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Éveink előrehaladtának egyre gyorsultabb futásában - furcsa ellentmondás
sal - egyre sűrűsödik körülöttunk a csönd, s a kikerülhetetlen alkonyban mind
gyakrabban időzünk el életünk igaznak érzett élményeinél. Ftatalságunkban nagy
mohón újabb meg újabb megismeréseket kergetünk, s mire megöregszünk.
egyre nagyobb megbecsüléssel őrizgetjük a régieket. Egészségi állapotom gyakran
kényszerít négy fal közéj mégsem érzem ilyenkor, hogy szebafogságban élek.
Akit Teremtője az emlékezet és képzelet el nem halványuló színeivel ajándéko
zott meg, szobához kötve is utazhat. Tetszése szerint keresheti fel régi ámulá
sainak színhelyeít, sőt; másoktól holtaknak vélt barátait is. Nagy kegyelem ez,
tán egyike a legnagyobbaknak, s ha még a Hit és Gondolat röptenek kegyelmét
is ráadásul kapja: mondhat-e magáénak ennél dúsabb gazdagságot az ember?

Gyönge egészségemmel én is gyakran indulok el messzi utakra, újraélni
mindazt, aminek megismerése anyagiakban ki nem fejezhető értékekkel tett gaz
dagabbá. Pillanatnyilag például újból Londonba készülődöm. Ismét az öreg In
vecta fedélzetén szeretnék átkelni a viharos csatornán, hogy még egyszer ellá
togassak a Poets' Corner-be, vagyis a Költők sarkába. Persze nem testi valósá
gomban, de a valóságnál is elevenebb érzékelhetőségével az emlékezet új közel
séget adó optikárában. Ilyenkor - szivárványos buborékokként - mélyre süly
lyedt percek szállnak a felszínre; már-már elfelejtett színek és ízek újjá szü
lető feltámadásában. Mert a messzeség és az alkony lágy gyöngyház színekkel
dolgozó piktor. Bár lehet, hogy az új találkozás és búcsú - az újfent kibomló
hímes pilleszárnyaknak a valódi pillangólétnél is rövidebb élettartama - festi
oly visszafénylőn tündöklövé e villanásokat. Az alkony leplében vers és muzsika
kézfogásában vezeti képzeletünket az emlékezés, régen messze hagyott tájakra,
vagy tán helyesebben: új felfedezésekre? Mert újból ki gubózott lepkelétemben
ott lent, a szelíd ívű lankák és meredek emelkedők múltból visszafutó kanyar
góin is aranykavicsokat látok, az ébredő hársak harsány zöldje mint a selyem
zizzen, és eszmélkedő új létem ismét idegeket ajzón izgalmasnak érzi tavaszi
készülődését a tárulkozó földnek. Újból gyermekségem kertjébe csöppentem. Ég
be szökő fáinak lombjain keresztül csalóka aranytallérokat szór a nap, s én
később sírba szállt bátyámmal. a palánkon túlra lesek. Sajnos, hamarosan túl
kerültünk mindketten - kurta életű illúziókat és elérhetetlen harmóniákat ker
getők - a palánkon belüli védett területről. Bár - ily magasból visszanézve
- be kell vallanom, hogy a kudarcok utáni makacs nekírugaszkodások izgal
mai, az árnyak mellett is, új színekkel gazdagították küzdelmekben formálódó,
lassan érő emberségünket. A harcok és csalódások egyre precízebbé javították
értékmérőnket: megtanultuk minden egyes ütődéstől fájó, de olykor épp lemon
dásoktól győztes percünknek az árát.

Tudom, unalmas már hallani, mégsem mondhatom el elégszer, hogy a mi
nemzedékünk ifjúságának küzdelmeiről nem lehet fogalma a ma fiatalságának.
Mert honnan is lehetne sejtelmük, hogy mit jelentett akkoriban szegénynek len
ni? Nemcsak a külvárosi gyárak munkásainak, de némelyik úgynevezett álsze
mérmes "úriszegénynek" is; például egy nyugdíj nélküli többgyermekes és be
teges özvegyasszony árván maradt kamaszlányának ? Mily nehéz volt úgyszólván
még gyermekfejjel, a napi falás kenyérért, kényszerű robotokba fullasztani a
képzeletet repesztő tudásvágyat l A továbbtanulhatás legcsekélyebb reménye nél
kül, mindenfajta irányítást nélkülözve olvasni végig a világirodalom remekeit,
mindig csak éjjel, egyetlen villanykörte gyönge fényénél ? Mily sok küzdelem
és lemondás sodrában sikerült a hétköznapok egyformán hömpölygő tengeréből

nagyritkán egy-egy magányos szírtre fel kapaszkodva, egy kis lélegzetet venni?
Például a vasárnap délelőtti zeneakadémiai növendék-hangversenyeknek, a Nem
zeti Színház egy-egy délutáni előadásának igézetébe, avagy egy-egy vers révü
letébe menekülve.

Miként is érthetnétek meg ti, napjainkban élő fiatalok, mindezt? Hát meg
értettük mi - hogy valamiféle példával éljek - az egykori vándorszínészek
kátyúkba zökkenő szekerezését? Manapság, amikor az újságok apróhirdetései
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százszámra kínálnak különféle állásokat, elképzelhető-e színte szerzetesi önfegye
lemmel átgürcölt napjainknak egyik lidérces réme: a bé-listától, az állástalan
ságtól érzett félelmünk ?

