
FRANCIAORSZÁGI VÁZLATOK
írta Rónay György

1. Cheverny reggel

Touraine az anekdoták hazája, És Balzac hazája is.
Valamilyen csattanós, vagy borsos történetnek lehetett a hőse az a

három kereskedő is, aki pirospozsgás képpel, széles mosollyal, kicsattanó
jókedvvel üget a napsütéses utca fölött a szálloda cégtábláján.

A történetet, sajnos, nem tudom. De tudom a hírneves Gaudissart-ét,
a minden hájjal megkent ügynökét, akit nem messze innét, Vouvray-ben
tartott bolonddá a városka bolondja. Legalábbis Balzac így mondja el a
dolgot; és miközben az ő nyomán elmesélem utitársamnak a jóízű anek
dotát, egy pillanatra arra gondolok: Gaudissart, aki a tours-i Fácán szál
lóban ütötte fel sátorfáját. s onnét ki-kiruccanva "dolgozt'l meg" a vidé
ket, talán valamelyik üzletszerző útján éppen itt hált meg, a cheverny-í
Három Kereskedő-ben; talán ő is ott vacsorázott, ahol mi, az agancsok
kal díszített étteremben; talán ő is pisztrángot evett előételnek .és remek,
hűtött vouvray-i bort kortyolt utána. Nagyszerű, könnyű, fehér bor ez;
állítólag csak ezen a tájon, szülőhazájában kapni, mert nem bírja a szál
lítást, megtörik, mint a legtöbb touraine-i borfajta.

Touraine ... Ezt is elmondom, s ezt a Balzac után, cl vidék "közszel
Jeméről". "Fecsegő, ravasz, csúfolódó, csípős szellem ez, minden megnyil
vánulására Rabelais műve nyomja rá a bélyegét, melv híven tükrözi a
touraine-i szellemet: finom, csiszolt szellern. úgy, ahogv olyan vidékhez
illik, ahol a francia királyok hosszú időn át tartották udvarukat; lángoló,
művészi, költői, gyönyörűséges szellem, de az első lelkesedések zvorsan
lelohadnak. A levegő enyheséze, az égh.'tjl.at szépséze, a létfenntartás bi
zonyos könnyűségeés .az erkölcsök kedelves lazasága csakhamar elnyomja
a művészi érzéket ... s a Rabelais által, annvirá dicsőített eszpm-iszom
trónol mindenek fölött." És, mint ugyancsak Balzacból tudom, a tourai
ne-i elsősorban ,.arra használja szellemét. hogy csúfolódjék szornszédján.
hogy szórakozzék, és haláláig élvezze a boldog életet". Érthető hát. ha
bizonyos aggodalommal tudakoltam meg egy boltja ajtajában hunyorgó
hamisítatlan touraíne-itől, aki mintha csak A hírneves Gnudiesart JiU

jairól lépett volna elém. hol karmi itt levelezőlapot és rnerre a posta. Mi
jót várhat egy idegen, aki ráadásul egyelőre méz kissé elfogódottan be
szél franciául, ezektől a rabelais-d mókarnesterektől, akik még a ..párizsi
divatcikkek" agyafurt ügynökét is fölültették ?

Nem történt semmi baj. A zömök férfiú otthagyta szíjait és zsákjait
és ahelyett, hogy válla fölött a kétes mosszeségbe bökött volna, ('setleg
egy sereintés kíséretében, hogy "valaholarr,a", szíves tessékéléssel elve
zetett a tér túlsó sarkára, ahol levelezőlapokat árultak, majd onnét a
postára, és további szerenesés utat kívánva hagyott magunkra.

