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Negyedszázada annak, hogy elkezdődött bennem a "holland" élmény:
egy kocsiban ültem Jan Huízíngával, amikor a Duna jobbpartján a ltme
sek vonalán mentünk Aquincumtól Esztergomig (a kocsisorban. többek
között, Thomas Mann, Paul Valéry, Duhamel, Caoek, Bartók Béla) s az
északítenger-szemű leydeni professzor arról a különös hasonlóságról be
szélt, mely - érzése szerint - a fejedelemkori Erdély s a függetlenné lett
Németalföld között mutatkozik. Huízíngáról írtam az egykori kedves
Apollo-ban, így elolvastam. amit tudtam, vele s a nagy németalföldi kor
szakokkal kapcsolatban.

Különös módon, inkább Itáliát-járó nép vagyunk, író, sőt képzőmű

vész, sőt műtörténész is viszonylag ritkán kapott Hollandiából inspirá
ciót. Minthogy irodalmi tárgyalásaim kegyes ürügvet adtak arra, hogy
a magam belső fóruma előtt pótoljam ezt a hosszú mulasztást,a kora
szeptemberi vándormadarakkal együtt felkerekedtem s közel három he
tet tölthettem abban az országban, mely egyszerre olyan ismerős lett 
csak a nyelve ismeretlen.

Különös érzés felülni vonatra, a Keletinél s másnap, még sápadt
napsütésben megérkezni Amszterdamba, 1946-ban megjelent regénvem
ben, a Felhő és Oázisbanaz első fejezetek egyike ebben az "Thzak Ve
lencéjében" zajlik, abban a városban, melvet nem láttam soha. Maidnem
tizenhét év távlatával most álom s valóság összehailott, Olvan volt-e ez
a - szerencsére - egészen épen maradt város, mint amilyennek elkép
zeltem ? Szebb és zártabb. ehhez hozzájárult a viszonylag sok napfény,
mely a kődök s borulások országában elég ritka. Kevés ily egységes
architekturájú naevvárost láthattam eddig s az érdekes az, hoev ez az
építészeti IS stílusbeli "unisono" körülbelül háromszáz éve, néhány évti
zed alatt fejlődött ki. Milyen évtizedek voltak? Rocroynála spanyol vi
lághatalom elvesztette utolsó nagy esatáját, bár Breda holland várának
kulesait át kellett adni IV. Fülöp olasz hadvezérének. egy félelmesen hasz
szú ostrom után.: De hollandiai hajók jártak már akkor az összes világ
tengereken, ám még csak foltokban mutatkoztak a későbbi gyarmat
birodalom körvonalai. De már ömlött a gazdagság lernérhető summája az
Egyesült Grófságok vezető városa felé. Amszterdamban hallatlan jólét,
polgári világa keresett formát, ezerszámra kezdtek házakat s bennük' pol-

• gárlakásokat építeni, a szobák nem voltak nagvok, a hely szűk volt, így
a képek, melyek az ebédlőket s a naouallszobákat díszítették - csend
életek, hazai táiak, genra-k formáit öltötték. méreteikben szerénvek ma
radtak s színeikben, kompozícíőikban is illeszkedtek a megrendelők kí
vánságához és igényéhez.

Milyen a város? Lüktető, modern, cseppet sem "múzeum-metroóolis".
Talán ennyiben különbözik Szent Márk városától, mellvel oly sokszor
összehasonlították. Velence ma is, még mindig a "Serenissima", melv
lidoi s lagunáí között nem tűrhet meg modern ritmusú életet,hisz ezzel
elveszne varázsa s egyedülálló városképe. Amszterdamban. a csatornák.' a
Gracht-ok .szétágazó szövevényében . nagyvárosi Jorg,alom áramlik,
-gyakran felfokozott életritmusú, melvet az idegen is észrevesz. A város
néző körjárat vízen zajlik: a csatornákon siklik vé~i~ a túristák szép
motorosnaszádja: vízről meg lehet tekinteni Amszterdam legtöbb neveze
tessééét. Régi tőzsde, kontorok, natricius-naloták háromszázadcs holland
barokkja néha már-már németalföldi rokokóvá csínkésedík, ahogy alul
ról felfelé felméri formájukat, artlsztikus kiképzésüket a szem. Anna



Frank haza viszont egészen egyszeru. A csónak mégáll előtte egy pilla
natra, a vezető megmutatja. Bekerült abba a legendáriumba, melyet a
város legjobbjai köré formált.