És így tovább. Hisz oldalakon át ismételhetném, amit oly sokan és részle
tesen taglaltak már későbbi, de még mindig fiatal életünk sötét éveiről: a testi
és lelki fájdalmak elképzelhetetlen változatairól. Jóbarátaink üldöztetéséről. a
háború harctéri és itthoni - minden képzeletet felülmúló - megpróbáltatásai
ról. A végeláthatatlannak tűnő szorongásokról, aggodalmainkról. Iélelmeinkről,

éhségről, szomjúságról, a tetvektől széthordott tífusz lázálmairól, otthonok szét
hullásáról, családtagok pusztulásáról, s ez infernón végre átjutva: az új élet és
otthon építésének néha szinte titáni erőfeszítéseket megkívánó nehézségeiről. És
sokkal később: hogy mit jelentett nekünk, akiknek végül is sikerült átvészelnünk
e rémségeknek pokolkörét (bár életünk épp alkotásokra legtermékenyebb idő

szakát rabolta el az emberi hatalomvágy és gonoszság), mit Jelentett nekünk az
első utazás? S mit jelentettek a pusztító viharok után, az igaz emberségüket
minden körűlmények között megőrzött barátoknak, a "tisztáknak" kézszorítása?
Közülük már oly sokan csak voltak, bár én mindig élőknek érzem őket, sőt

egyre élőbbeknek, minél jobban távolodnak a felejtesre kész emberektől QZ

időben.

Új lepkelétemben most én is "színes tintákról álmodom", hogy kiszínezzem
velük látszólag eseménytelen életem. Nem épp egy vén toronyban, csak itt, az
ötödik emeleten, ahonnét képzeletem most messze elragad, vissza az időben. A
palánkon innenre, a Klotild-ligeti kertbe, ahonnan ismét a sok-sok évtized előt

ti torokszorító kiváncsisággal nézek. elébe a csupaszon felém nyújtózkodó Kis
és Nagykopasz ormai rnögött leselkedő kalandoknak, a hegy felé tekergő ösvény
bokraiban rejtezkedő szörnyűségeknek és csodáknak.

Már szinte elfelejtettem, hogy voltaképpen hajóra kívántam szállni. Az in
dulást lekéstem, mert a csapongó képzelet eltérítette útjából régimódi repülő

gépemet. A szeszélyes lepkeszárnyak az öreg átkelő hajó, az Invecta fakult desz
kájú fedélzete helyett - váratlanul - kora gyermekségem Klotild-ligeti húzá
nak egyik ablaka előtt tettek le. Cuclisüvegre rászoktatott kicsi húgom száraz
dadája mellől szöktem ide, aki elbóbiskolt a nagy diófa árnyékában, kötésével
a kezében. .Azt hiszem a világirodalom összes dajkája a mí öreg Vikink ar
cával és százráncú sok szoknyájával ring a tudatomban, akár egy terebélyesen
himbálózó vén bárka. A zongoraszó csalt ide az ablak alá, ahol óvatosan meg
bújva hallgatom Apámat. Schumann Almodozását játssza ott bent, a dohány
színű falak és kárpitok árnyékában. Felkapaszkodva az ablakra, meglesem a
megsárgult billentyűkön futkározó ujjainak önfeledt játékát - és most már tel
jesen összeolvad a régmúlt és jelen. Már azt sem tudnám megmondani, Apám
mesél-e nekem a zongoráján, avagy Robert Schumann a kis Clarának, ugyan
csak különélő szülők szomorú gyermekének, mert ezek a gyermekek sohasem
egész önfeledten vidámak, s ezért jár nekik kárpótlásul a jó és pajzán tündé
rek, koboldok, egzotikus virágok, tarka lepkék és különös madarak. világa. Apám
e percekben az ő saját pillangólétének önfeledt kergetőzését kottázta le szá
momra felejthetetlenné. Mint Schumann a kis Clarának, mesélt ő is, de talán
nem is nekem, inkább önmagának; e meglesett percekben újra megtalált gyer
meki énjének.

