egy park, szigeti gyep, hegyi
szoba, várbeli utca őszi estén: talán olyannak őriznek. aminő ismét sohasem
lehetsz már, s aminőnek sohasem tudtad elképzelni magad - mégis: mennyi
vel tartósabb és zártabb formában hagytad ott magad egy visszahozhatatlan
zürichi estében. a Limmat gátja mellett, mikor neonfényekkél kivilágított erdő

nek láthattad az eső után felfrissült várost; vagy annak a bolgár kolostornak
udvarán, mely fölé, a rendkívül éles levegőben, jobboldalt haragoszöld erdők,

szemközt pedig fehértetejü, szürke, csupasz gránitcsúcsok emeltek falat, miköz
ben az épület kegyetlenül fehér oldalán piros festékkel vont círádák idéztek
cirill ünnepeket, a harangtorony alatt pokolbeli büntetések tüze sárgállott a
freskókon, s a délelőtt éles fényét trombitáló örömével töltötte be a pisztrán
gokat sodró hegyipatak!

Római és itthoni önmagad hiába próbálnád összeadni: idegen számjegyek
és algebrai jelzések végösszegét ismerni hasztalan vágyol! Luzern és Párizs
multjába börtönzötten mindörökre élni fog valaki, aki osak ott, s csak abban
az időben lehettél: ne kíséreld meg újra felkeresni, inkább szaporítsd lé,ted
változatait, hasztalanul és szívfájdítón, jelened mélyén is a mult sodrására
fülelve, mely a csalóka földet elrabolja majd talpad alól! Félsz, hogy tökélete
sebb és szenvedélyesebb változatokat teremtesz odakünn, mint aminőkre ide
haza képes lennél? Háborgásodat békévé sokszorozhatod, szenvedésedet boldog
sággá: jöhetnek napok, amikor kétkedő, hitetlen alázattal tekintesz vissza arra,
aki időközben voltál!

Változásokban mindig is a brutálisak, a félreérthetetlenek nyugtattak meg:
irtózom az átmenetek terhes kétértelmüségétől, kíméletes és óvatos kínjától.
A valóság képei is oly feltétlen és elszigetelt magáncsságban kövessék egy
mást, mint az áloméi! A megszokottból húnyt szemmel zuhanjak a szokatlanba,
a mindennapiból a ritkába, Budapestből Párizsba! Nemcsak létemet akarom
megsokszorozni, hanem valóságomat, álmomat is! Legyen minden utazásom:
merész alibi - szenvedélytelenségemben is szenvedélyemet, tehetetlenségem
ben is tevékenységemet, kinomban is örömömet bizonyító! Nem érhetem be
csupán egyetlen valósággal: ma már tudom, hogy számtalan, meghökkentő és
merész változataival, a valóság átnyúlik a valótlanságba is. A valóságban is
éllentétét láthatom, s amaz ellentétben is: a valóságot. Talán az utazás tanított
meg erre, létem és valóságom telhetetlen megsokszorozása. S ha egy vidék,
egy állomás ismerős valahonnét a multból, ha utam során valamely jelenség
régóta birtokolt képletére bukkanok: csak szédüljek el méginkább a félig
ismerős, félig-ismeretlen képek billenő mérlegén, csak higyjem, hogy talán a
Verpeléti-út üres telkeire települtek a szarajevói kávézó-kertecskék, melyek
nek lugasába mohamedán gazda hozza réztálcán a párolgó tégelyeket; csak
higgyem, hogy a Boulevard de Montmartre felirataít cserélték fel az Erzsébet
körút cégtábláival!

Csak tanuljam meg, ébrenlétemben is az álommal nézni farkasszemet!
5 éppen ezért válasszam mindig az álom vad átmenet-nélküliségét!
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2.

A szárazföldi és víziutak terhes és hamis átmeneteket iktatnak elhagyott
és elnyerni áhított életeink közé. Az utazás ígazi feszültségével csak a levegő

ismertet meg, melynek titokzatos folyosói és útvesztő felhőláncolatai közül úl:!y
siklasz alá Párizsban, mintha csak a budaörsi mező koronaja fordult volna, hogy
hátáról egyenest az Étoile mögötti fasorok valamelyikébe ejtsen. Még mindig
kezedben szorongatod a nyirkos fűcsomót, melyet reggel a légcsavar felbor
zolta pázsitról téptél: itt, végre szétszórhatod, délután egy cukrászda aranybarna
kirakata előtt. S reggeltöl délutánig, micsoda elvontel:!yhelyben-viharzás, a
felhők folyékonnyá és puhává szelídült, magnézíumténvű, hangtalanul villámló
térségei felett, égboltí kék tavakkal és mocsarakkal a láthatáron, lépcsók és
sivatagok néma vidékén, miközben a szárny aluminiumlemezein. elpárolgó ben
zinbuborékokat, val:!y a motorokból ki-kicsapó fehér párát- fil:!yeled. Rojtosszélű

kútszájak néha a német erdőségeket mutatják alant, széles, sugaras fasorokkal,
sárga falvak pirostetős, gót templomait, vagy kanyargó, zöld folyókat, végtelen
rendezőpályaudvarokkalpartjukon, majd az egykori csatatér holdbéli mezőit,

szürkészöld kopárságban. futóárkok szürrealista villámcikcakjaival, bornbakrá
terek sárga ragyáival, hosszú, hosszú perceken át, s a megtiport. pőre agyag
felett lebegő porfátyolt. De még ez a látvány is valamikép olymódon "területen
kivüli' , mint a csatlakozó légikikötők várótermei, ahol valóban csak a párizsi
járat bevárásához van jogod: börtönszerűen kopár és higiénikus magányban,
az ideiglenesen befogadó állam területét szintoly kevéssé érintve, mintha még
mindig csak a légterében utaznál. elvont és átmeneti jelenlétedre olyannyira
szemethúnynak a hivatalok'; hogy még nevedet sem jegyzik fel nyilvántartá
saikba, s vizumra sincs szűkséged, Jogilag nem val:!y jelen, s testileg is csak
»nnvíra, hos;:y ugyanazokat a szűrke, alacsony felhőket bámulhasd szüntelen
a mezőség felett, a betonkifutók légbe emelkedő országutait, a várakozó, sötét
vörös norvég gépeket, a tengerentúli légitársaságok jelvényeit, s a váróterem

. előtt sétáló rendőr piros-szalagos sapkáját. Magnéziumfényű sivatagok és mér
tanian hazátlan várótermek nem-léte után új létedbe csak akkor érkezel meg,
amikor kigyullad fülkétek falán a felírás: Regardez vos I:!laces - s már rézsút,
a délutáni fény máglyáin kering Párizs, mezők és rádióállomások, vasúti el
ágazások, a Montmartre dombja, névtelen aluljárók, baromfiudvarok, I:!áztartá
lyok, s a dombokon a város feketén, itt-ott sötétzölden, mint a.rothadó hal húsa,
felismerhetetlen szögekben, arany és fekete szeletekben, melegbarnán, mint a
sűrű füst, hatalmas fémlapok tetőzete alatt rejtező negyedekkel, szurkos sávok
ban: kéretlenül elnyert feladat és adomány!