Mert másodnapja úton voltunk. végig a Loire völgyében. sorra láto
gatva .a folyó mentén a híres kastélvekat. Chononceaux-val kezdtük, ez
zel a Cher folyó fölé hídnaképült zvönvörű vidéki palotával, a park előtt

autó- és autóbusz-tábor, s odabent kirándulók százai és ezrei, a kastélv
ban és a vízparton, élvezve a látványt és a májusi napsütést: triondják.
Franciaországhan is zord volt a tél és fukar a tavasz: rég nélkülözött, rit
ka kincs ez az édes langyosság. ,.mikor zöld tavasza újul az ifjú évnek".
ahogy, Ronsard írta; mert a Loire tája Ronsard tája is.

540



D~ alkonyodott s hűvösödött, mire Amboise-ba értünk. A dombol
dalban van a kert, s benne a ház, ahol élete utolsó esztendeit töltötte
Leonardo, akit a nagy reneszánsz király, I. Ferenc rovott Franciaország
ba (ahogy ő hívta Benvenuto Cellinit is); mutogatják a szobát, melyben
dolgozott, és a szobát, melyben meghalt; lent a pincében pedig mutogat
ják találmányainak az UNESCO által elkészíttetett rnodelljait, a Leonordó
féle repülőt, a Leonardo-féleejtöernyőt, a Leonardo-féle tankot, rodjait
és szivattyúit, örökmozgó szerkezeteit, mindazt, amivel megelőzte korát,
s ami a vezető bűvészkedő mozdulataíra most sorra ketyegni, kattogni,
forogni, dohogni, szortyogní, szivattyúzni kezd. A kertben azonban nagy
csönd volt, s a fák, nyugodt, tökéletes vonalaikkal olyan átszellemülten
álltak az alkonyatban, akárcsak az Angyali üdvözlet csodálatos békés
ségű hátterében"

Mégse Leonardo háza volt a legmegragadóbb Amboise-ban. S nem
is maga a városka, feledhetetlenül gyönyörű fekvésével a Loire partján.
Hanem, uralkodva a folyón, a városon, a tájon, zordan és némán a kas
tély, a vár.

Benne született, s benne halt meg VIII. Károly. Minden Loire-mentí
kastélyban született, élt, vagy meghalt egy-egy király. Ágyakat mutat
nak, melyekben átutazó királyok és királynék háltak. Ablakokat, melyek
ből az "édes Franciaország" e legédesebb vidékében gyönyörködtek. En
gem azonban, megvallorn, vajmi kevéssé hatottak meg az efajta törté
nelmi emlékek. Amboise sem azért hatott meg, mert VIII. Károly bölcső

jét és ravatalát látta.
Fölnéztema Loire hídjáról az alkony utolsó sugaraiban komorló épü

letre, s éreztem, hogy már ismerem, már láttam. Abban a könyvben,
amelyben vagy nyolc esztendővel ezelőtt a francia reneszánsz költészetét
próbáltam megismertetni a magyar olvasókkal. van egy kép, az amboise-i
kivégzésről. Ennek a várnak egy részletét ábrázolja. Ennek a várnak a
bástyatornyait. Ennek a várnak a kapuboltozatát, a kötélen lógó, akasz
tott hullákkal. Ennek a toronynak a tövében állt az akasztófa. Ez előtt a
kapu előtt az emelvény, melynek, koponyák közt, összetett kézzel térde
pel a hugenotta főúr, s a hóhér már emeli a kardot, mellyel az áldozat
fejét lemetszi.

1560-ban a hugenottakkal szövetkezett ellenzék ki akarta ragadni a
híres Guise-ek befolyása alól a kiskorú királyt és' az anyakirálynét. Ez
volt az "amboise-i összeesküvés". Nem sikerűlt, s akiket a benne szerep
lők közül el tudtak fogni, 1560. március 15-én itt, Amboise-ban, a várban
és a vár előtt fölakasztották, vagy lefejezték. A véres-viharos Valois-kor
egyik legvéresebb jelenete ...