Szerb Antal szerint a boldog gyermekkorról szóló legendát csak a felnőttek

találták ki; mert a gyermekkor az emberi lét legboldogtalanabb korszaka, nincs
életünknek még egy olyan időszaka, amikor annyira védtelenül lenne kiszolgál
tatva a külvilágnak, gonosz idegen hatalmaknak, a mások akaratának az ember.
(Akkor még nem tudhatta szegény, hogy lesz, - és még hozzá mennyivel ko
miszabb !) Elméletének keserű megállapításában sok az igazság, - ám akkor
miként lehetséges, hogy mégsem érzem soha hazug ízét a "szép gyermekkornak"?
(Pedig a boldogító mesék mellett meglehetősen sivár tarlók is szegélyezték gyer
mekségem útiaít.) Titka talán: az elkerülhetetlen újraélések megszénítő varázs
kozmetikáia, mely nem csupán a költők kiváltsága? Megadatott mindazoknak,
akik a szív tiszta hangjaira is rezonálni kénesek. Azt hiszem: Kosztolánui és
Muszorgszkij, ők ketten tán legérzékenyebb búváral a gyermeklélek meabökken
tóen kanyargós, rejtett szövevényeinek. Mese és valóság furcsa ötvözetének.
melyben a társvak titokzatos f'urcsasáaokká növekednek, s a való élet mözöttí
bonyolult és többnyire valószerűtlen életüket sejdítik meg, félelmes és mégis
szinte paradicsomi érzékletességben. .
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0, a félelem J Mely az éjszaka sötétjében oly alattomosan keríti hatalmába
a dús képzeletű kis rettegőket. akiknek őserdele - akárcsak a költöké - szinte
hemzseg a csalitokból váratlanul felbukkant szörnyektől és manóktól. "A kisgye
rek lehunyja a fejét és fél az éj. És reszket a setét ..." A gyermek Kosztolányi
torkában is ott zakatolhatott a szíve, mely a saját megfélemlítetten pihegő szí
vem is lehetett volna, amint reszkető lábakkal, lihegve száguldottarn végig az
este árnyaiba öltözött Klotild-ligeti fasoron: vajon miféle kihegyezett körmű fe
nevad les rám a titokzatos rieszek kifürkészhetetlen sötétjéből? Ma már ezeket
az eszeveszett meneküléseket is csodálatos repüléseknek érzem, hisz akkor még
csak képzelt rémek elől futottam, s végül mindig akkor még fizikai valóságában
is élő apám védő karjaiba érkeztem meg. Apám tragikus hirtelenséggel, fiatalon
halt meg; hat évtizede nyelte el a Kerepesi úti temető kriptájának torka. A
megnyílt szakadék előtt álltunk öten árvák. Én csupa kézláb, suta kis kamasz
lány, talpig feketében, s első ízben hallottam egy leeresztett koporsót, nagyot
zökkenve, leérkezni a mélybe. Muszáj volt lenéznem, s rettegve találgattam.
hogy a lent nyugvó koporsók közül melyik lehet a nagyapámé, és melyik a
nagyanyámé? Aznap éjjel még álmomban is fel-felsikoltottam, de azóta már ré
gen megbarátkoztam a pillangokéhoz hasonlóan röpke földi lét elkerülhetetlen
rnulandóságával. Ha kilátogatok szülőirn friss hajtásoktól élő borostyán-szem
födővel takart sírjához, már csak békességet, megnyugvást érzek ott; az eiren
cleltség megértésének alázatával hajtom meg a fejem, illetve emelem magasba,
a fölöttem kitáruló végtelenbe.

A szobámban terjengő alkonyban tarajos-habosan, zölden hullámzik a sűrű

borostyán; valahol odalent, akár a tenger. Ejnye, közben észrevétlenül, mégis
csak elfoglaltam volna fedélzeti helyemet az öreg hajón? Avagy szárnyak repí
tettek át a csatornán, majd Dover oly sokszor megénekelt fehér sziklái fölött,
Londonba. ott is egyenest a karcsú harangtorony, a Big Ben irányába, ahonnan
rövid már az út Poets' Cornerbe, vagyis a Költők sarkába. De tévedés ne essék,
- bár gondolom, mindenki tudja, hogy nem holmi derűs kávéházi "stammhely
ről", irodalmi vitáktól zajos költőasztalról van itt szó, amilyen nálunk is szép
számmal akadt, mint például a Fészekben, az Egyetem utcai egykori Centrál
ban. A londoni Poets' Corner nagyon is csöndes, mondhatnám komor, szorosan
összezsúfolt irodalmi társaság, az ősi Westminster katedrális déli kereszthajójá
nak. boltíves homályában.

Irodalomszerető skót orvosnő barátnőm - a penicillines Flemmíngnek jó
barátja - még jóval a második világháború előtt ébresztette fel bennem a vá
gyat, eljuthatni ide. De évtizedek teltek el, amikor is végül - az ő jóvoltából
- ott járhattam; óvatosan, szinte lábujjhegyen, mintegy félve, nehogy Ieléb
resszem az ott nyugvók álmát.

A legnagyobb végtisztesség, amit Anglia kiváltsagos fiainak nyújthat: egy
sírhely a Westminster Abbey-ben. Persze az elsőség és a pompa mindenekelőtt

a királyokat és családtagjaikat illeti meg, hisz a katedrális egyben ősi koronázó
temploma is a szígetországnak. S míelőtt még felkeresném felfedező utam tulaj
donképpeni célját, a híres irodalmi panteont, át kell haladnom a koronázási ce
remóniák káprázatos színpompájú szentélyén, az aranykoronákkal teleszórt bíbor
függönyös sanctuaryn, s megállít itt a távoli gótikus kor stílusában faragott, szá
zadoktól megsötétedett, oroszlánokon nyugvó koronázószék. Hatalmuk teljében itt
ültek valaha élőn, akik már a katedrális különféle kápolnátnak királysírjaiban
nyugszanak: az Edwardok, Henrikek és Györgyök hosszú sora. És éltek mind,.
a most szűk fülkékben ájtatosan térdelő, a könyökükre támaszkodva elmélkedő,

