
GIORGIO ÉS MARTINO lrta Werner Bergengruett

W. Bergengruen Rigában szülertett, német orvoscsaládból 1892-ben. Berlin
Zürich, Róma és Baden voltak életének fő áííomásaí. A harmincas évek
ben tért át a katolíkus vallásra, Gazdag epikus életművet alkotott, me1yben
történelmi regényei és szigorú szerkezetű novellát a legjelentősebbek.

Ismerik Giorgio és Martinc történetét? Nem? Nos, azt hittem, valaki már
elmesélte Önöknek, erre felé még sokan emlékeznek rá. Azelőtt történt, hogy
erre a környékre kerültem. Néhány szereplőjét míndenesetre még ismertem.

Akkoriban, míkor a művészek fölfedezték ezt az országot, volt Mural
tóban egy közkedvelt osztéria, eredetére nézve afféle népies, paraszti jellegű

vendégfogadó. Az asztalokat nem terítették meg és a nostrano-bort még a
régimódi boccalinikből itták, ezekből a szépen festett, csőrös szájú agyagkorsók
ból; abbban az időben ez még nem az idegeneknek szánt iparművészeti tárgy
volt. Idegenek persze már akkor is jöttek néha, de őket még nem nevezhetjük
igazi túristáknak és üdülőknek. A művész -- olyan szó ez, melvet tudvale
vően jobb, ha kerülünk, mivel korántsincs olyan egyértelmű jelentése, mint
például a 'gyógyszerésznek, a postásnak. vagy a balekfogónak --, a művészek

tehát a helybeli kispolgárságrá akadtak itt. Az osztéria egy házaspár tulajdo
na volt, a családnevükre már nem emlékszem, felőlem hívhatták őket Tag
liatellinek vagy akár Fettucininek, Az asszony keresztneve azonban Teresina
volt, a férfié pedig Giorgio, é& róla végül az osztériát is Giorgionak nevezték
el. - Hol találkozunk? - kérdezték, és erre az volt a válasz: -- Természete
sen Giorgionál.

De mégsem ő volt az, aki az elhanyagolt vendégiőt fölvirágoztatta és vi
rágzásban tartotta, hanem az asszony. Remekül főzött, értett a bevásárlás
hoz, és körmére nézett a szolgálóknak. A gyerekek szépen tejlődtek. Úgy volt,
ahogy sok parasztháznál, ahol az asszony tartja össze a gazdaságot.

Giorgio egészséges, vidám, tréfás kedvű férfi volt, aki szerette a vadá
szatot, a horgászast és a kártvaiátékokat. Persze maaa is beseaített a venae!t
lőben, néha buzgón és lelkesen, de rendszertelenül. Azoknak a vendégek
nek akiket kedvelt, hitelezett is. Az asszonynak kellett ügyelnie arra, hogy a
pénzt visszakapják. Ha közvetlenül hozz:áfordultak, akkor kölcsönt is adott,
és csak néha mondta elnézést kérő mosollyal: - Tudja, hogy van ez házas
embernél.

Az osztéria föltehetően ebek harmincadjára jutott volna, ha az asszony
nem tartotta volna kézben az üzleti ügyeiket. Ezen a téren néha nézeteltérések
és bosszúságok adódtak, Az asszony lelkiismerete nem volt egészen tiszta, hi
szen annak idején megmondták neki, hogy a férfinek engedelmeskedjék, és
ezt az oltár előtt is megfogadta. Dehát nem ment másképp.

Az osztéria vendégei közé tartozott egy fiatal festő, aki nem abban a hely
ségben lakott, hanern Losenéban. De mert ott már nem hiteleztek neki, Mural
tóba kellett jönnie, hogy kedvére júllalkjélk és íhasson, amennyi belefér; per
sze az út nem volt túl hosszú. A festő dán volt és így minden bizonnyal Pe
tersennek hívták: hívhatták persze Jacobsennek vagy Jensennek is. "Apja
egy kis jütlandi tengerparti _városkában lelkipásztorkodott.