A Ryksmuseum Amszterdam képzőművészeti emlékeinek legrango
sabb tárháza, Rembr:andt és Vermeer nyomta rá .a gyűjteményre bélve
gét. De - találomra idézve - Hveronímus Boschtól kezdve Steen, Pottor.
Capelle, Hooch, Terborch, Van Goyen, Cuypers is, majd a némileg ké
sőbbiek, a holland mesterek mellett' fLamandok (egyikük-másikuk, mint
Rubens vagy Anthonis Mor, a spanyol felség szolgálatában) - így egy
egy arckép ,a tengeri tájak, szelíd legelők, vitorlák, csendéletek végtelen
ségében. Különös arra gondolni, hogy a holland festők akkor élték a ma
guk XVII. századbelí reneszánszát, amikor Itáliában már megkezdődött

ti. festészet lassú hanyatlása. .
Rembrandt itt, legszebb műveínek otthonában oly félelmesen mély,

igaz mester, hogy hatás dolgában vele csak Vermeer rnérkőzhetík. S egy
egy Vermeer-kép a világ nagy múzeumaiban ritka kincs, míg Rembrandt
műveinek egyikéről-másikáról egyre sűrűbben állapítják meg: hamisít
vány. Van Megheren-nek, minden idők egyik legtehetségesebb kép-mísz
tífíkátorának Vermeer jegye alatt formált Emmausi vacsoráját - sajnos
- nem láthattam. Csak elgondolkoztamazon: e nem is hamisított, inkább
utánköltött nagykép előtt majdnem negyedszázadon á,t áhítatos csodálók
százezrei vonultak el, felidézte bennük a festmény a műélvezet legneme
sebb örömét. S egy nap - a bajbajutott imposztor Van Megheren meg
vallja s bizonyítja, hogy a képet ő és nem Vermeer festette. S attól ,a
perctől kezdve, hogy állítása bírósági aktákon keresztül ténnyé ridege
dett - ugYanezt a képet levették egykori piedesztáljáról s valamilyen
raktárba sülyesztették, a gyanus képek purgatóriumába.

A Ryksmuseumot úgyszólván minden idegen megnézi, már keveseb
ben jutnak el a közelében lévő Stadtelike-Museumba, a modern műal

kotások birodalmába. Számomra ez talán érdekesebb volt ha lehet fokozni
ezt a belső izgalmat, mert legalább kétszáz Van Gogh-vászonnal s gra-

. fikával kerülhettem szemtől-szembe, melveket jórészt csak illusztrációk
ból ismertem s eddig még nem talá1kozhattam velük. Márcsak azért sem,
mert ezek eddig a családnak, elsősorban a korán elhunyt mester unoka
öccsének, ifiabb Vincent Van GoJ:!lhnaJk birtokában voltak os éDTJ ottlé
temkor szállt át vétel útján az ezvkori koldússzegény festő haqvatéka 
kb. 150 milli6 forintnak megfelelő áron - a holland állam-a, melvnek :
a megállapodás szerínt még e~ külön Van Go~h-múzeumf)tkelf éníte-ríe
a képek elhelyezésére, Hat-hét év pályáját félelmes V'lráZ'l:C:'ll illusztrál
ják a képek: a sötét Borinaze-beli vásznak, a Krumoli-evők néldául. a
vándorprédikátor útját-kereső ábrázolásai, Saho~ sztnesednek. világo
sednak a tónusok, minden ragyog s I8Z arlesí Jd~ há7.'1'tk. m<tiri n.<J.~het

doktor szanatóriumának lakója a színek csodálatos özönével öleli 4t az
univerzumot. De ebben a Városi Múzeumban, nersze. np",(',~'\k Van Gf)~h

ok. láthatók. Modern, néha megdöbbentő, l'lén" m<1r tlílh'll<'arlott emlékei
az élő holland és nem-holland művészetnek. 'F,v"-es<:'7;f)'1ist<1k. nosztírrro
resszionisták, fauves-ok, ábsztraktok, szürro-illsták. Mtlv nehéz kilzöttük
dönteni: "mi a jó", "mi a rossz". Me~álJnk a n'lllv"tír1,\ nCl,,-i'ifT11r,ativ
Mondrlan kéneí előtt. Miért tetszik ? S miért idegenkedem Zadkin 10
vasszobrát6l ? ' ,