avagy kőravatalon kiterített nemesi hölgyek, páncélos és keresztes lovagok, ál
lamférfiak, egyházi személyek és tudósok szobormásainak eredetijei is; köztük
Newton és Darwin, hogy nevet is említsek. Legfennebb már csak a mulandóság
dohos lehelete lengethetné meg - VII. Henrik kőcsipkés kápolnájában - a régi
Bath lovagok gazdagon faragott magas és merev stallumaí fölötti zászlóerdőt:

az egykori tulajdonosoknak az arany, bíbor és karmazsin ékes ragyogásával ci
comázott, címeres zászlait. E megürült stallum-sor éppoly elgondolkoztató teme
tője az elsüllyedt történelmi múltnak, akár a két ellentétes -oldalhajóban emelt
két ellentétes királysír. Angliai Erzsébet királyi hatalmát ízléstelen montsruo
zitásával hangsúlyozó, virágtalan fekete-fehér márvány - szarkofágja, és az
általa vesztőhelyre juttatott Stuart Máríáé. Vaskerítésén már rozsda marja a
királynő skót nemzeti jelvényét, a töviseket, - de az arra járók még ma is
ráhelyeznek egy-egy szál virágot. S az utókor e gyöngéd szavazása alapján -
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úgy vélem - mégiscsak a hatalomban elbukott Mária győzött az áldatlan ro
konharcban. A rozsdult tövisek közé egy karcsú fekete ruhás nő tűzött az imént,
a szemem láttára, friss rózsákat; sötétvörös szírrnuk akár az alvadt vér. A fia
tal nő szeméből oly tragikus magányérzet nézett velem farkasszemet, amilyen
az ifjú Mendelssohnt már húszesztendős korában leteperte, a Fingal-barlang
óriás bazaltoszlopai közt szüntelen visszhangzó tengerzúgás, a hullámok fölött
sikorigó sirályok és a panaszos széljárás félelmes hangzavarában. A Mária sír
ján fonnyadó virágok enyészeté is ezt a baljós hangulatot idézi, amely Skóciá
ban örökösen szitáló ködként borong úton-félen a magányosan meredező szikla
zátonyole és elhagyatott romkastélyok düledező tornyai között. Itt is rámtör az
Abbey Kirk of Holyrood romkápolnájában érzett szorongás, ahol az üres szem
gödrökhöz hasonló csonka ablaküregeken úgy suhan át a szél, mint Mendelssohn
Skót szimfóniájában a vonósok elhalkuló futamai és a távolba vesző akkordok.
Emlékeznem kell MendeIssohn naplójának szavaira: " ... Gyom és repkény nőtte

be a ledőlt oltárt, ahol a Stuart lányt egykor Skócia királynőjévé koronázták.
Korhadt és redves, mohos mulandóság itt minden, csak a szabad mennybolt te
kint be sugárzón, - s azt hiszem, itt találtam rá Skót szimfóniám alaphangu·
latára ..." És lehet-e nem gondolni Ronsard búcsú-elégíájára, a szinte gyermek
lányasszony Mária franciaországi távozása után: "... s utánad nem marad
egyéb, csupán a gyász, s vele annyi öröm, hogy lelkemben ilyen szép király
asszonyt idéz szüntelenül az emlék ..." És nem lüktet-e itt, a rozsdás tövisek
láttán, az iránta szerelemre gyulladt és szerelméért fejével fizető hugenotta tru
badúr, az ifjú Chasteiard látnoki jóslata? "... Tudd meg, csupán teérted vesz
tem el életem ..." Az őt szeretőknek, önmagának és gyilkos klánokra szakadt,
sziklás hazájának vértől rozsdás tragédiáját nem oldhatja fel semmi itt sem.
MendeIssohn menekülése sem - szimfóniájának második tételében - az ősi skót
népi dallamok pasztorális derűje, sem a fény-árnyék harca közben végül is
minden csüggedést elsöpreni kívánó fináléjában a kürtök, klarinétok és fagettek
himnikussá növekvő fényáradása. Most is a meredek sziklákról előugró ősi vár
kastély, az edinburghi Castle királyi lakosztályának sívársága kísért: a terem,
ahol megszülte a fiát, aki nagy. ellenfelének, Tudor Erzsébetnek utódjaként, I.
Jakab néven ült lefejezett anyja helyett Anglia trónjára. Mily határtalanul ma
gányos lehetett, a sötét faburkolatok közé ékelt kandalló égő fahasáb iaínak láng
jai melegében is dideregve, itt fenn, a sziklák közé ékelve, "among the rocks ..."
Akárcsak holtában a minden lépés koppanását felerősítő. visszaverő, hatalmas
boltívek alatt ...

Stuart Máriát nem hagyhattam ki a Poets' Corner viszontIátása előtt, mert
érzésem szerint neki is ott volna a helye; a Kőltők sarkában, ahol minden egyes
mellszobrot, reliefet vagy egyszerű márványtáblát élő gondolatokként köszöntök.
Elérzékenyülten betűzgetern a jól ismert neveket, azokét is, akik valójában nem
is nyugszanak itt, csupán halhatatlanságukat örökítették meg valamiféle emlék
kel, eltemetett költőtársaik népes családjában.