Giorgio kedvelte őt, és így a számlája meglehetősen megnőtt már. Az
asszony aggódott emiatt; nehezren tudta elképzelni, hogyan juthat majd va
laha is a pénzéhez. mivel a festő csak ritJkán keresett némi pénzt, Az is hír
lett, hogy családja a házatérését sürgeti, és azzal fenyegetik, hogy beszünte
tik arnúgyis szerény havi támogatását,

Egyébként az asszony is kedvelte őt. Valamennyí festő vendége közül ő

volt az egyetlen, akinek képeit meg lehetett érteni, és föl lehetett ismerni

35



rajtuk, mit ábrázolnak. Szerétett volna segíteni rajta. Végül támadt egy öt
lete, amely boldoggá tette, ámbár úgy érezte olyan vakmerőségre vállalkozik,
amely már-már a ssélhérnossággal határos. Ötletében három, számára fontos
gondolat egyesült. A hitelezett összeg nem megy veszendőbe, a festőnek is se
gítségére van, és lelkídsrnerete férjével szemben megnyugodhat.

Hogy a harmadik gondolettal kezdjük: Gíorgo negyvennyolcadik évében
járt (az asszony fiatalabb volJt), az ötvenedik születésnap már meglehetősen

kö:ool \I'OlJt. Erre az ünnepélyes alkalomra, mely ráadásul egybeesett házas
ságuk tizenkettedik évfordulójával, kieszelt valamit, amivel kifejezésre jut
tathatja majd férje iránt érzett tíszteletét. Mindeniki lássa majd, hogy az a
családfő, akiben Isten parancsa szerínt ő az urát tiszteli és aki a magát megil
lető tiszteletet környezetének többi tagjától is megkívánja, bárthogy álljanak
is a dolgok vele különben. Ugyanakkor mindenki föl kell, hogy ismerje majd
mennyire nem volt Gíorgiónak igaza, mikor fukarsággal gyanúsította. Úgy
határozott, hogy képet rendel, és azt Jacobsennek kell megfestenie. Az iránta
tanúsított barátság és türelern alapján bizonyára nem mondana elfogadhatatlan
árat. Míndamellett olyan ár legyen, hogy belőle a tartozást bevonhassák és
még ezenkívül jelentékeny összeg jusson a művésznek is. Teresanának volt
némi fogalma a képárakról, mivel vendégei gyakran beszéltek ilyesmiről,

Mi legyen látható a képen? Nos, ez nyilvánvaló volt. Természetesen Szent
György, lovon. ülve, amint éppen 'megöli a sárkányt, és alatta ez álljon: "Os
teria S. Giorgio." Ami azonban a legfontosabb, a szent lovag Giorgio arcvo
násait viselje.

Mindennek Giorg1ioháta mögött kellett nekifogni, mégpedig időben. Jen
sen ugyanis meglehetősen lassan dolgozott. Lustának is mondhattuk volna,
ha nem Ient volna véletlenül éppen művész, és ha a lusta szónak nem tulaj
donitanának becsmérlő, szemrehányó jelleget. Am azonban mindenkí tudta,
hogy néha még a legkisebb képhez is meglehetősen hosszú időre volt szüksé
ge. Előfordult, hogy valami váratlanul megbénította életerejét, és ez az ál
:\apot aztán hónapokig e:lJtartihJawtt. Ilyenkor csak hevert az ágyán, kiszolgáltat
va sötét gondolatoknak, megnövesztette szakállát. és nem válaszolt egyetlen
:Levélre sem, legkevésbé azokra, melyek Jütlandból érkeztek. Semmiféle baráti
rábeszélés nem tudta visszaadni neki a magabiztos cselekvés örömét.