Léted új változata áll előtted, s már köréd is csapódott, elborított, jele
nének vizével, hogy ideiglenesen fulladásos halált szenvedjen benne multad,
otthonod, s az a valóság, melyért, s mely ellen, magadban annyiszor lázadtáU

3.

Túlontúl sokan gondolnak közülünk Párizsra, mint az ifjúság színterére!
És sorstársaink száma fenyégetően emelkedik: a fiatalok nem akarják magu
kéivá tenni csalódásainkat, a megöregedettek kényszerű csalódásait - tehetet
lenül kell néznünk, amint helyünket. illúziónkat birtokukba veszik. Igazuk van:
nem bizonyos, hOI:!Y valóban is értékét vesztette, aminek mí már nem látjuk
fgazi értékét!

Tiz esztendőn át volt rögeszméra Párizs: minél elérhetetlenebbnek, elzár
tabbnak tetszett, a háború kapui mögött - annál feltétlenebb rögeszmém! Ál
maimban úl:!y jelent meg, mint valami túlkorán elvesztett szerelem: megérkez
tem, izgatottan csomagoltern ki a szállodai szobában, s máris szaladtam a Con
corde-terre, de itt mindig ugyanaz a csalódás várt - kivetett magából az álom
béli város, lerombolta önmagát, sötétbe hullatta- tereit, oszlopait. "Mostaná-
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ban legfeljebb csak álmomban utazom" - írtam naplómba, a háború egyik
esztendejében. - "Megérkézem a réglátott városba; késő este van, de izga
tottan csomagolom ki holmimat a szállodai szobában: alig várom, hogy kinn
lehessek az utcán s végigsétálhassak az ifjúság boldog terein, melyek ebben
az órában már elhagyottak; a szökőkutak körül magánosan égnek a díszes
gázlámpák, csillog a fekete kövezet s az utcákon nem jár senki: sötétek a bol
tok, a széles sugarúton hűvös szél fúj, barátaim, akikkel találkozni akartam,
nincsenek sehol. Miért oly kihaltak és magánosak ezek az álombéli városok?
Nagy, sötét mezőkre tévedek, melyeknek peremén égnek csak fények, a hát
térben a kupolás épület talán egy halottat rejt, s a fasorban, mely az erdő

höz vezet, a házak erkélyén égvefelejtett narancsszínű lámpa, örökre eltávozott
férfiak és nők könyvére vagy kézimunkájára veti világát. Szomorúan és kielé
gítetlenül ébredek ezekből az álmokból az éjszaka közepén: lentről, a Duná
ról hajókürt hangja száll fel a bástyákra, a régi városház tornyában oly meg
hitten üt az óra, mintha csak a szemköztí lakásban állna, a kandallón ..."

E régi mondatokat csak azért írom le most, hogy önmagam előtt is bizo
nyítsam: így csak álomban lehet megérkezni! S akikkel álmodban eggyé vál
tál: azoktól fordulj el ébrenlétedben.

Az álmomban elképzelt séta útvonalán vezet első utam ezen a tavaszi
délutánon is. Aranyos faliszőnyeg a városi táj: a gesztenye fasorok alatt honoló
fény ugyanoly régről ismerős, mint a sugárutak mértana, kacér lejtése, meg
tévesztő körforgása. Párizs térségei zöld fényekben fürdenek, hatalmas rétek
és bozótok, - micsoda költészet lehetőségei rejlenek is abban, hogy a felkelő

s a lenyugvó nap felé nyílik ki egy város! De mindez a látvány csak olyan,
mint valami jel, mely valamikor jelentéssel is bírt számomra. Lépcsők, kerti
székek, az utak fehér kavicsa, szobrok, fák alatt a pázsit: közömbös, felesleges
teher, amit karomra vetettek, hogy boldoguljak vele. Közömbösen ragyog sze
membe a délutáni város: ismerősebb lenne, ha már nem ismerném, s ottho
nosabb, ha nem lett volna otthonom, oly soká!

Az egész világ közömbös irántunk: adok igazat a divatos bölcselet taní
tásának. De ez a bölcselet megfeledkezett arról, hogy a világ közönye sokkal
türhetetlenebb, hogysem rajongásunkkal. vagy gyűlöletünkkel, örömünkkel,
vagy kétségbeesésünkkel meg ne akarnók olvasztani. Eszméletünk kemencéjé
ben hevül a világ látványa - zártsága, keménysége, tüzeinknek nem soká áll
hat ellen. Gyanakvón, ellenségesen figyelem az álmomban áhított teret, s rnö-

. götte a széles út lila szalagját. még nem akar megismerni, még makacsul zár
kózik közönyébe, - én azonban, gőgös szerelmesként, nem .fogok élni hatal
mammal .. ,

Egy hajnaion végre mégis megismer - de épp azzal a tekíntetével, melyet
annakelőtte még sohasem ismertem. A Cluny-kert fái, vasrácsok közé szorí
tottan, mint vízszínen lebegő moszatok; okkersárga fények közt hervadnak el
a kert túlsó oldalán a lámpák, melyeket talán hirtelen halállal elpusztult embe
rek, vagy könyvük felett elbóbískolt diákok felejtettek égve szobájukban: lej
tősen és kihaltan csillog a Boulevard Saint-Michel, mely valamikép keskenyebb
nek tetszik az emlékezetemben megőrzöttnél; az Eifel-torony tetején piros fény
jelzés pislog, s ez a csend, a meglepett város csendje, a hajnal héjai közt
édesedő: üzenetet tartogat számomra, hitegető, bíztató értesítést e hűvös tér
ségek, e lomha fények és lassan feltápászkodó órák jóindulatáról. Hatalmas,
csukott teherautó fordul be a sarkon: fekete, mint valami koporsó.