Az irodalom barátai jól tudják, hogy például ezerlelkű Sha7wspeare-ünk
hamvait - kívánsága szerint - szűkebb hazájának, Stradford-on-Avonnak töl
gyektől és szilfáktól körülölelt temploma őrzi. Csupán emlékének hódol itteni
remek szobra, a három mesteri királyképmással : Tudor Erzsébet, III. Richard
és V. Henrik arcával. De kézzelfogható elismerésekkel ugyancsak elkényeztetett
ifjabb kortársát és barátját (avagy riválisát?) Ben Jonsont valóban itt temették
el. Stuart Mária fiának, az edinburghi Castle rideg termében megszült I. Jakab
nak volt ő kedvenc költője, kora költőinek egyik legszigorúbb kritikusa. E ha
talmához az aranyfedezetet semmi esetre költészetének, és még csak nem is a
Volpone-nek és több, szigorú krítíkát is kiálló alkotásának köszönhette, sokkal
inkább az aranyakban is lemérhető királyi kegyrick. S tőlük valamivel távolabb,
vajon ki lép elő a szenvedélyes kézzel széthúzott márványfüggöny mögül ? David
Garrick, ő az angol - nevezetesen a shakespeare-i - szfnjátszás nagyja: Ham
let, Othello, Macbeth, Lear és III. Richard legavatottabb megszemélyesítője.

Bizonyára sok érdekeset mondhatna, ami közelebb segíthetne bennünket az örök
találgatásoknak megmaradt shakespeare-i rejtélyekhez.

Az angol líra legnagyobbjainak hamvait is távoli országok őrzik: Shelleynek
és barátainak, Keatsnek és Byronnak csak emlékművet emelt itt a kegyelet.
Gyönge tüdejenek gyógyulását remélve, mily bizakodással indulhatott el hőn vá
gyott Itáliájába a beteges ifjú londoni gyógyszerész-seged, Keats! Shelley baráti
hívására igyekezett Pisába, ahová azonban már csak halálhíre érkezett meg. Meg-
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rendítő vádirat Shelley gyászéneke, az A.donais, amelyben ifjú költőtársa halá
láért a világ közönyét vádolja. S nem hasonló-e egy görög tragédiához alig egy
évvel utóbb' bekövetkezett saját halála: a tenger hullámaitól partra vetett holt
test s ruhájának zsebében - sós tengervíztől összeragadt lapokkal - egy So
pho'kles-kötet és a fiatalon elhunyt barát, Keats versei. S mily látványosan po
gány romantika a harmadik barát, Byron által rendezett éjszakai halottégetés
a tengerparton, majd a máglyán elégetett Shelley hamvainak elhelyezése Rómá
ban, Keats mellé, az "idegenek temetőjében". Vajon van-e olyan irodalombarát,
aki ott jártában nem zarándokolt el a Cestius-piramishoz, hogy megkeresse a
két tragikus sorsú költőbarátot? Aranyló déli napfényben találtam rájuk, s oly
nagy volt körülöttük a csönd, akárcsak. itt, a Westminster Abbey ködös homá
lyában. Ám ott is, itt is tengerhullámok halk csobbanása locsogta fülembe az
angol líra "sátáni és szelíd arkangyal ának", Shelleynek kis Dalát:

Elhallgat a halk zene Hull a rózsa, elpereg,
s benned lüktet üteme. szirmán egy lány szendereg.
Meghalnak a violák Holtod után verseden
s illatuk remeg tovább. így szunnyad a szerelem ...

(Képes Géza fordítása)

Görögországban - sajnos - nem jártam, csak a képzeletem szülte Hellaszban,
amelynek szabadságáért kelt útra harcolni - "új görög dalnokként" - a har
madik barát, Byron. S mint az általuk oly sokszor játékból rögtönzött rémregé
nyek egyike: a romantikus halottégetés után alig két évvel, nem sokkal partra
szállása után, ott temették el Hellaszban. És ami a legmegrendítőbb: nem fegy
ver ölte meg, hanem a mocsárláz. Emlékét idézve mégsem az ő szavait hallom:
hárfakísérettel álmodozó brácsaszóló kíséri az Abruzzókban magányosan vándor
ló Childe Haroldot, akiben Berlioz önmagára ismert, és zenei önarcképe ma
radandóbbra sikerült az őt megihlető költőénél.

A firenzei temetőben - késői boldogságának napfényes hazájában - pihen a
legnagyobbnak tartott, regényes életű Elisabeth Barrett-Browning; itt csak nevé
nek adózó emlékén próbálom kibetűzni a felírást, olyan homályban, mint amilyen
ben a gerinctörés-okozta magányosságában morzsolta le ó fiatalságának éveit, egy
fényűző londoni palota lefüggönyözött betegszobajában. Csak a tudása, képzelete
és a tehetsége melegíthette, mindaddig, amíg közel negyvenesztendőskorában való
ságos életre nem rázta hat évvel fiatalabb költőtársa. Robert Browning szerelme.
Virginia Woolf bűbájos kis regénye Flush-ről, Elisabeth kedves és okos spanieljé
ről, a legpompázatosabb sírkőnél is maradandóbb emlékben örökíti meg e különös
szerelmct. Flush kutyahűségén átszűrve tudjuk' meg a részleteket romantikus sző

késükről. a zsarnok atyai házból a szikrázó valóságos életbe, a szabadságba; a verő

fényes Itáliába, ahonnan csak egyetlenegyszer tért vissza a ködös sziaetországba,
hogy titokban még egyszer besurranjon egykori kagylóéletének színhelyére, a Wim
pole Street-i méltóságtel ies Barrett-házba. Erről vall szerelmes Portugál szemett
[einek: első gyöngyszemében :

... Múlt életem édes-bús koszorúja,
/\. lassúléptű, szép szomorú évek
Dobtak rám árnyat. S tudtam, egyre jár
Nyomomban egy misztikus Idegen
S hajamnál fogva hátra ránt-cibál:
"Szólj, ki vagyok?" s én halkar: felelem
Zord csengésű szavára: "A Haláli"
S ezüst hang cseng rá: "Nem. A Szerelem!"