Egy délután, mikor Petersen egyedül üldögélt a vendéglő szobájában, Tere
sina odaült mellé, és meghívta egy fél liter Barbera vagy Balpolioella borra.
Ezt Jensen nem szekta meg tőle. Beszéltek erről....arról, és Teresina fokozatosan
elöhozakodott tervével. Jacobsen. aki nem nagyon bizott magában, minden
iéle kifogással élt. De mikor már a bor háromnegyede elfogyott, eszébe jutott,
hogy hiszen ez lesz az első megbízása, és tam előjele annak, hogy most már
minden fölfelé ível majd. Beleegyezett hát a dologba.

Teresina kétféleképpen fizetett neki, részben készpénzben, s részben úgy
hogy szeme láttára törölte tartozásának egy részét a könyvében. Ezt a köny
vet persze ne gondoljuk, valamiféle nagyon hivatalos okmánynak, lányának
befejezetlen iskolai füzete volt csupán, aki egyszer rosszul írhatta meg ben
ne feladatát, és erre am mondta az iskolában, hogy elvesztette, vagy fiatalabb
testvérei elszakították.

Erre ugyan most már nem nagyon volt szükség, Teresina még mindeféle
más italra is meghívta a festőt, amit érdeméül kell megjegyeznünk. Alap
jában véve derék asszony volt.

Petersen akkoriban éppen derűs kedvében volt. Nem SIOk idő múlt el, és
már mutatott is az asszonynak néhány ceruzaváz1atot.

Szerit György ábrázolásának hagyományos formáját mindenkí ismerhe
ti. A szerit harcost fiatalo!l1, tüzesen, pompás lovagi rnivoltában jelenítik meg
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a nyeregben ülve, néha amint kissé fölemelkedik a nyeregben, Előfordul,

hogy a paripa visszahőköl, megérezve a sárkány mérges leheletét, de a lovag
támadásra ösztökéli, és lándzsáját beledöfi a szörnyeteg nyakába vagy mellé
be, amely visszataszítóan tekereg a lába előtt. Nos, Giorgio Illem volt már fia
tail, de hamisítás veszélye nélkül fölruházhattáik még a fiatalság, a vállal
kozókedv és a Iovagíasság jegyeivel.

Míndenkí megértheti, hogy a kép nemcsak Teresina számára volt afféle
engesetelő adomány, és nemcsak Giorgio számára megtiszteltetés. hanem ne
ki is, a többieknek is meglepetés. Jacobsen tehát nem szólt róla Gíorgíónak.
Néhány fiatalember azonban, aki esetenként meglátogatta, láltta a szanaszét
heverő vázlatokat és terveket, s végül maga a megkezdett kép is a szeműk elé
került. Valamelyik késő está órában aztán elhangzott néhány megjegyzés:
- Signer Giorgio, ha tudná, mi vár magáral. .. Signer Giorgio, mdt hallottunk
magáról? Lefestik, akár egy szentet. Csak vigyázzon, a kép még Rómciba ke
rül, a Szentatya megáldja és valamennyi kardinális hódol majd előtte.

Giorgio érthető módon kívánesi lett, és az is természetes, hogy hamarosan
mindent megtudott.

Megtisztelve érezte magát. Teresinának semmit sem mondott, de nem
lett volna Giorgio, ha nem eszelt vom ki valami tréfát. Egy napon várat
lanul megjelent Losoneban. hiszen nem tartozott az elfoglialt vendéglősök kö
zé, kíváncslan és szerénykedve körülnézett, és megigérte Jensennek. hogy
nem szól semmit Teresinának. De egy szívességet meg kell tennie, ezért eltör
li a még hátralévő tartozását. Nincsen szó rosszíndulatról, sem tiszteletlenség
ről, hogyan is tehetne ilyet a feleségével? De a baráti csipkelődés csak meg
engedhető. Röviden, Petersen rajzolja meg a sárkányban Teresinia arcvoná
sait. Nem teljesen élethűen, nem annyira, hogy bosszantó legyen, nem, ilyes
miről szó sem lehet. Az idegen ne is ismerje föl, de a jóbarátok és a jó isme
rősök azért mosolyogjanak rajta.