4.

. . . Multamnak mintegy csak a peremén merek élni az elkövetkező napok
ban '- amíg egy éjszaka végre rászánom magam, hogy felkapaszkodom Szent
Genovéva hegyére, a Sorbonne mögötti utcák közül megpróbálván kihámozni
régi hazatéréseim útvonalát. Ime, a kanyargó, keskeny rue La Harpe, mely-
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nek fekete falai úgy oltalmazzák a kocsmai lármát s a néger lányok szobáinak
csendjét, mint utasainak életét a legmélyebb vizeken úszó hajó teste.

Sűrű és tömött éjszaka: alacsony fák, sötéttel és csenddel zsúfolt terek 
s a hallgatag filmszínházak, a vegyészek és botaníkusok temetői magányra kár
hoztatott szobrai! Ezt az éjszakát kerested, ezt akizártságot, kirekesztettséget,
egykori városnegyed kapui előtt? A hegyre vezető sikátorban bőséges, szelid
forrásként önti fényét a villamos kocsmacégér, s a garázs betonpadlóján fekete
kínjaiban vergődik a gumitölJl.lő. Erre jártam valaha? Nem, nem: ez az utam,
akár a többi, célbavezet, és mégis - eltévedés!

És eltévedek a Pantheon-téren is, holott úgy ismerem, mint a tenyeremet.
Órák űtésére fülelek a középkori tornyok alatt, gránitszürkén csillog fölöttem
az ég. Térdemig ér az Idő vize: régesrég felitta egykori lábnyomaimat. És
mindazt, amit legkisebb részletében is oly reménykedőn áhítottam vissza, türel
metlenül söprörn most félre magamtól, hogy e közömbös felszín alá, a lényeg
boldog mélyvizeibe, jelentésekkel gazdag áramlataiba jussak. De köröskörül
falak, zárt ajtók, fagyos rácsok, és zsinórokra aggatott gyászruhák kettős

soraiként: az utcák! Délibábokat szeretnék látni, s csak valóságos házak és tor
nyok, valóságos kutak mindenűtt, Gyászos tömlő ez az éjszakai város: mul
tam és ifjúságom bora helyett a szikkadt bőr íz ével kínál.

Ez a tér mostís megvan, de valójában csak: volt! A lámpát kioltották,
ernyőjének rajzai elfakultak, felismerhetlenekké váltak. És most, minden
emléked szívében állsz, a rue d'Ulm-ön: tekínts csak lejtős mélye felé, ahol
lámpák megvilágitotta lombok hajolnak ki az előkert magas, aranyozott hegyű

dárdái közül. A halottak is így próbálhatják hasztalan kisértéseiket. amíg végül
feladják a reménytelen vállalkozást. Nem hiszek többé a hazajáró lelkekben:
amit egyszer elhagytál, nem hazád immár, nem otthonod!

Végigmész az utcán, s habár tudod, hogy egy téglája sem változott, nem
ismersz rá. Ez itt a pék, aki faszenet is árult, ez a villanyszerelő pincéj e, az
élettani intézet vöröstéglás saroképülete, ez itt a pedagógiai múzeum: csak
most veszted el igazán emlékeidet, amikor agnoszkálod őket, mint megannyí
halottat. A portásfülke előtt, melynek küszöbét annyiszor lépted át, hogy isko
lád és otthonod meghitten avult falai közé juthass - a képzeletedben annyi
szor átlépett küszöb előtt szórakozottan haladhatsz tovább, mellékutcákba for
dulhatsz - még ebben a keserű örömben ís van valami vigasz és elégtétel,
a kifosztottak éber és bátor örömében, mellyel életük sívatagján végigtekin
tenek. Nagy nyalábokban szórom a szélbe multamat, s az emlékeket lesőp

röm jelenem asztaláról: már büszke is vagyok kíürültségemre!
.Mégis, másnap, egy csalókán fényes és pompázó tavaszi délutánon, újabb,

makacs kísérletet teszek. Most már mintha nem is a multam, hanem egyík
művem környezetébe lépn ék: a mágikus birtokos jogán. Scalpomb járt itt, akit
megöltem, - de Thomas és Baillou is, akik még élnek. Az előbbinek szom
szédja voltam minap. egy vacsorán: a nemzetközi tisztviselők és diplomaták
irónikus beavatottsága mily idegen volt is még tőle, amikor az Ecole ebédlőjé

ben valamennyiünkre kényszeredett csendet erőszakolt megjelenésével! Balllou
megörgedett: kedves és szomorú - a Quai d'Orsay-n láttam viszont; "oh!
vous nétes plus le Prince Persan!" - kiáltotta, mikor szobájába beleptem.
De Petitbon. az elegáns és komisz, a félelmes és elbűvölő Petitbon nem tenni
szezik többé, nem napozik a tetőterraszon - negyvenben tűnt el, egy páncélos
ütközetben, Cavailles-t, az ingerült és lobogó filozófust pedig agyonlőtték a
németek.

És Scalpomb él-e még? -- kérdezem magamban, mikor a csillogó rézbe
foglalt üvegajtót kitárom, s belépek a kicsiny, oszlopos előcsarnokba, Ez a
ház az Eccle, a fiatalkori gőg vára, a kevélyen vállalt kolostor! A folyosó
kon, a délután aranybarna fényein. a diszudvar növényzetének zöld árnyéka
simul át - tulaidonkép ez döbbent meg most, hogy e valamikor olyannyira
megszokott helyeket, a konyha sötét szögleteit, az épület sarkában a falépcsők

zugát, a tejüvegablakokat, s az emeleti ablakközök mellszobrait, valami 'nyug-
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talanítón közbeiktatott optika segítségével látom. Mintha nem magamnak lát
nám - amiként a látcső prizmái sem maguknak, hanem a mögéjük tapadó
emberi szempárnak látnak. Miféle szempár leselkedik mögöttem, s szívja ki
magának a bennem tükröződő látván.yt? .. Eszköz vagyok, engedelmes és érzé
keny műszer, másvalaki hasznára, - nem birtokos, vagy érintett, hanem csak:
közvetítő!