Képekről beszélve -- Haarlemet ketl iriéZ'1em. E leülönösen .."ries"
várost, a maza hamisítatlan hangulatával. Hasrlemet rl)gtön Fra-vs Hals
szal kapcsolják formailag össze: itt van múzeuma, mely ottlétemkor ha-
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talmas nemzetközi kiállítassá terebélyesedett. Mintha a világ mínden tá
jékán lévő egykori szereplők itt adtak volna egymásnak' különös, három
évszázados találkát. Legérdekesebb, hogy Leningrádból s talán Bostonból
jöttek olyan képmások, malyeknek egykori modelljeí valamikor összetar
toztak. Hals a legnagyobbakhoz mérten - külsőséges mester, aligha hatolt
le az epidermi:s mögé, S mégis így oeuvrejének majdnem teljességében ~,

hatalmas festőnek érzem, aki a tűnő pillanat varázsát utolérhetetlen ter
mészetességgel, biztos kézzel, talán könnyedén is örökítette meg. Csak
éppen - nem Rembrandt.

Hágáról úgy mondják - Európa legnagyobb faluj.a. Különös módon,
az összes látott holland városok közül ezt tudnám legkevésbé jellemezni.
Nincsenek kiemelkedő színfoltjai, olyan karaktere, mely m'indenre rá
nyomná bélyegét. Székváros, udvari és diplomáciai élet székhelye. (Itt
lehettem egy órára a magyar követség szép, izléses hajlékának vendége),
hatalmas idegenforgalmi gócpont, mert a tengerpartig nyúló ága (villa
mosa is odavisz) Seheveníngen, a nagyszeru tengeri fürdő - a modern
túrista-élet gócpontja. Talán három éve építették mega Pier-t - ezt a
hatalmas móló-várost, mely Hollandia egyik legnagyobb szórakozóhelve.
A tengerbenyúló sétány kedves pihenőhelye a hágaiaknak. akik itt töltik
a hétvégét.

Rotterdamot egy nap alatt úgyszólván tövig rombolták lea német
bombák, hosszú évekig kísértetek városa volt, az igazi rom-nekropolis. S
egy évtizede feltámadt. Méghozzá olyan eredeti módon, hogy városépítése
útmutató arra - rnilyen lesz majd a jövő urbánus központja. Haromne
gyedmillíő lakosaval s Európa legnagyobb kikötőjével: lhatalmas Város,
hihetetlen nagy forgalommal, mely már távolról sem a fényképezőgépes

nemzetközi túristák ritmusa. Rotterdam kozmopolíta, a nagy nernzetköei
kikötő jegyében, majdnem kétnyelvű (különösen a fiatalokra vonatkoz-,
tatva), mert mindenütt beszélnek angolul, bár az idősebbek még mindig
jobban értik a németet. Még mindig nem tökéletes öröm rotterdami bel
városi lakónak lenni, mert minden szüntelen in statu nascendi van, Most
építik ,a földalatti vasutat, nemrég készült el az Euromast, ez az óriási
torony-cső, mely tetején különős üvegidomct hordoz: a legszebb kilátó,
a perspektíva átöleli a tengert s kikőtőt.

A Boymans-múzeum Rotterdamban ugyancsak rendkívül gazdag tár
háza mindannak, ami a hazai művészet talajából f,akadt. De egv lépés
nyire tőle karcsú, néha hullámos alaprajzú színes tizenötemeletes bérhá
zak, ezeket egybekomponálták a míndíg-zöld vegetációval,azzal a hol
land flórával. mely háromszáz éve kinccsé varázsolta a tulipánt. Az éoí
tőanyagok nemessége, úgy érzem, Iénvéges kellék ahhoz, hogy ily kelle
mesen alakuljon ki, szinte a szemlélő szeme előtt, egy hónapról másikra,
a rotterdami városkép. Minden új, formák, anyagok, elrendezés, építé
szeti és urbánus kényelmi megoldások. S ilyen az a templom is, mely ott
áll a város szívében, barna, -ős-egyszerű archítekturájával, fehér dekorá
eiéival. Vasárnap,a míse, mely ott "bomlik ki" szemern előtt - míntha
megelőzte volna a vatikáni zsinat vitáját. Kezdetben alig ismerem ki ma
gam - a pap szemben a hívekkel misézik egy kőlap mögött, melyen nincs
semmi dekoráció, csak a liturgiai kellékek. Minden mintha az őske