Jacobsen nem nagyon örült ennek. Ha Teresinára gondolt, lelkiismeret
furdalást érzett, de ha a tréfára goldolt és Giorgio bőkezűségére, akikor mégig
úgy érezte, hogy van a javaslatban valami rokonszenves. A tartozás eltörlé
sét ugyan Teresina is megigérte, lés egy részét már valóban el is törölték. De
alighogy ezt óvatosan megemlítette, Giorgio nevetve nadrágzsebébe nyúlt, éw
meglobogtatott két ötfranikos bankjegyet. Jensen ennek ellenére tétovázott
még néhány pillanatig, de mielőtt beleegyezését adta volna, közölte azt: a felté
telét, hogy Tereslna vonásainak megjelenítésében ne kelljen túloznía, és ne
kelljen elérnie a felismerhetőség határát. Erekútán Giorgio Soldunoba rnent
vele, elvitte egy vendéglőoe, majd elváltak.

Míndez jól beíllett Petersen boldog és kellemes lelkiállapotába. Kért héttel
később aztán, anélkül, hogy erre okot találhatott volna, sötét fátyol borította
be előtte a világot, csak feküdt az ágyon, és hagyta, hogy nőjön a szakálla.

Miközben ilyen dolgok: történtek a tó partján, Jütlandban egésLlett más va
lami történt. A lelkipásztor családja már régóta aggódott. Végül az egyik idő

sebb unokafivér olaszországi útra indult. A tiszteletes és tiszteleteené elmond
ták neki a bánatukat, és segítségét kérték, mivel levélben semmire sem mentek.
Az unokatestvér megígérte, hogy a hazafelé vezető úton utánanéz az eltévedt bá
ránynak. Ha minden jól megy, magával is hozza. Az unokafivér - őt is Peter
sennek. Jacobsennek. Jensennek hívták- határorzott férfi volt, tele az üzleti élet
hez szükséges energiával; egy szép napon váratlanul megjelent Losoneban és vá
lasztás elé állította a festőt: vagy csatlakozik hozzá, hogy hazatérjen JütLandba,
míkor is fölhatalmazása van arra, hogy valamennyi fönnálló tartozását kiegyerr-
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Iítse, mert egy dán tiszteletesnek nem lehetnek rendezetlen ügyei, vagy pedig
megtagadja ezt, és ebben az esetben megszüník minden további támogatás, Mind
két esetben elviszi azonban a borbélyhoz.

A festő ebben az állapotában híjával volt a határozottságnak és ellenálló
képességnek. ésmindenbe beleegyezett, a borotválásba is és az utazásba is. Az
unokatestvér gondoskodott a holmik összecsomagolásáról. Semmi se marad
jon hátra, ami iránt hazaszállítása után a festő vágyakozhatna, még egy váz
lat, egy tanulmányrajz se. Ha majd úgy tetszik neki, vasárnap "agy szombat
esténként foglalkozhat ezekkel a dolgokkal, ez a tiszteletesék dolga lesz, akik
ésszerű foglalkozást választanak majd neki, az unokafivért mindez már nem
érdekelte.

Jütlandban barátságosan és szemrehányások nélkül fogadták a visszaté
lepitentet, vigyázrtak rá és etették. Sokan meglátogatták. hogy hallják, amint
a Délről mesél, a Délről és a művészetröl. Érdekes embernek tartották, hiszen
a jütlandi kisvárosokban mindenki érdekes ember, aki az Alpeseken túl fes
tett, és hordóból itta a bont. Ez újra életre keltette őt, meglehetősen jól érezte
magát, és a tiszteletes egyik üresen álló szobájában műterrnet rendezett be.

Szülei most úgy vélték. eljött az ideje annak, hogy a jövőjéről beszélje
nek. Arról van szó, hogy belépjen rokonának hajózási irodajába. Erre az aján
latra azzal válaszolt, hogy megbetegedett, és igy célszerűbbnek látszott, ha
ezt a beszélgetést ismét.elnapolják. Természetes, hisz nem szabad őt sürgetni,
a céghez még míndig beléphet, ha újra meggyógyul. Ez a kilátás azonban ép-
pen nem siettette Iábadozását, .