Igen, "közbeiktatódtam": e látvány - s a tulajdon multam közé!
Elmúlt esztendeim mélyéből, egy mohó szempár elégül ki e régóta áhított

látványban; multam felé közvetítem ezt a díszudvart és folyosót, multam szá
mára mondok Le róla, miközben látom. Nem az enyém ez a környezet, melybe
visszajuthatni, csak kis időre is, oly sok esztendőn át volt makacs, rögeszmés
célom - és megértem már az egymástól soká elszakított szerelmesek csaló
dott találkozásait. mikor üresség kong szavaik és mozdulataik körül, viszont
látásuk első óráiban nem a jelenük, hanem a multjuk számára kívánják még
egymást!

A díszudvar körül futó folyosók renyhe távlata, s a padlásig nyitott, öreg
lépcsőházakban tárolódó árnyék; a falak mögött rejtező termek, melyeknek
ablakai a tavaszi hátsókertekre nyílnak, a Filozófusok Alléjára. amellékutca
kőfalára s arra a házsorra, melynek lámpait álmatlan éjszakáimon bámultam.
a Val de Gráce kupolája, melynek szobrait és csavaros pillérdíszeit reggelen
ként megszámolnom csak akkor sikerült, ha szürke volt mögöttük az égbolt, a
napfény vakításában ugyanis a pompázóan tagolt építmény tintafekete kő

kolonccá olvadt össze; koratavaszi, szürke reggelek, az ószeres asszony jajgató
énekével az utcák szakadékaí közt: s egy holdfényes est, a gesztenyefák sötét
lila gyertyáival; esős napok utání hold csillogása a nedves bádogtetőkön...

Emlékezésem és képzeletem oly soká emésztette e képeket, hogy ma már
csak üres foltokat lelek helyükön; a vágy savai belemartak a valóság Iémébc.
a nosztalgia letarolta az emlék gazdag tartományait. Mivel már történetté for
máltam valamikor mindazt, ami fontos volt számomra ezen a helyen; úgy ér
zem, valósággal kifosztottam egykori otthonomat.

Pusztító, kegyetlen gepida járt előttem Párízsban: tulajdon, idehúzó hon
vágyam és emlékezésem. Táborhelyeinek kesernyés hamujában turkálok, ~ fel
élte életemet, felitta meglepetésemet, elszeretkezte szenvedélyemet.

Indáival és páfrányaival, zsíros bozótjával és légzőgyökereivel benőtte

ifjúságom színhelyét az idő - mint őserdő az indiaí templomot. Hiába próbá
lok áttörni hozzá! Az ebédlő helyén, hol az esetlenül udvariaskodó Scalpomb
feldöntötte a ruhafogast: ma szökőkút vize szökken. Az Ecole régi tömbje
mellé modern, laboratóriumi épületeket ragasztottak - a tenniszpálya. mely
nek hálója mentén Scalpornb a Bovarynénak öltözött táncost üldözte: eltűnt.
Keresem az utat egykori szobámba, s habár körülötte nem változott semmi:
lépcsők, folyosók, hálótermí átjárók közt sokára bukkanok csak rá. Emlékezé
sem túlontúl merészen és türelmetlenül vette mindeddig célba, ezt az ajtót 
a portásfülkétől szinte egyetlen lépésnyire helyezte; s most, az emlék helyébe
lépő valóság az apró részletek útvesztő csalitjával ölel körül, oktatón és pél
dát mutatón, mintha arra akarna figyelmeztetni, hogy emlék és képzelet elvont
térképei helyett inkább a hétköznepi tapasztalás hazárdabb, de gyakorlatibb
útjelzőire kellene míndig is bíznom magam.

Régi naplóim tanusága szerint ebben a szobában - melynek falait a régí,
virágos tapéta helyett most derűs, okkersárga festés borítja - életem jelentős

változásait értem meg. "Szüknek" éreztem világomat, ki akartam törni belőle;

mámoros pillanatokról számolnak be feljegyzéseim: ablakot kellett nyitnom
1936 február 13-án, hogy lehűtsenek a hideg csillagok. "De még a rue Claude
Bernard sarkán fékező autóbuszok csikorgása, s a város távoli zaja is növelte
mámoromat ... " Arra a mámorra már nem emlékszem, de az autobuszfékek csí
korgása szinte most is a fülemben hangzik: a dülöngélő, zöldrefestett kocsík
útját követtem gondolatban, ebből az ablakból, végig a lejtős, fekete utcán, az
Avenue des Gobelíns felé. Szent Medárd templomának álmában szerettem
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volna osztozni, s a Patriárkák fürdőjének öregségében - mert talán soha
sem voltam olyen fiatal, mint mikor ezt a szobát laktam. Késő éjszaka is
sétára szöktem a rue Lhomond sötétsége, a süketnémák intézetének kimond
hatatlanul szomorú kőfala, a rue Mouffetard járdáinak rothadó zöldségszaga
a füvészkert csarnokaiban sötétlő őslénycsontvázak és az Avenue des Go~
belins megkapóan kietlen lámpasora kedvéért. Mint csalánból szőtt vászon:
izgatott és ingerelt ez a környék, nyugtot nem hagyott - mivel az Ecole
kapuját éjfélkor bezárták, s a portás, lámpa kezében, hajnalig tartó kör
útjára indult a könyvtárak és laboratóriumok folyosóin: a rue Rataud egyik
gázlámpája mellett, a kertet elkerítő kőfalon kellett bemásznom.

Akkori mámoraim tartalmára nem emlékszem, s a naplóim hírüladta "vál
tozásoknak" is nyomukveszett abban a multban, mely változásról és állandó
ságról egyaránt tanuskodik. Az életnek valójában nincs "szerkezete", s v-álto
zásait épp oly hasztalan próbálnók tettenérni, mint a nap vagy az év szakai
nak átmeneteit. Utólag tudjuk meg, ha valamit elnyertünk, vagy elvesztettünk
- s talán még halálunk is utólag válik számunkra tudatossá. Több mint tíz
esztendőnek kellett eltelnie, hogy érezzem azt a változást, melynek bekövetkez
tét ebben a szobában véltem megérni, - s ha tegnap éjszakai kudarcomat
nem is akarom a Szent Medárd-templom' környékének utcáin, újabbakkal tetézni,
ma éjszaka: legalább azzal vigasztaIhatom magam, hogy nemrégiben, ugyancsak
késő este, a Gare de Lyonról jövet, amikor a taxi kihalt sugárutakon és nép
telen, félköralakú tereken vitt, lehúzott redőnyű üzletek és pirasfényű, zárni
készülő kocsmák között, - az éjszakának átengedett városnegyed alacsony
lombú fái és tintaszínben csillogó utai, fülledt homlokzatai és gyászbaborult
cégtáblái ugyanazzal a magánnyal ajándékoztak meg pillanatokra, melyet vala
mikor, a rue Lhomond és a rue Mouffetard között, mint valami fényes, fekete
követ, féltékeny ujjaim közt tartottam.