Agripna D'Aubigné, a későbbi nagy költő, ekkor nyolc éves volt. S
élete egyik első emléke a hullákkal teleaggatott, vérrel telefröcskölt am
boise-i vár. "Mikor nyolc és féléves lett, apja fölvitte Párizsba. Amboise
on haladtak át. Eppen vásár napja volt, s ő meglátta a bitón az amiboise-i
bajtársak még fölismerhető fejét ..." Később ennek a látomásnak az em
léke is ott háborog a fölséges átkú Tragikus Költemények füsttel-korom
mal izzó ihletében.

A vár ma is épp olyan, mint azon a réges-régi metszeten. S egy pil
lanatra, mielőtt a nap lement, mintha a bástyafokról kötélen lógó halott
hugenottákat is láttam volna, mint hajdan, 1560 tavaszán a nyolc és fél
éves Agrippa D'Aubigné.

Este volt, mire Cheverny-be értünk.
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S most álltunk a reggeli napsütésben a téren, a virágzó vadgeszte
nyék alatt. Egész Franciaország csupa virágzó vadgesztenye volt, csupa
élő, zöld karos-gyertyatartó. Szemközt velünk a Három Kereskedő, vi
dám napfényben, zöld zsalugáteros ablakokkal, s az utca fölött, a oég
táblán, boros jókedvIben a három kereskedő... S a fogadóra derékszög
ben, némán, egy templom. Ennek az órája kondult bele álmaimba. Go
tikus ívek, gótikus támfalak. Úgyszólván minden francia faluban, város
kában áll egy gótikus templom. Tizenharmadik század. Tizennegyedik
század. Annyi van, hogy az útikönyvek csak a katedrálisokkal kezdik; a
többit többnyire nem is emlitik.

Reggel nyolc óra. A templomban csönd és félhomály. Igazi gótika.
És sehol senki. Még csak egy kicsi, roskadt, olvasót morzsolgató öreg
asszony se. Csak a csönd, a hamisitatlan gótika, s hátul, mint mínden
francia templomban, egy asztalon a könyvek és a gyertyák, hogy akinek
kell, vegyen és tegye az árát a perselybe; de nincs, aki vegyen; csak mi
ketten vagyunk, a két magyar, a két idegen, a hamisítatlan gót ívek
alatt, a nagy, nagy reggeli csöndben.

És némán, a halottak. Mint minden francia templomban. A bejárat
tól jobbra a tábla. Akik elestek a hazáért, 1914-től 18-ig, és aztán 1939
től 45-ig. A hosszú névsor, megfakült aranyozású betűkkel.

Állunk a tizennegyedik századi oszlop alatt. A tizennegyedik századi
ívek alatt. Olvassuk a neveket. A touraíne-iakét, akik soha nem mókáz
nak többet ...

Hány Lakosa van Cheverny-nek ? Ezer; talán még annyi se. S mennyi
név, mennyi név, egy egész fal: csupa név. Megszámoltam, valahova
fölírtam, de hiába keresem s papírost: elhánytam, elvesztettem ...

Talán jobb is, hogy elvesztettem.

2. Ebéd Chambord-ban

Chambcrd ... Olyan parányi helység, hogy ha lakosait beterelnék a
kastélyba, talán az épület egyik szárnya is elég volna hozzá, hogy el
vesszenek benne. Mert az épület, a híres ohambord-í kastély óriási. A
lexikonok szerínt I. Ferenc király alatt kezdték építeni. De én, az első

látomás bűvöletében, s a lexikonok ellenére máig azt hiszem, tündérek
építették; nem is építették, hanem csak letették dde, valahonnét a fel
hőkből, talán egy játékos, I. Ferenc kori, reneszánsz szentívánéjszakán.

Chevernyben vacsora után azt mondta vendéglátó vezetőnk:

- Szép, tiszta este van. Ha nem álmosak, átszaladhatunk Chambord
ba, nincs messze. Este kivilágítják a kastélyt.

De csak tízig világítják ki; elkéstünk. A fényszórók százados fákat
vetítettek elénk és figyelmeztető táblákat az autósok számára: vigyáz
zanak, az erdőből vadak kerülhetnek a reflektor elé. Kanyarodtunk.