Mi is hiányozhatott neki? Szenvedett a hosszú északi téltől. a szürke ten
gertőil és a nedves levegőtől. A tóra vágyakozott, a szőlőhegyekre, a meleg
napra, a barátaira és arra az életre, melyet megszekott. Olyan országra vá
gyott, ahol nincsenek hajózási írodák.

Ez idő tájt rendeztek éppen tombolával egybekötött jótékonysági ünne
pélyt a négermisszíók számára. Petersen egy tájképet ajánlott föl. Feltétele
zem, hogy csinos, és nem valami eredeti képecskéket festegetett, bizonyára
olyan színvonalon, ahogy én is csinálom.

A tájképet egy jómódú kereskedő felesége nyerte el, és még €bOY hasonlót
akaa-t hozzá. Most tehát megkapta első megbízását, és a szülei meg a testvérei
ettől fogva más szemrnel mémek rá. Igen, dívabba jött és el is adott. A hajó
zási irodáról nem beszéltek többé, bár már egészségesnek látszott, borotvál
k ozott, mint minden jümlandi, sétálgatott, pálinkát ivott, és festett. Ez a festés
abból állt, hogy a magával ihozott vázlatokból festményeket készített. Ilyen
tevékenykedés közben megnőtt il honvágya Tessin iránt. Elkezdett újra dol
gom a Szent Györgyön, félve-vágyázva, nehogy hozzátartozói észrevegyék,
miféle katolikus üzelmeket is folytat.

Nyilválnvaló volt, hogyaszereny föllendülés időszaka nem tarthatott so
káig, mivel a kisvárosban hamar bezárult a vásárlók köre. De mégis valami
:féle önbizalmat és bátorságot merített ebből, és már volt valamí megtakarított
pénze is. Úgy döntött, hogy titokban megszökik, de halasztgatta a menekülést,
ment kilátásban volt számára még néhány kis megbízás. Ki akarta várni eze
ket, és közben tovább dolgozott még a Szent Györgyön. J ól haladt vele, csak
.a sárkány arca okozott nehézsége:ket, mert emlékezetből nehezen .lehetett Te
resima vonásait visszaadni. Ezt azonban majd pótolhatja még, hisz Giorgio
ötvenedik születésnapjáig bőven volt idő.

Egy szép napon aztán Jacobsen újra Losenéban volt. Több mint egy 00:::
tendeig volt távol. Régi szebája üresen állt, újra beköltözhetett, és nyomban



'észrevette, mennyíre megnőtt a becsülete, míóta unokatestvére itt vobt és min
dent kifizetett. Természetesen újra hiteleznek majd neki, Losoriéban és másutt
is, és ráadásul magával hozta a majdnem kész festményt is, amiből hamarosan
pénz áll a házhoz. Szidta is kissé akkori lehangoltságát. Gyorsan értesíteni
kellett volna Teresinác, unokafivére kifizette volna a hitelezett összeget, és így
rnost jelentős követelése lehetne.

Jensen azt képzelte, hogy mindent úgy talál, ahogy annak idején ottha
gyott; hasonló esetekben mindenki ezt hiszi. De időközben sok barátja és is
merőse elköltözött, mások összevesztek, ketten vagy hárman meghaltak, és
ezek közé tartozott Giorgio is. Ez télen történt, nem sokkal azután, hogy Pe
tersen eltávozott és Jütlandban a borús, szürke tengert bámulta. Giorgio ré
szegen fogadást kötött, hogy az évszak ellenére átússza a tavat. A fogadást
meg is nyerte, azonban megfázott, tüdőgyulladást kapott, penicillin akkoriban
még nem volt, és Teresina megözvegyült.