5.

Kudarccal várt a trianoni park is! Képzelet szülte barátom, Adorján, e fa
sorok és tavak közt tűnt el mindörökre, miután kitüntető megbízást kapott
Marie Antoinette-töl, hogy rendezze magánkönyvtárát. Azon a, gőzfürdői pá
rákkal telt, acélos fényekben megmerülő tavaszi délelőttön, mikor az Apródok
Fürdője mellett a trianoni kastély rácsai felé tartottam, titokban azt reméltem,
talán engem is bezár majd a kert, évszázados fái, iszapos vizekben hentergő

harcsái közé.
Fü nőtt ér széles fasorokban, mesterségesen idilli volt a táj, kékinges,

kaszáló parasztjaival; a forró csendben a kastély kőfala úgy lebegett a fasor
végén, mint valami délibáb. Ez az út talán azért tágult ily szélesre, mivel a
szelet s a magányt másként nem tudta volna befogadni. Alacsony felhők tolong
tak a versaillesi síkság peremén, az ég sötétkékre vált, s a fény mintha nagy,
csiszolt, fekete tükrökről verődött volna lábunk elé.

A kőfal mögött a királynő meghitt világába léptünk. Vajjon találkozunk-é
azokkal a kísértetekkel, akik bizonyos napokon a kilátótornyok és a szíkla
barlangok küszöbén merengenek, s meglátjuk-é magát Marie Antainette-et, akár
a terrasz sarkán, amint a szemközti fák koronáját rajzolja, akár a Laiterie vala
melyik homályos ablaka mögött, vajköpülés közben, ahogy halála óta többen
is látták?

A kápolna lépcsőivel szemközt, s ezzel az alacsony, fehér toronnyal, talán
már az épület sajátos. zegzugosan sarokbaszoritott fekvése miatt is, félreért
hetetlenül támad rám a kísérteties érzés: ezek a kopottfehér falak, ez a déli'
csend és mozdulatlanság, hőségben és párában elbágyadó madárcsicsergés, fény
nek és árnyéknak ez a semleges ötvözete, a kápolnafalon, s szemközt az ajtó,
mely mintha bármely pillanatban megnyílhatna, holott XVI. Lajos óta nem for
slult meg zárjéban kulcs: mindez valami várakozó, s mozdulatlanságában bár-
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mikor megbillenni kész környezetnek tetszett, melybe talán tüstént belép
valaki ...

De a kövér pázsiton még a fény sem mozdult: a fák, tudósan és inyen
cül egymás mellé válogatott árnyalataikkal, dermedten álltak, nem csikordult
meg a francia kert kavicsa. s él parányi fasor végében, a kis nyárilak üressé
get őrzött felcsillanó üvegajtajai mögött. A kísértetek talán a kastély lefüg
gönyözött ablakai mögé húzódtak, megvető közönnyel - legalább Adorjántól
vártam volna valami jelt, de ő, kezében egy liliompréselésü kötettel, bizonyára
valamelyik polc előtt állt, türelmetlenül várva, hogy árnyékunk elmozduljon a
terraszról. .

És mi tovább is haladtunk, a Tanyák felé, árkos, nedves földszagú terü
leteken át, darazsakat és méheket hessegetve magunktól, sárga virágokat ta
posva az utak zöld sarába, amíg felvillant előttünk a mézszínű tó, a patak part
ját derékmagasságban övező füvel, s köröskörül az öregségükben megbarnult
tanyaépületekkel, melyek között a királynő házának magos erkélye kémlelte
a Nagy Trianon felé vezető erdei ösvényeket. S itt, ebben a csendben és illat
ban, a természet e kizárólagos békéjében, ebben az elvont, erdei magányban,
a várt csoda helyett egy hétköznapibb és időtlenebb fogadott bennünket: a fü
veké, s a levegőé, a park monumentális, épületszerű facsoport jai közül áradó
derűé, a tavaszi napszak szelidségéé, - vágyainktól és rögeszméinktől oly
annyira független csoda, melynek selymes fürdőjében végül mégis feloldódtak
lelkünk konok görcsei, hogy él valóság szerény, de hűséges ajándékát remény
kedőn és megbékélten fogadhassuk.

Kiengesztelt halottak ezüstös békéje borult el e látványon, makulátlan
zománcként!

6.

S talán ugyanez a bé"ke avatott bennünket méltókká, hogy Párizs leg
végső, mintegy útravalóként nekünk szánt ajándékát elfogadhassuk.

A Luxembourg-kert kútjánál, egy korai ébredésünk után, a medence zöld
színű állott vize fölé hajolva, Acis és Galathea megszürkült barlangjának ned
ves lehelletében, a leány kebeléről felrebbenő galamboktól körülrepkedetten,
a víz álmos, reggeli csörgedezésétől kissé elbódulva: a kezdődő élet minden
édességet megismerhettük, a boldogság legegyszerűbb, s titkoktól merőben

ment arcát, az élet megnyugtatón pompázó, igénytelenül szertartásos ünnepé
lyességét, mely a kútfal mögött fel-alákeringő forgalomban éppúgy meglelte bé
kéjének biztosítékait, mint a közeli színház homlokzatára telepedő madarak
szárnysuhogásában. a Pantheon kupolájának aranyos ködbe burkolódzó, moz
dulatlan táncjátékában, vagy a közeli piacok zöldségszagában, felbontott szár
nvasainak, megcsörrenő osztrigahalmainak. rózsaszín rákjainak. kesernyés olaj
bogyóinak, édesen erjedő gyümölcseinek hangtalan zsivajában.