reszténység egyszerűségét idézné, maga a rituá16 emlékeztet ifjúkoromra,
. a milánói Szent Ambrus bazilikában, ahol az "ambrosianus" szertartások

uralkodnak. A pap nagyon keveset mondott latinul s 'a míse alatt
mintha hollandul magyarázott volna a protestáns városban talán jobban
összetartó katolikus híveknek. Ezt könnyebben is megtehette. hiszen szem-
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től-szembe volt, egy színten velük, mintegy velük élt s amíkor kifordult
prédikációra csak magához húzta a mikrofonkészüléket. Igen elegánsan
öltözött urak egy csoportjának recítatívja ezészítette ki ezt a különös 'él
ményt. Talán csak a szomszédos fal freskóit (nem láthattam egészen jól
öket) éreztem magamtól idegennek: erősen szürrealísták voltak s érzésem
szerint nem illettek bele az ősszképbe, mely egyébként harmonizált az
absztrakt-megoldásokkal.

Delftről kell még írnom. Mintha szánt-szándékkal ügyeltek volna
arra, hogy ebben a városban 'ne történjék semmi, amí megbontja a har
möníát, Múzeuma nincs: maga a város ecvetlen múzeum, Régi és új
templomával, grachtiaiv,al,' gyönyörű hídiaival. kertjei özönével, főteré

vel, a kék porcelánokkal. kínai vendéglővel. az élet lassúbb ritmusával,
. rengeteg idegennel. Vermeer és Leewenhoek árnvékai: egy utcában la
kott s egy évben született Delft legnagyobb festője s a mikroszkőp fel-
találója. .

Szántszándékkal inkább a kénzőmüvészetről, városépítésről írtam,
mint 'az irodalomról. Mert - az az érzésem ~a németalföldiek Erasmus
óta (Rotterdamban sok mindent, ízv vendéglőt is róla neveztek el) míntha
kevesebbet törődtek volna a betű' művészetével. Hatalmas könvvkeres
kedéseikben túlnyomó az idegen szellemi mű, viszont kiadóík s irodalmi
érdeklődéssel teli ügynökségeik mindenfelé kinyujtják esániaikat, hoz
zánk is elértek. Egy-egy bestseller-ről hatalmas számok kerlnzenek (az
Elfújta a 8zél-t háromszázezer példányiban adta el a szerenesés kiadó), de
maga a holland irodalom - úgy érzem - nem "közügy". Az élet ritmusa
lassúbb, megfontoltabb. mint nálunk s mindenkibeláthat esténként a
'magasföldszintes lakásokba. mert - legtöbb helyen nincs füllgöny. (Lehet
~z, lehet legenda. hozv a snanvol megszállók a XVL-XVII. században
pgynevezett ..füzgönvadót" vetettek ki. hogy ezzel" lehetövé tegyék nem
énnen jóindulatú fürkészésüket.) Ilvenkor olvan a napoali szoba, mint
Vermeer kénein, csendéletszerűmozdulatlanságban a szobanövények, bú
torok. emberek.

Úgy tértem vissza Hollandiából. hogy sokkal gazdaltabb lettem él'Z'é
sekben. Mezszerettern ezt a jóindulatú, csendes. nem siető. nem ingerlé
keny emberfaj tát, melv sokat mosolvoz, bősézesen táplálkozik. a család
fókuszában él. Nem sainálták elveszett ·!tvarmataikat. a tenger kenyerük,
törődésük tárzva, néha ellensézük, ha áttöri a gátakat. vagy olyan vihar
korbácsolja, mint a régiek kéoein, Megszerettem őket s f,ájdalm~,c; volt
beszállni a vonatba av, utolső állornásonvabbana kedves kic;váro.c;k4b"\n,
melvben most is ..működik" a boszorkánvmérlez - m~.c;fél holland fo
rintért tanústtvánvt adnak arról, hogy az "okmánv zazdáía" ml>criiti AZ
igazak rnértékét, Mint a katalóaus mondia - egykoron messzí E,.rlAlvb"ll
is hoztak ide boszorkánv-zvanúsokat, akiket Oudenardeban állítottak
gyakran trazikusvégű boszorkánypróbára.

•
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