Jacobsen ijedt és levert volt. Persze nem azért, mert a képet féltette.
Szü1etésnapiajándéik mándenesetre nem lehet már belőle, de mínt emlék ér
tékes lehet az özvegy és a gyerekek számára. Mégis kellemetlenül érezte ma
gát, mintha valaki hűtlen Iett volna hozzá, akire pedig bizton számított.

Giorgióról beszélgettek. Teresina a szemét törölgette, és azt mondta: 
Az ember rnindíg csak utólag jön rá az igazságra. Hányszor mérgelődtem én
Giorgio rniatt! Bs nem gondoltam ama, hogy vidámságával és barátságos ter
mészetével sok embert hozzánk vonzott, akik később törzsvendégeik lettek.

Petersen pedig azt mondta: - Igen, jó ember volt, mindenki szellette őt.

Igyunk az emlékére!
- Szép Öntől, hogy újra itt van, Jacobsen úr, ~ mondta Teresína. 

Hisz Ön is még a régiek közül való. Igen, most sotk mínden megváltozott, és
egy s más még változik. Rögtön el is rnondom ÖI1IDek. Fölvettem egy pincért,
szorgalrnas ember, Luganóban tanulta ki a szakmát, és utoljára Mendrísióban
dolgozott. Ma kimenője van, de holnap megismeri majd. Martinónak hívják.
Igen, az a helyzet, hogy megesküszünk. Nehéz az egyedülálló asszonynak, és
neki még valami megtakarítcet pénze is van, amit az üzletbe ibclekte1Jhet.

Jensengratulált, mégha nem is egészen szívből, hisz egy férfi sem szívleli,
ha a nők férjhez mennek,

- Igen, és hát ,a kép - mondta Teresina. - Petersen úr, azzal még egy
kis fáradtságot kell okoznom Önnek, de tudom, hogy szívesen megteszí, és
hát Önnek is csak előnyös lesz. Amilyen ügyes ön! Tehát a Szent Györggyel,
azzal már nem megy a dolog. Látja, az esküvűig van még néhány hét, és lo
vasnak míndkettő lovas, magának: át kell festenie a képet, és alatta az álljon:
Osteria S. Martino.

- Atfestení? Györgyből Mártont? Bs a sárkányból koldust? - mondta
Jacobsen kicsirt elhűlve.

Teresina kedvesen bólogatott. Mírrt annakidején, most is meghívta Bar
bera vagy Valpolioella borra, a szorgalmáről beszélt neki, és míndent meg
ígért. Végül Jensen nevetesbe tört ki. Jűtlandban jó dolga volt, kihízla1ták, és
így derűsebben nézte a világot.

Tényleg, miérrt ne? Megkönnyebbülve gondolit arra is, hogy most már nem
kell becsempésznie Teresina arcvonásait a sárkányéba. Tisztában volt ugyanis
azzal, mennyí kényelmetlenséggel járna az egyébként vidáman vállalt köte
lesettség.

Szerit Mártonnak természetesen Martínóra kell hasonlítania. A hasonló
ságot azonban tanulmányozni. kellett, Pertersen ezért gyakran tartózkodott az
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osztéríában; persze Teresina nyilván nem kívánihatta tőle, hogy tanulmány
útjatinalk költségeit maga viselje. Gyorsan és föl tűnés nélkül, gyakran elmenő

ben, pénzt dugdosott neki, Martinónak nem volt szabad észrevennie. Vigyá
zott Jacobsenre, akinek meg kellett őriznie vidémságát és munkakedvért; gyak
ran mondogatta is, hogy feladatát ne képzeljék valami könnyűnek, és mínden
bizonnyal egyszerűbb volna számára, ha egy teljesen új képet festene. De az
idő rövid volt, új megfontolásokra és elhatározásokra lett volna szükség, és
ki tudja, míkor ereszkedik újra Petersenre a kilátástalanság sötét felhője,