(Kardos László fordítása)

És az utolsó szenett e napfénytől elzárt rabszobának "lassú léptű, szép szornorú
éveibe" mégis bevilágító rejtelmes sugárzásról :

... Dúsan hoztad a kert virágait,
Szerelmem, - hoztad télen-nyáron át,
Nem járta nap s eső a zárt szobát,
S úgy tetszik, mégis nőttek számik.
Cserében szívem gondolatait
Vedd értük, erre kér a régi vágy:
A hőben vagy a fagyban napra tárt
Gondolatokat. . . (Kardos László fordítása)
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S miután titokban még egyszer megérintette egykori börtönének megpezsdítő

napfényt csak oly halványan beáramlani engedő megsárgult Iüggönyeít, sietve
rnenekült vissza a megismert, perzselő, valódi forróság ba : a szabadságba, a sze
relembe és az anyaságba. Egyik szonettjében szentül fogadkozik, hogy Robertje
"felkent homlokát és saját harmatos fejét csak a halál kalapálhatja majd egybe",
- s mégis, ő ott maradt egymagában, a firenzei temetőben. Férje pedig - aki
életében örökösen egyensúlyért viaskodott önmagával, a világgal és a formával,
de ugyanekkor korának legérthetetlenebb és Iegnépszerűtlenebb költője volt 
egyedül tért vissza hazája ősi katedrálisába, végleg megpihenni költőtársai : az
elődök, kortársak és utódok társaságában. Haláláig még sok-sok évet töltött Itáliá
ban - de Firenzébe soha többé nem látogatott el.

Tőszomszédságában lelem meg Tennysont; babérkoszorús poeta laureatus-át a
Viktória-kornak. "Minden meghal" című versében szinte derűsen kiált fel. "Vidám
fiúk, ott pihenünk alant!" Valóban, az egykori "vidám fiúk" közül szép számmal
pihennek a társaságában. De itt nem számít a kor, az idő; egyforma végtelenség
jut osztályrészül az évszázadokkal előbb, avagy utóbb megszületetteknek is.

Az előbbi reménytelen szürkeségbe most váratlan fényeket lobbantanak az
angol költészet "atyjának", a már 1400-ban jobblétre költözött Chaucer-nak szarko
Iágja mögöttí vitrázs hirtelen meggyulladó színei. A szivárvány minden árnyalátá
ban, fénylő káprázatokból odatévedt lángvörös szikrázásban szinte tüzet fogva izzik
Chaucer vagy három évszázaddal később élt utánzójának. Drydennek mellszobra.
(Úgy mondják, hogy költészetében gyakran volt nagy, ám emberségében gyakran
megalkuvó és gyönge.) E röpke pillanat tűzkoszorúval fonja körül, míg egy zölden
táncoló sugarkéve smaragdfényben rezegteti a Milton mellszobra alatti kőlantra

tekergő kígyót, mely - gondolom - nem lehet más, mint az Elveszett paradicsom
kígyója. Am egy aprócska fényfoszlány önálló útra indul: megkeresi az amerikai
lröltőtárs, Longfellow homlokát, hogy zöldsugaras babérral övezze.

Csak pillanatnyi dicsőségl Arnily váratlanul lobbant, oly hirtelen hal ki min
den fény, szürkül vissza a vakoskodó homályba a sok híres név.. Csak Shakespeare
mozgékony alakja világít változatlanul élesen: magas homloka, mélyen ülő szem
gödrei, hosszú ujjai a halomba rakott műveken. Ismét el kell időznöm nála, hisz
Shakespeare-nél lehetetlen újból meg újból meg nem állni, ki tudja hanyadszor
eltűnődni rejtélyes szonettjei múzsáinak megfejthetetlen kilétén, majd a Prospero
varázspálcáját egyetlen mozdulattal sutba dobó visszatérésén művészete szigetéről a
polgári kisszerűségbe. Vajon érkezik-e a személyével összefüggő sok miértre valaha
ls érdemleges válasz?

Csak nagysokára fedezem fel feje fölött az angol klasszicizmus lázadójának.
Robert Burnsnek mellszobrát. öt szűkebb hazájában - Skóciában - oly nagyra
tartják mint mi a mi Petőfi Sándorunkat. Meggyőződhettem róla, hogy honfi
társai minduntalan idézik kősziklás hazájának szeretetét és szabadságát lobogó ver
seit, néha kissé vaskos, de mindig ízes ősi népmondáít, táji jellegű kísértethistóriáit,
(mínt például az Arany János fordításában nálunk is ismert Tam O'Shante1'-ének
kissé csípős romantikáját). Bevallom, egyik legkedvesebb versemet is ő írta, s bár
talán legismertebb műve, a John Anderson, szívem, John, lehetetlen nem idéznem
egyszerűségében oly feledhetetlen dallamát:

John Anderson, szivem, John,
kezdetben valaha

hajad koromsötét volt
s a homlokod sima.