- Itt, jobbra - mondta a vezetőnk. - Sajnos, semmit sem látni ...
Csak valami tömörebb feketeséget a fekete éjszakában. S ekkor, vá

ratlanul, elkövetkezett a varázslat.
Autó került mögénk egy csatlakozó útról. Fényszórói fölvillantak. s

ahogy lassan elhúzott mellettünk, a fehér fényben valószínűtlen csipke
könnyedséggel ott lebegett előttünk áttört tornyai és torony-kéményei
kő-erdejével a Kastély. Néhány másodperc - a suhanó fényben rníntha
tavon úszott volna, az éjszaka fekete taván - aztán a fény megrebbent.
előre fúródott a sötétbe, és a látomás elmerült.
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Így láttam először Chambord-t. Mintha álmodtam volna; és az álom
egy árnyalattal szebb volt a valónál. A való egy leheletnyivel súlyosabb;
az egészre, ha jelzőt keresnék rá, nem azt mondanám, hogy gyönyörű.

hanem azt, hogy elképesztő, Elképesztő a monumentalitásnak és a játé
kosságnak ez a párosítása. Ez a játék-kastély, óriások számára, Ez a fan
tasztikus fantázia, mely abban tornbolta ki magát, hogy torony-bozótot
sarjasztott egy kőrengeteg fölé. Igen, gondoltam, elképesztő, Lehet, hogy
már egy kicsit fáradt is voltam a gyönyörködéshez; Blois-ból jöttünk,
egy másik, rideg, félelmes k,örengetegből, ahol minden terem arról neve
zetes, kit mészároltak le, kit mérgeztek meg, kit árultak el benne, s ki
nek a vére szárad a kopár falakon, Le-lehunytam szememet az édes ta
vaszi napsütésben; ahányszor fölnéztem, mindig egy arasszal közelebb
volt a szürke toronyerdő, csipkél közt az áttetsző kék éggel, s bennem
egyszerre fölbukkant pár verssor, a régesrégi német költő, Wolfram von
Eschonbach Parzival-jából: ahogy az ifjú vitéz Gurnemanz de Gaharz
vára felé vágtat, s nem győz árrrulni azon, amit lát; mert:

Napszálltakor tornyos tetőt

lát Parzival maga előtt.

Azt httte balga módra,
ügy nő torony toronyra,
mert sok tornya volt a tetőnek ...

Keménye nincs, csak csupa tornya: a kéményeket is tornyoknak ál
cázták. Ezzel is de sok bajom volt, Parzivaiként "balga módra", míg nem
tudtam, miről van szó. Balzac (megint csak Balzac, errefelé még emlé
keiben is minduntalan Balzackal találkozik az emlber), egy 'nem valami
híres regényében, a "Modeste Mignon"-ban nem erről a kastélyról ír
ugyan, hanem egy későbbiről, bizonyos Rosambray-ról, XIV. Lajos korá
ból; de az is épp elég csodálatos, fura tetejével, melyből "kockakövek
ből emelt kémények nyúlnak kí, vasköpennyel borítva", amit sehogy se
tudtam elképzelni, s éppen ezért meglehetősen rossz lelkiismerettel for
dítottam le. Fordítói szorongásomat most Charnbord oldotta föl. Hát
igen, vannak ilyen tetők, kémények, tornyok, akár hiszi a fordító, akár
nem. Chambord-t se hittem volna el, ha csak olvasom,és nem látom.

Később már szinte megszoktam, ahogy ott ültünk talán száz, száz
ötven méternyire tőle, .a vendéglő teraszán. Azon sem csodálkoztam, hogy
állítólag lovagolni lehet benne; valamikor lóháton közlekedtek az eme
letek közt. Most az egész épület-kolosszus üres; osak valamelyik termében
őrzik a hajdani chambord-i gróf dologtalan ólomkatonáit.