Béke és öröm: a kút csendes csörgedezése mindmáig úgy szövi át reggeli,
könnyű álmunkat, mint valami ősi, feledhetetlen ütemű példabeszéd és tanítás.
De ha nem küzdhetünk meg álmunkkal, próbáljuk legalább formálni magát a
valóságot! Feszüljünk szembe él közönyös és ellenséges világgal, - utazzunk!
S ha egy kapu nem nyílnék meg előttünk, habár türelmesen és kitartóan zör
gettünk rajta, máris fordítsunk hátat neki, váRjunk új ösvények felé, közönyre
kárörömmel, hallgatásra némasággal. idegenségre hetykeséggel felelvén. Annyi
az út és annyi a kapu!

7.

Méghozzá az országutak némelyike dél felé is visz! Néptelen gyakorló
térre emlékeztet a hajnali Párizs: kupolái és oszlopsorai távoli láthatárok szint
jéről félig emelkednek csak elő. Kék tunikás férfiak a kávéházak előtt seprik
a járdát - egy szép, magyar versben is így születik s válik mozdulatlanná a
körúti hajnal.
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Ile de France mezői, az országutat szegélyező jegenyéken túl, - mindent
felbontó, megsemmisítő, s mindent újból ígérő utazás. " A fontainebleaui kas
tély magas tetői és kéményei, a Cour des Adieux aranyos féhomálya, a rácso
kon túl, s a végtelen, tépett platánerdő, gömbölyű, szűrke szikláival. Sens pa
rányi főterén a katedrális árnyéka birkózik a reggeli fénnyel: falhoz szorul,
sarkokba gyömöszölődik a 'gótikus árnyék! Mezők fölött, a magasfeszültségű

vezeték huzalain színes, csillogó, nagy gömbök - s anyaralók kertjeiben fe
hérrefestett gipszkutyák, sőt, szárnyasok is: kakas, tyúk, csibéikkel, - a ve
randa sarkán pedig mindörökre ugrani gömbölyödő macska.

Délnek fut az autobusz, vidorul csillogó nikkeleivel. s ablakai mögött
immár Burgundia faliszőnyege! E mezők sűrű gyepéről mindörökre elröppen
tek a vidám sólymok, de a kis patakok úgy csillognak a kőfejtések sárga falai
alatt, a bozótban s a berkek árnyán, mint szórakozottan szertehányt, fénylő

szíjacskák,..
Hogy szerettem, s mennyire megbecsültem a vidéki kocsmák csillogó bá-

. dogpultjait. melyeken csészémbe lassan szivárgott alá a forró feketekávé;
könnyű és illatos pálinkák színében látom a napsűtötte kőpadlót a fűrészpor

maradékát! De szerettem a falusi éttermeket is, mártásaik titkos, csípősen bonyo
lult ízével, a sülthalak húsának ezüstös-vajas rongyaival, a gombával és vag
dalékkal töltött pogácsákat, a húsok barna rostjai közül serkenő vért, az olaj
ban sűlt burgonyaszeletkék zizegő, sárga halmait, melyeken apró gyöngyökké
olvad a só. Piros-fehérkockás abroszok mellett a könnyű ebédek múlékony fegy
verszüneter - odakünn, a főtéren, porosan csillog a kövezet, a poshatag csa
torna fölött rozoga terraszok rácsát marja a rozsda, román templomtoronyban
kondul a harang. Szomszédban, a kovács fészere alatt, lovat patkolnak: égett
szaru szaga érzik, hatalmas olló nyisszant szűrke félkaréjokat az égnek emelt
patából. Fehér bor mellett ülünk, s az eresz alá surranó fecskéket figyeljük.

Errefelé sorozatos félkörökben kanyarodnak az utak, s emeletes házaik
kal utcasornyi városoknak tetszenek a falvak: egymás mellé szorult, sikátoros.
pinceszagú zsúfoltságukból. magos kőfalaik lábától, átmenet nélkül engedik
át a helyet az Hatos mezőknek. Néhol, a mosolygó dombvidék szívében, lep
rások elárvult otthonát övezi kerítés, majd szinte a szántóföldek közepén, ki
vont kardú, sötétszűrke angyalokként állnak a székesegyházak.

Címeres hordó éppen nem ritkaság e vidék pincéiben. a folyópartok kát
rányszagúak, a tébolydák homlokzata pedig narancssárga.

Lyon valamennyi csúf és szomorú háza a várhegyre szorult: onnét néz
nek alá a városra, mint valami megdicsőült gyárinegyed. Este, a tereken kőr

hinták forognak, vakító villanykörték koszorújában; a céllövöldék bejárata,
mint megannyi lángvörös pokolbarlanggél

Avignon egyik házak közé zárt, parányi tere, melyet az étterem abla
kából láthattunk, annyira lebilincselt, hogy utolsónak hagytuk el a helvise
get. A közeli örömtanyák lányai ebédeltek a szomszédos asztaloknál. család
tagjaik és állandó udvarlójuk kíséretében; szőkített hajú, testes nők, mulat
ságos, csaknem megható külsővel, élénkpiros és fűzöld kabátokban. Lovagjaik
óvatosan helyezték el az asztalon fényképezőgépjűket. Csendes és meghitt,
vasárnapi béke honolt ezeknél az asztaloknál - Avignonban megismerhettem
végre a lét sérthetetlen békéjét. .

Béke honolt nem csupán az. asztaloknál, hanem a dohos kis téren is,
a hatalmas platánok alatt, a kút kőperemén, s a Központi Fűszerüzlet bezárt
ajtai előtt. Ez a béke azonban nem tespedés volt, hanem vidor mozgások,
tülekedések zsivaja; a széles, lejtős főutcán lepkerajként ereszkedtek alá a
kerékpárosok, a középkori bástyák előtt pedig nagy, kék autobuszok tábora
kerekedett fel hirtelen, mintegy adott jelre, s vágott neki az országutaknak.
Köröskőrűl pedig Provence mezői, fasoroktól átszeldelten: a fasorok közt ká
posztát és karfiolt termesztenek.

Szállodánk ablakából a szemközti háztető esőcsatornájába látunk: ron
gyok, törött porcellándarabok halmozódnak benne, ázottan. Maga Avignon
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is mintha egy ilyen esőcsatornában élne. Sikátorai mélyén nedves sötétben
rothadnak feketén a gyönyörű, reneszansze-paloták. Csak a pápák palotája
fehér e városban: az angyaltorony alatt, görcsös törzsével hajlik a lépcsők

fölé egy glicinia-fa: tömlőszerű, kékeslila virágai hervadó szőnyeget hintettek
a kapuba. A sziklák egybeolvadnak a bástyafallal - a kövek közül olajfák
törnek elő.