Ráncos ma a homlokod, John,
hajad leng deresen,

de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szivem.

John Anderson, szivem, John,
együtt vágtunk a hegynek,

volt víg napunk elég, John,
szép emlék két öregnek.

Lefelé ballagunk már
kéz-kézben csöndesen,

s lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Burnsre sokkal büszkébbek a skótok, mint az Edinburgh főutcaján óriási gót fel
kiáltójelként égnek szökkent, apró tornyocskákkal fölfelé hegyezett és agyoncsipké
zett, nem éppen ízlésesnek mondható monumentális emlékművel megtisztelt Walter
Scottra, aki pedig nevében is skótnak vallotta magát, és itt született-élt Edinburgh
ben. De mindenképpen tiszteletreméltó hagyomány, hogy irodalmi nagyságait meny
nyire megbecsüli e kis ország. Mert van Burns Country-ja, ám az eszményített
romantika mesteréről sem feledkeztek meg: Walter Scott Country-t is találhatunk
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a térképén. Szint.e Iurcsállom, hogy átengedték őket a londoni dicsőség-kriptának,

s hamvaikat nem követelte a magáénak - teszem föl - az ugyancsak ősi edin
burgh-i St. Giles katedrális. Igaz, Macphersonról is lemondott holtában az észak
skóciai kis falu, ahol néptanítóskodott. Ott támadt az ötlete, hogy "lefordítsa" az
ős gael költészetnek Skócia legészakibb hegyvidékén összegyűjtött töredékeit. Még
hozzá mily sikerrel! Hisz a harmadik században élt kelta bárd, az ,,'Új Homérosz
nak" kikiáltott Osszián ködös hősi énekei úgyszólván az egész művelt világot lázba
hozták. Olyan rajongói akadtak, mint Goethe, Hugo Victor, Lamarti.ne, és nálunk
Arany János, Petőfi. És az sem számított már, amikor kiderült a kegyes csalás,
hogy Macpherson az ősi gael hősi énekeket nem fordította, hanem maga költötte.
A becsületére oly kényes Albion megbocsátotta füllentését, sőt: nagy tekintélyű

Panteonjában biztosított nyugvóhelyet a macphersoni porhüvelybe költözött gael
Homérosznak. (Bár szerintem stílusosabb nyugvóhely lett volna számára az ifjú
Mendelssohnt is olyannyira megihlető Fingal-barlang óriási szikláinak egyik ten
germósta öble.)

Igaz, az úgynevezett tavi költők, Wordsworth és Coleridge is kedvükre valóbb
nyugvóhelyre leltek volna a Windermere tó parti hársainak árnyékában, mint e
szürke kőtömbök bezárt világában. Bár Wordsworth - aki pedig a megnyugtató
bízonyosságot mindig csak a természetben vélte megtalálni - írt rajongó verset a
városról, Londonról is. Címe: A Westminster hídon. Nos, innét ráláthatott későbbi

otthonára, az ősi katedrálisra.
Nincs ennél szebb e földi téreken:
ily méltóság s ily megható, szelíd
látvány; a lélek szépséggel telik:
mert fénybe öltözött e reggelen
a város s mégis csöndes, meztelen;
nézd a hajók, a tornyok ezreit,
templom, színház lélegzik égre itt
s járkál a tiszta égbolt fénye lenn.
Soha még szebben fel nem kelt a nap,
aranyban ázik völgy, domb, és éppolyan
aranya béke bennem s hallgatag!
Ö Istenem: a házak alszanak:
nagy szív a város. Nyugszik boldogan!

(Radnóti Miklós fordítása)

S a három Bronte nővér közül a leghíresebb, a magányos és vad Emily, vajon
nem választotta volna ezerszerte szívesebben e dicsőséges zugocska helyett imádott
haworth-i lápvilágának szíklákkal övezett, balladai hangulatú, elhagyott temetőjéi?

Ö, aki így vélekedik szenvedélyesen szép regényében, az üvöltő szelekben, az egy
más mellé földelt szerelmesek temetkezési helyéről: "Megtaláltam őket a láp felé
néző lejtőn, a szelid ég alatt. Elnéztem a hanga és hamngvirágok körül röpködő

lepkéket, és eltűnődtem: miért is hiszik az emberek, hogy nyugtalan az álmuk:
azoknak, akik odalenn alszanak ebben a békés földben? ..."

Minden egyes név egy újabb gondolatot vet fel és egy újabb kérdést. A sza
tirikus Thackeray nevét olvasva, lehet-e nem gondolnom arra, hogy ez a nagy író,
akitől állítólag a "sznob" szó ered, és úgy mondják, olyannyira megvetett minden
tülekedést, az élet sok hiú játékát, nem érezné-e Hiúságok vásárának a Poets'
Corner irodalmi. hírességeinek összezsúfolt gyűjteményét? És a jó öreg Dickens?
Nem hasonlítaná-e szelíd és elnéző humorával a Kingsway egyik mellékutcájában
egykoron alapított Old Curiosity Shop-hoz, a Régi ritkaságok boltjához? (Bár gon
dolom, ő sértődött volna meg a legjobban, ha kihagyják a régi irodalmi rttkaságok
közül, mert az egykori londoni sikátorok kényszerű csavargójából egy csapásra
híressé vált, és a nyomasztó gondjaitól megszabadult írót mérhetetlenül büszkévé
tette váratlanul nagy népszerűsége.)