A színek: mintha most is látnám. A kastély szürkéje, körül a lombok
és pázsitok zöldje, fönt a kék ég, lomhán vándorló fehéresszürke felhői

vel; s odább, mint egy csík földreszállt fehéresszürke felhő: egy virágzó
gesztenyefasor. Az asztalon, a poharakban. a Vouv1'ay áttetsző sárgás
zöldje, s a híres Beaujolais vérvöröse. Arról folyt a szó, ebédutáni lassú
sággal, milyen francia gondolkodóknak volt jelentősebb hatásuk mosta
nában a magyaroknál.

Maritain-nek is - mondom. - A katolikusok közt, Amikor a
Vigilia megindult, 1934-ben ...

- Teilhard de Chardin-t ismerik Magyarországon ? - kérdezi ve
zetőnk.

Elmondom neki, hogy és mint ismerjük, ki írt róla, mit írtunk r61a.
Igen, én is írtam róla. Valami olyasmit, hogy az után a sok "nem" után,
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amit a reneszánsz óta oly makacsul ismételgetünk a tudományok modern
világképére. Teilhard végre mert igent mondani, s a gyanakvó defenziva
után tudott olyasfajta szintétíkus és dinamikus világképet adni nekünk,
aminőt annak idején saját kora embereinek Aquinói Szent Tamás ...

A szemüveg mögött helyeslően villan a gyermekien derűs szempár.
- És?
- Es ... És éppen ezért kelt sokakban idegenkedest ... nálunk is .,.

Én magam, hangsutyozom, se természettudós nem vagyok, se teológus ...
én magam is úgy érzem néha, hogy egy kicsit túl ... Un peu trop ...

A szempár újra villan, kicsit gunyorkásan, kicsit támadóan.
- Un peu trop ? Pourquoí un peu trop ?
Vagyis, hogy miért "egy kicsit túl". Nem védem az álláspontomat.

Nem is az én aíláspontom. Kicsit túl? Mindennek, ami merész és új, ez
kell: "kicsit túl". Majd aztán a helyére teszik. De enélkül a "kicsit túl"
nélkül nincs. Magamat korholom magamban: mit óvatoskodom ezzel a
franciával ? Nem természetem, szerencsére, hogy megijedjek az ilyen "ki
csit túJ"-októl, ha hiszek bennük. S közben figyelem a szavait.

- Kicsit túl fantasztikus? Pontosan úgy, mint mikor Galilei kimond
ta, hogy a Föld forog a Nap körül, s nem a Nap a Fold körül. Aztán 
mondja a franciák megvesztegetően finom iróniájával - két-három szá
zad alatt kiderült, hogy a fantasztikum a valóság, és amit valóságnak
hittek, fantasztikum. Vannak, akik azt tartják Iegfönb föladatuknak, nagy
az Atya hevenyében fogalmazott leveleiben, jegyzeteiben, vázlataiban.
műhely-tanulmányaíban,ahogy kiadója, N. NL Wildiers nevezi ezeket az
írásait, kimutassák, tűhegyre tűzzék a teológiai pontatlanságokat. (Le
Pere, az Atya: hívei rövidség kedvéért csak így nevezik egymás közt
Tei1had de Chardin-t.) Tegyék, ha ez a föladatuk, vagy a kedvtelésuk.
De ugyanakkor, mikor egyesek szeretnék Teilhard-t kitessékelni a ke
reszténységből és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy rossz hírét
költsék, s nem is mindig keresztényhez méltó eszközökkel: ferdítésekkel,
rágalmazásokkal. szövegei pontatlan, osonkított idézésével os hasonlókkal;
- ugyanakkor, mondom, egy új keresztény gondolkodásmód táplálkozj.k
belőle, s a tavalyi nizzai megbeszéléseken ...

- Míféle megbeszéléseken ?
- Az "Association des Amís de Pierre Teilhard de Chardin" (Teil-

hard Barátai Egyesülete) megbeszélésein nem kisebb szellem, és nem ki
sebb államférfi tett hitet mellette s tett vallomást eszméinek társadalmi
jelentőségéről,mint Léopold Sédar Senghor ...