Mintha Velencében járnánk: a régi negyed alacsony felhők alatt hem
zseg, - a Konyhák s a Latrinák tornya vigyáz erre a kézműves népre. A szo
bányi udvarok közepén kövér macska őrködik, az ócskavaskereskedésben
rádió szól - itt még a péküzletek, a déligyümölcskereskedések is különös jelen
tőséggel birnak. E város vidám, szorgos nyugalmát szeretném eltanulni, eze
ket a lelkes igénytelenséggel űzött iparokat, - s ezt a középkori jeltelensé
get, melv bizonyára már csak az ilyen iparosne-gyedekben őrizte meg báját és
emberiességét.

Este a gótikus kápolnák szomszédságában kigyúlnak a tánchelyek lámpái,
s a mozik előcsarnokából hűvös, kesernyés szag árad. Csak a villanyszerelő

műhelyében pattognak hosszú, lila szikrák, s a postaépület rácsos ablakai
világosak. De az egész főutca hullámzik, mint virágos rét, - e falak közt
egy nagyváros türelmetlen, sistergő jókedve kergetődzik. Ebben a felszabadult
és önfeledt vidéki hétvégben találom hát meg, amit Párizsban felleinem ez
egyszer nem sikerült: a várost!

8..

Nizza felett meleg és kék az égbolt este, míkor megérkezünk. Sohasem
akarom már elfelejteni ezt a békét, ezt az önmagával betelt tájat, a terek árká
dos, sárga és terrakotta-színű házait, a néptelen utcákat, a parkban a szökő

kutak és források hangját a pálma- és olajfák között, szállodai szobánk ablaka
alatt egész éjszaka. a kavicsutak halk csikorgását, mintha nyugtalan szerelme
sek vándorolnának szüntelen, - s az álmomban is érzett könnyű, erősen illa
tos levegőt. A szél alá-alájacsap ágvunknak, takaróinkat emeli, sodorja. Haj
nalban mintha magosan a város fölé dagadna a tenger, szürkén és üvegesen,
ezüstté dermedt hullámaival. esős estén feketék a régi kőfalak, verejtékeznek
az oszlopok, a boltozatos kapuk alatt trombitálva fut alá a víz, s a tornyok
banszivszorongatóan szólnak aharangok.

Reggel a tengerparti házak szobáiban vakít a mennyezet: kardpengék vil
lannak rajta, élesen - a vízverte fények berontanak minden zugba, tajtékok
és kristályok táncolnak az íróasztal réztárgyain. Szúrós, csillagokat frecskelő

áramlatok vonulnak az utcák felett, szél és fény veri a várost, s a kopár hegyek
lehellete, a Var völgyének távoli, nedves kipárolgása lengi be. Víz és kő sza
gát érezheted mindenütt.

0, nizzai napjaink könnyű, igénytelen boldogsága. Reggel a fürdözőket iri
gyeltük, az acélkék sziklákon, a mellvéd alatt, amint barna testük alámerült a
viz hideg, üveges lapjai közé; a világítótornyok tájékán zöld mezőként terült
el a tenger. Ennek a reggelnek céltalan tökéletességét őrzi az a kis bár is, hová
egy mellékutcából betértünk. régi órái, csecsebecséi, lámpaernyői és aranybarna,
fényszűrő függönyei nem változhatnak többé - hímzett terítőin, s általában,
egész zsúfolt tarkaságán. legszebb óráink egyikének lenyomatát lelhetnéd meg:
mintha ugyanoly puha és mégis megőrző lenne ez a környezet, mint a fogorvo
sok használta rózsaszín, meleg viaszok.

Ma, amikor ezeket a sorokat írom, ezen a szép, szeptemberi vasárnap
délelőttön, erkélyem alatt nyárpörkölte vadgesztenye-lombokkal, a Duna túlsó
partján az új gáztartályok kátrányosan fénylő gömbölyületeivel, az innenső

mezőkön pedig a hídroncsok öncélún haránt döntött, óriás V-betűivel, melyek
mögött időnként fehér kémények s fellobogózott hajófedélzetek úsznak el, a
magos part rejtette Dunán - míg balkéz felől a Sashegy sárga mészkövébe
vájt barlangok és mélyedések sárgálnak. alant gyűmölcsösökkel és kifakult
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kukoricásokkal, száraz, hervatag bozótjukba zárván a helyreállított romvillák
vakolatlan, téglavörös falait - s csak odafönn, a zárda magosában érintetlenek
még a mezők, elvontan és nyáriasan, higabb levegőjükkel és esténként bizonnyal
még felajzottan ciripelő tücskéikkel: - ma, ezen a nyarat visszaéneklö, szep
temberi délelőttön újra fel szeretném építeni magam körül, nizzai reggelemet.

Látom a bár asztalaít és polcát, melyeken mintha egy angol vénkisasszony
hordta volna össze életének kacatjait - látom az utca napfényes járdáját s
a tengeri szélben meglebbenő függönyöket. Képzeletem már szorgosan neki
is készülődik feladatának - már gyüjti is a nyersanyagot, s a metafórák, a
mondatzenék kötőanyagát: de visszariadok, mert megértem, hogy ezt az emlé
kemet nem felújítanom kell, hanem: meghagyncml De minek is a kifejezés, a
szólás - ha az igazán lényeges dolgokról hallgatnunk kell? Alkotnunk mín
dig csak mást lehet! Más nizzai reggeleket, s más estéket, melyeknek szín
teréül felidézhetem ugyan a Promenade des Anglais széles karéját, a szállo
dák barbárul festői tornyaival és kupoláíval, a tágas terraszok sátorponyváival
és pálmafáival. a kék estbe kihallatszó bárzongorák hangjával, a Monaco felől

vörösen és fehéren lobbanó világítótorony-fényekkel - de az én estéimhez,
a mi sétáinkhoz. a vacsora utáni, kései órákban, az elárvult, hófehér padok és
heverőszékek közt, a nedves, esőt hozó szélben: ezekhez az estékhez és séták
hoz hiába próbálnék nyúlni. Mindaz, ami ezekből az emlékekből megmaradt,
csak arra jó, hogy másoknak ajándékozzam, s máskép, mint ahogyan én meg
ismertem arcát. Hítelesen talán szólhatok még erről a tájról és városról, - de
az igazat, az egyetlen igazat, nem mondhatom el róla, soha.