És lám, lám, furcsa módon, e szígorúan zárt angol gyülekezetben, az angol
nyeívű hírességek között, helyet kapott egy német muzsikus is, aki - igaz - az
angol Milton és Dryden szövegét is átültette hangokba. A Halle-ban született Georg
Friedrich Hiíndel síremléke előtt gyökerezik le a lábam. Munkában gazdag, vál
tozatos életútját a szerencse - helyesebben a világi hatalmasságok - forgandó
szeszélye hol a zajos ünneplések dicsőségébe emelte, hol szerencsétlen vállalkozá
saitól anyagilag teljesen kifosztottan, sötét nyomorúságokba. betegségekbe. a teljes
vakság minden színt nélkülöző reménytelenségébe taszította. De a hangok - a

777



hangzások . - szín árnyalatai megmaradtak szám ára, akárcsak Beethov ennek a test i
s ükets égben. Sokan szeretik összevetni művészetét Jo ha nn Sebast ia n Bachéva l, ve 
télytársi mot ívumok után szimatolva élettör té netü kb en . A lipcsei T am ás templom 
ban is esze mbe jutottak ezek a to rzsalkod ásokat szító zenet örténeti pl etykál kodások,
amelyek oly m élta tl anok az i gazán nagyok emlékéhez. Bach ór iás mivoltát elhomá
lyosít hat ja-e egy másik hegycsúcs égnek r ontása ? Amikor valamelyik sz ól ószon á
táját hallgatom például P a blo Casals művészetének a láz atosan elmély ült áh ítat á
ban, csakis őt hallom, de nem h allom-e fe ns éges en ég felé szárnyal ónak a m eg
született Megvá lt ás dicséretét zengő oratóriumok orat ór iu m ának tartott Messiás
Hallelujáját hallva? Héindel életnagyságú szobrára is éneklő márvány égi kar tekint
alá , s én a halot ti csön dben is hallom őket szorosan összek ulcsolt kézzel: persze,
hogy a M essi ás fenséges Hallelujáját . S megértem, hogy 1743-iki londoni bem utató
ján a k özönség - II. Gy örgy királ y is - á llva hallgatta végig, és ez a szokás
azóta is fennmaradt.

Aki látna most, szobám négy fa la k özött, m ég mindig összekulcsolt kézzel.
amint lepkeszárnyon megtett utamból eszmélkedve ébredezem ; talán kinevetne.
P edi g én halálos komolyan éreztem ottlétem egykor már átélt és m ost újraélt él
ményeit, az ősi Westminster katedrális " régi irodalmi r itkaságainak" k ülönl eges
temetőjében. Haza érkeztem. mint egykor valóságos utaz ásomb ól. sok élménnyel
gazdagabban. .

De talán vannak életemhez még közelebb eső élményeket a jándékozó terüle
tek is , ahová még egyszer eljuthatok a megszép ít ő l epkeszárnyon. Hisz m índnyá 
junknak van egy k ül ön, láthatatlan Poets' Cornerunk, ahová csakis egyes-egyedül
léphetünk be, mert saját lelkünkben emeltünk emléket azoknak, akiket nem csupán
hírnevük tett számunkra naggyá, de - tudásukon és tehetségükön felül - az
emberszeretetük, egyenes geríncük, a tisztaságuk, sőt néha egészen egyéni humoruk ;
szellemüknek ránk pazarolt szlkrá í : számtalan olyan nem mi ndennapí tényező,

amely ho zzásegített bennünket saját egyéniségünk fá radságos kikal ap álásahoz. Egy
m ást ól elszór tan földel ték el őket. különféle temetőkben. de tudatomban - amig
csak élek - összegyűjtöttem és őrzörn őket, mint sajá t éle te mnek értékesen fénylő

mozai ks zemeit. Persze, nem én vaevok az egyetlen, aki a maga Poets' Corner ét
r ej tegeti; a saiátom át m agam is f élt ékenven őrzörn, s csakis az előbbihez hasonl ó
m agányos órákban lá tcsatok el titko s sírkertemnek számom ra örökkön élő lakóihoz.
a valóságn ál is színesebb lepkelét visszafénylőn fel csillanó szárnyain szá llva.

FA ZEKAS RITA VERSEI

Halottak napja

Gyer tyát égetek halomr a,
lelkek lángja lob og.

Már vány -tükör ben
csupasz neve k :
kótafejek.

Fehér virágbó l
koszorút fo njat ok .

N yo lc/cor bezár ják a kapukat.

PusiZtaság

Megismer ted a pusztaságot
Lehajoltál a pusztasághoz
Fölemelted a pusztaságot
Megtaláltad a pusztaságban

778

A z egyházasgergei (NógrÁd m eg ye) m űemlék-ternplom