- Nagyszerű költő ...
-- ... s egyúttal azt is elmondta, hogy az új Afrika egyik kovásza

éppen az a Teilhard-féle dinamikus színtézís, amelyet ön is emlitett, mert
aki egyszer valóban közvetlen kapcsolatban jut az Atya gondolataival,
azt óhatatlanul megragadja világképének ez. a dinamizmusa ... De Seng
hor keresztény, Senghornál ez, hogy úgy mondjam, természetes. Idézek
meglepőbb tanút is, nem keresztény tanút. Nem unja?

- A világért sem !
- Nos, legutóbb eljött vézelay-i konferenciankra Garaudy is. Vézelay

afféle szellemi tűzhely, egyik Jegősibb apátságunk, itt hirdette meg Szerit
Bernát a második keresztes hadjáratot ... Szóval Garaudy is eljött; gon
dolom, tudja, ki az ?

- Aragon : .. - mondom. - És Domenach írt róla, az Esprit-ben ...
Bólint.
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- Szóval Garaudy is eljött, fölszólalt, s többek közt azt mondta:
Teilhard az a keresztény, akivel nagyon-nagyon hosszú utat tehetünk
meg együtt; talán sokkal hosszabbat, mint gondolják. Erre Tresmontant...
ismeri a könyvét ?

- Igen. "Bevezetés Teilhard de Chardin gondolatvilágába."
- Az. Tresmontant fölállt és azt mondta: azok után, amiket hallott,

kénytelen megkérdezni, pusztán magánvéleménye-e ez Garaudynak,
vagy ... Nem folytathatta, Garaudy közbevágott. Csak ennyit: félreérté
sek elkerülése végett ismételten kijelenti, hogy ő a Francia Kommunista
Párt vezetooégi tagja. Természetesen itt, Vézelayben is ...

útitársaink sürgetnek: alkony előtt Chartres-ban kell lennünk.
- Gondolom, nem érdektelen - mondja vezetőnk, ahogy beszállunk

a kocsiba. - Különösen önöknek, keresztény hívőknek a szocializmus
ban ...

Már zúg a motor, már indul a kocsi; befordulunk az országút lomb
alagútjába. Fogja a volánt, egy pillanatra mosolyogva hátranéz:

- Chartresban folytatjuk.
A sebességmusató hetverire ugrik. A ohambord-i kastély elmarad

mögöttünk,

•
ÚSZI ESTE

Rőt fák fölött bíborló nap mgyog,
az égen felhők futnak szerte-széjjel,
a nap nyilai sorra sebzik ... Éjjel
készülődik osonni le a tájm,
s itt-ott felszikráznak a csillagok.

Itt fönn megkövült zene: Budavár,
a DunapaTIton zöldes - kékes fények,
a szívedben is őszi fények égnek,
felvillan egy-egy, amíg kéz a kézben
nézed a pesti lámpák ostorát.

Öreg este lesz. Fönn a vár fokán
mintha müezzin estimája szállna,
fölé borula félhold karimája,
itt Hunyadi áll őrt, amott az esti
szél fut végig Julián homlokán;

fejét az égbe fúrva megragyog
Nagyboldogasszony templomának tornya,
kőcsipkéje mint vízesés omolva
takarja lágyan testét, mig a csöndben
lassan én is mag.amra maradok.

Éjbe merültek már az őszi fák.
Nagymessziről a tél lépte közelget:
ádvent, karácsony s jászolban a Gyerme·k,
körötte fények, zengő angyalének
s velem együtt a térdrehullt világ.

Tágult szemem beissza a csodát,
angyalszárnyakon száll a bűvös' éjjel,
szívem csordultig telik égi fénnyel,
megifjodva a végtelenbe tárul
s megpillantja ott örök otthonát.

Agoston Imre
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