Teresina szívesen meggyőzödött volna személyesen is a munka előrehala

désáról, de az emberek míatt nem látogathatta meg Jensent a lakásán. Ami
lyerngyakor1ati észjárású volt, nem elégedett meg holmi ceruzavázlatokkal,
melyeket Jensen olykor elhozott, hanem ragaszkodott hozzá, hogy időnként

fényképfelvételeket is bemutassonneki. Az utolsó fölvételt, mely már a kész
képet ábrázolta, magam is láttam. A festő kézjegyéből csupán a -seu végző

dést olvashattam el, ezért nem. tudom pontosan a nevet.
Míkor a házaspár az esküvő után megjött a templomból, a vendégfogadó

termében békeretezve és vírágokka; díszítve fehérrel terített asztalon ott állt
már a kép. A vendégek hangos kiáltozással tódultak eléje. Teresina egyik ke
zével Martínót, másikkal Petersené fogta meg, s odavezette őket. A gyerekek
beléjük csímpaszkodtak, ilyesformán kedres. kis csoportot alkottak.

Sem Martino, sem a vendégek nem tudták, mennyi fáradságba került a
kép átfestése, és Teresinának sem volt fogalma erről; gyermeteg észjárásával
úgy vélite, hogy vagy tud egy festő festeni, vagy sem, és Jacobsen csak túlozta
a nehézségeket. részben kishitűségből, részben számításból. Arra azonban nem
is gondolt, hogy zokon vegye ezt a számító magatartást, hisz a maga módján
mándenkinek üzletelnie kell, kinek így, kinek úgy. Persze az is közísmert, hogy
a szentek festői nem tehetik éppen azt, ami nekik tetszik, hanem szabályokat
és szokásokat kell megtartaníok, és ezek a szabályok Szent György esetében
mások, mint Szent Márton esetében. Akkor, amikor Szerit Márton megosz
totta a kabátját, még nem szerit püspök volt, hanem fiatal lovas, alighanem
Szerit Györgyhöz hasonlóan lovagi megjelenésű; éppen ezért részint papi, fő

leg pedig polgári vonásokkal ruházták föl, így lett belőle már korán a szabók
és posztókereskedők védőszentje, eltekintve más egyéb taszíségtől. GYÖDgy
harci ménjével ellentétben Márton lovát állva ábrázolják, vagy legalábbis
megfontolt lépésben haladva. Ezért aztán nem volt valami könnyű dolog a
tüzes állatot valamennyi tartás közül éppen a legbékésebbe átvezetni, 's egy
kicsit még mindig aggódni kellett így is, hogy kárt tesz a térdeplő koldusban,
aki a sárkány helyét elfoglalta: Igen, a sárkányból koldus lett, a szörnyeteg fe
jéből könyörgőn kinyújtott kéz, a lándzsából kard, a patetikus döfésből pedig
a köpeny kettévágása. A Legnehezebb azonban mégiscsak az volt, hogy Gior
gióból Martinót csináljanak, a lovasok, lovagok és Iovat nevelő parasztok ke
délyes patrónusából egy medrisiói pincért, akit legfeljebb a körhinta falcvára
lehetett volna felülnetní, Nem, ez tényleg nem volt olyan 'karcsú, lóratermett
Iovasfígura, mdnt Giorgio, hanem alig középmagas, kissé kövérkés, kissé kur
talábú férfiú, asztmás lélegzettel, amit azonban képeken nem lehet észrevenni,
Jensennek ki kellett domborítani a hasát, és annyira megrövidíteni a lábát,
hogy vastagon Iógjanak. '

Míndezt persze méltóképpen megcsodálták. annál is inkább, mivel a kép
születésének története is széltében-hosszában elterjedt. De a legnagyobb sikert
mégis Petersen ötlete aratta azzal, hogy magát is megfestette. Félig saját ma
gán és fék-es!iklültt, vezeklésre érett életéri mosolyogva, félig gondokba me
rülten amiatt, hogy a [ütlandi havi térnogatásra többé nem számíthat Loso-
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néban, s igy rnost Martíno jóindulatára van utalva, a kabát után kapó koldus
ban saját arcvonásait festette meg, akárcsak előzőleg Teresináét a sárkány
ban ; az alig látható ajakbiggyesztést és ironikusan félrehúzott szájat Terest
nán kívül talán senki sem vette észre.