Orömömet azonban nem tudnám magamba fojtani! Azt az örömöt, amit
Nizza és Monte-Carlo között, az úton éreztem, a tengerparti úton, a hegyoldal
ban, a vörös sziklák fölött, melyekre vad, olajoszöld növényzet kúszott. Az
egyik fordulóban megpillantottuk Eze-t, hegyoldalba épült házainak sárgás
vörös, emelkedő félkaréjával. tengerparti homokra kikönyöklő, bástvaszerű

mellvédeivel, s odalenn, a parton, a szárazra vonszolt halászbárkákkal, a tete
jükre borított, kátrányosan csillogó csónakokkal. Néptelenül és szikkadtan lán
golt a halászfalucska. a kopár hegy tetején négyszögletes cítadella szürkéllett.
Nietzsche vágott neki valamikor ezeknek a magaslatoknak, a sziklás-kavicsos
hegyiösvénynek, bottal, szögescípőben, - szíve már megtelt a Zarathustra
utolsó énekével: "S a kéj, öröklétet akar - mélv, mély öröklétet akar ..."

Nietzsche gyönyöre, s az örök, mediterrán gyönyör most ölt először tes
tet előttem, ezekben a hömpölygő fényekben, ebben a mozdulatlan szikrázás
ban, fehéren, sárgán, pirosan - Eze alatt, a tengerben, s a hegyoldal sziklái
nak fekete verejtékében. A leprásokra gondolok, akik még a környéken él
nek: testüket e táj mérgeí roncsolták szét. Fehér fémekből öntötték ezt a tájat,
hogya gyönyör keményen és soká visszhangozzák öbleiben.

Mennyire hazug és ostoba az a sok fecsegés, amit eddig a táj "puhasá
gáról", "ernyesztő': voltáról hallhattaml Kemény, csillogó fémszálakból font
kalitkaként övez a vidék; ezt a börtönt azért alkották, hogv az ember szígo
rúan, fegyelmezetten élhessen, minden kedvét és figyeimét egyedüli céljára:
embervoltának megteremtésére forditva.

Emberség és boldogság egyetlen, méltó fészke: forró, Eze-i táj, szikla
porod micsoda fövenyt szórt a várvavárt vőlegény talpa alá, - fényed mí
csoda oszlopokban szökik az égig! Déli, tengeri csendedet még a versbéli galam
bok sem zavarják - kopár tetőid fölött a tavasz sután spirális mozgásai közül
egy sem lebben ilyenkor.

Sugárzó, gyönyörteli szigorod láttán mennyi szégyenkezéssel gondolok
tegnapi délelőttömre, amikor még a pálmafák érdes törzsére felkúszó rózsák
nak örültem, s az árkádok alatt, sápadt villanyfényben sárgálló kirakatoknak.
ti, városi délelőttök, kedves, zsibongó zsúfoltságtokkal, lejtős utcáitokon a jár
dák mellett várakozó autókkal, a fordulókban jajgató, keskeny villamoskocsik
kal - ciprusok övezte, hófehér garázsudvarok, s lejtős közterek forró
kövezete, meleg árnyék a könyvesboltok sátrai alatt: mily kifosztottaknak tet-
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szik is tétlen derütök, Nizza narancssárga falainak tövében, e tengerparti hegyek
lángoló kopárságához és e függőkertek kusza, kövekkel birkózó növényzeté
hez képestl

Zegzugos, betonos medrében kiapadt a patak; tajtékja, hordaléka fehérré
száradtan tapad a kavicsokhoz. Mozdulatlanok a narancsfák, az alacsony határ
falakat vastagon fedi a mész, a kúszónövények levelei közt bogyók piroslanak.
Osszegyűrt, szines papirosokként hevernek a hegyoldalon a kertek, idegesen
megrezzennek a szélben.

Jöhettek már esők, rezzenhetsz már nádtető a terraszon, hová annyi ka
nyargós utca pálmákat és olajfákat rejtő falai közt kapaszkodtunk fel; sűrű,

szürke felhőket terelő szelek, téphetitek már terraszunk faedényekben őrzött

szobahársait, fikuszait és tüskerózsáitl Delem gyönyöre jelen lesz már mind
örökké, jövőbe szórt magként, egész életemben; s Monte-Carlóban is, a járda
szél esős csíkja mellett, az autóbuszra várva, eltörölhetetlenűl jelen vannak
az Eze-i hegy, a glicínia-bokrok, a fehér mólók, míközben az eső úgy hullám
zik át tengeren s tájon, mint azok a zörgő fagyöngy-függönyök, melyek a kávé
mérések és illatszeres boltok bejáratát takarják.

VIZIVAROSI I~J

Még suhan velem majd a taxi
a kihalt Fő-utcán át téli éjeken,
de egyetemi éveím drága kisértetei,
mind fényesebb mezőkre suhognak.
Éjféli hóban, a Belga követség
kis barokk palotája előtt, a zászló
selymében nem zizeg többé
Waldemar úr leánykájának lelke
és korcsolyavasa se pendül,
még szelidebb alkonyokon az utcán.
Hercíli könnyű karja nem köt a földre
többé. Távoli övezetben húz ujjára gyűrűt,

egy idegen. Ha kondul az óra a téren,
olasz városka utasának álma riaszt fel.
Ablak alatt száguld az őrült mctoros.
Budáról Pestre, Pestről át Budára,
a Dunaparton, éji kifőzésekben

el-elakad robaj ára a szó.
S én felkeJ:ek és kitárt ablakomból
vén tánclemezekkel riasztom
tavaszi éjek kóbor párjait.
míg a szörnyű jazzrecsegésre
előperdülnek régi zsúrok kislányainak
keszeg csontvázai az éjből ...

Ide zúgnak a mélyvízi kocsmák,
mennyi csatorna, lépcső, korlát,
s mennyi ház van már az utca alatt,
hol az ablak az alvilágra tárul!
S századvégi nyári-vendéglők muzsikája
s a Danse Macabre ütemei kirontanak
régi józan szeretők porladó füléből ...

Rubin Szilárd.
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