Mit tehetett ezekután Martino? Mikor az ünnepség már javában tartoet,
hatodszorra is megrázta Jensen kezét, és fájdalmas mosollyal odasúgta neki,
hogy névadó szenejével szemben nem lehet fösvény; itt van valami, amiből

Jacobsen bőven kabátot vehet magának. E szavak kíséretében, egy marék ősz

szegyűrt bankjegyet dugott a mellényzsebébe,
Petersen később már kapatos lett. Ekkor elmesélte Teresinának, hogy ki

nek a vonásait kellett volna a sárkánynak Giorgio kivánságára viselnie. Tere
sinának könnyek szöktek a szemébe.

- Ö, látja mícsoda mulatságos ötlet! Csak az én Giorgióm képes ilyes
mit kitalálni! Martinónek soha sem lenne ehhez megfelelő kedélye.

Talán még néhányszor összeszorult így a szíve, Az bizonyos, hogy nem
volt mit panaszkodnia. Nem vitás, hogy Martinó szorgalmas üzletember volt.
Az is biztos, hogy rendelkezett míndazokkal az előnyös tulajdonságokkal, me
lyeket Giorgióban hiányolt. De egy valami hiányzott belőle: ra könnyelműség

varázsa. Teresina - mintha csak egy örökség folytatójának érezte volna ma
gát - kicsit könnyelműbb lett, mínt korábban; a szerepek Iölcserélődtek.Soha
nem is bánta meg, hogy megfesttette a képet, bár mindent összevéve nem volt
olcsó mulatság.

Idővel mogfcgyatkoztak a barátok, Jacobsen másodszorra is visszatért
.Iütlandba, most már örökre. Martinc és Teresina végül is örültek, hogy az
osztériát tisztes áron eladhatták lebontáera. A helyén most nagy szálloda áll.

Nyilván nem lett volna érdemes elmesélni ezt a történetet, ha nem rej
lenék benne valami, ami mánden emberre érvényes. Egyáltalán, minden igazi
történetre jellemző ez. Nem kell ennek fel1:étlenül kézzelfoghatónak lennie.
Elég, ha érezni lehet. Ennél a történetnél is csak éreztem először. Utána azon
ban sokat töprengtem. és most már azt hiszem, rájöttern. Tudják, miről van
szó? György átalakulásáról Mártonna.

Minden bizonnyal hasznos dolog, ha sárkányt ölnek. Ilyesmit akkor tesz
az ember, arnikor még fiatal, ilyenkor örömet okoz és nem is nagyon számít,
hogy a sárkányok tényleg olyan gonoszak és károsak-e, mint ahogy rnondják.
Amint tudják, a sárkányvadászat előkelő sport. Ha már az ember idősebb

lesz, úgy véli, egy szerit lovas végül is jobban teszi, ha kabátokat vág ketté,
hogy a hidegtől reszkető koldusnak is jusson. Azt hiszem, hogy itt a kardot is
a legnagyobb elismerés illeti meg, nagyobb, mint a lándzsát, melyet a szeren
csétlen sárkány hasába döfnek.

Ungváry Rudolf fordítása

ali

Add kegyelmedet, Urunk, hogy necsak magunkra, de mindig másokra is gon
doljunk, hogy átérezzük nélkülözéseiket és Fájdalmaikat, főleg pedig hogy elsősor

ban azokat tudjuk szeretni, akiket senki sem szerét.
Raoul Follerau

Isten sohasem a földi érdekeink szolgája. Igy fogni fel a gondviselést, pogány
eszme lenne, s teljesen elsiklanék Krisztus üzenete mellett.

Josef Bommer
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