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HUBAY MIK LÓS

Genf, 1942...1

Hu szon négy éves ko ro mig csak ál mo doz tam a nyu gat-eu ró pai vá ro-
sok ról. A Mú ze um kör úton az egye tem má so dik eme le ti ve tí tõ ter mé ben 
Gerevich Ti bor és Hekler An tal pro fes  szo rok órá in meg igéz ve bá mul tuk 
a ve len cei Ca d’Orót, és igye kez tünk ke rek re nyit ni a sze mün ket a stras-
bourg-i Dóm lát tán, Goe the ta ná csa sze rint, aki tõl Hekler pro fes  szor 
hasz ná la ti uta sí tás ként nem mu lasz tott el er re vo nat ko zó lag is ci tál ni 
egy szép idé ze tet. És a ró mai diapozitíveken, ami kor fel tûnt Borromini 
vi tor la ként da ga dó, hul lám zó temp lom hom lok za ta, már a ne vét is mily 
él ve zet volt elropogtatani: San Carlo alle Quattro Fontane.

A tik kadt ti né dzser-epe ke dés tá vo li tá jak, vá ro sok iránt is fel gyújt hat 
szin te sze rel mi vá gya kat. Ba bits Mi hály Mes  sze, mes  sze cí mû el vá gyó dá-
sai Eu ró pa nyu ga ti vá ro sai, tá jai fe lé foj tott ero ti ká ról szólanak. Az utol-
só nak (Spa nyol hon) két utol só so ra fel leb ben ti a fáty lat: az a bús don na
a bar na bal ko non bi zo nyá ra ar ra a fogarasi ta nár ra vár, aki épp ver set
ír ró la. És azok ban a tö ké le tes rí mek ben mint ha a neo la tin nyel vek ben 
ki mond ha tat lan nõi nemiszerv (‚con’ - ‚coñ’) igye kez nék lét jo got nyer-
ni. Csak azért is ki mon dat ni.

Weöres Sán dor nál is egy tá vo li or szág irán ti nosz tal gia az el sõ be tel-
je sült sze re lem egész élet re ki ha tó ere jé hez fog ha tó: „Mint az el sõ ná szi 
ágy ba, szí vem min dig vis  sza vágy na hoz zád...” – ír ta Nor vé gi á hoz.

Er rõl a ka masz szí ve ket gyöt rõ, szin te sze rel mes szen ve dé lyû el vá gyó-
dás ról az if jú He gyi Gyu la írt va la mi kor egy meg ren dí tõ en szép no vel lát 
– a thomasmanni stí lus tel jes fegy ver tá rá val, ám vég sõ for du la tá ban már 
az öt ve nes évek nyu gat-ma gyar or szá gi vas füg göny ének fi a tal lel ke ket 
el tip ró je len sé gét ír ja meg, döb be ne te sen. Két kis ka masz áb rán do zik 
olasz or szá gi vá ro sok ké pei fö lött, és a két gye rek ál mai ávós üg  gyé lesz-
nek: fe gyel mi és mi min den a ha tár õr apa nya ká ban. S mi cso da tra gé di á-
val kell fi zet nie a csa lád nak ezért...

• • •

Svájc ba ér ke zé sem elõtt az el sö té tí tett Mi lá nó ban éj sza káz tam. A 
Dóm te ré rõl hagy tam ma gam be so dor tat ni a Dóm ir dat lan belsõ te ré be, 
majd onnan va la mi szûk lép csõn le az al temp lom ba, ahol ezer nyi égõ 
gyer tya va kí tó fé nyé ben állt a vá ros vé dõ szent jé nek sír ja: Borromei 
Szent Kár olyé.

Épp a név ün ne pe volt, Kár oly-nap, no vem ber 4-e. A sír elõtt mind nyá-
jan térdreborultunk, az ola szok ja jon gó imád ko zás ban tör tek ki, kér ték
Szent Kár oly püs pö köt, hogy leg alább ezen az éj sza kán ne bom báz zák 
az an go lok Mi lá nót... Nem is bom báz tak.

És 24 óra múl va meg ér kez tem az el sö té tí tett Eu ró pá nak egy má sik
vá ro sá ba, az Alpeseknek már a túl só fe lé re. Kál vin vá ro sá ba. (Borromei 
Kár oly nak Kál vin kor tár sa volt – bár le het, hogy leg szí ve seb ben meg-
éget ték vol na egy mást.)

Meg ér kez tem Genf be. Bár sem mi fél ni va ló ja nem volt sem mi fé le 
bom bá zás tól, ez a vá ros is vak sö tét be bur ko ló zott – me rõ szo li da ri tás-

Amikor a má so dik vi lág há bo rú kö ze pén Genf be ér kez tem, s úgy érez tem: enyém ez a 
vá ros, if jon ti nagy ra lá tás sal men ten köny vet akar tam ír ni ró la. Le ve let is ír tam egy pes ti
ki adó nak, s kö zöl tem, hogy már a cím is meg van: „Genf, 1942...” Az elõ leg pos ta for dul tá-
val meg is ér ke zett a Corraterie egy kis ma gán bank já ba. A köny vet so ha sem ír tam meg.
Most, hogy a Mû hely szer kesz tõ je meg tisz telt a fel ké rés sel, hogy ír ha tok e kü lön szám ba 
va la mely szí vem nek ked ves ott ho nos vá ros ról, vá rat la nul fel fa kadt a rég múlt nak ez a be te-
me tett for rá sa...
Hisz hét esz ten dõt töl töt tem Genf ben. S a hú szas éve im vol tak ezek... H. M.
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ból a hadrakelt né pek kel. – Eb ben is van va la mi kál vi ni – gon dol tam. 
– Nem akar hi val kod ni fény ben úszó sem le ges sé gé vel...

Csak ugyan. Más nap, ami kor a leg fi no mabb Nest lé-gyárt má nyok kal 
meg ra kott édes ség bolt ban egy táb la cso ko lá dét kér tem, nem kap tam.
Még nem volt cso ko lá dé je gyem. A sváj ci ak a vi lág há bo rú alatt gya-
ko rol ták (s ta lán él vez ték is) az ön kén tes meg tar tóz ta tás eré nye it – a 
kõgazdagok per verz asz ké zi sé vel.

A ta xi so fõr nem tud ta, hogy pon to san hol is van az a Colladon ut ca,
amit ke re sek. Va la hol itt, az Óvá ros ol da lá ban. Én meg nem is sej tet tem, 
hogy lent, az Egye tem-kert ben épp a bal tás Bocs kai tá maszt ja há tá val 
ezt a dom bot, együtt a re for má ció egész nem zet kö zi gár dá já val. Pon to-
san a Re for má ció em lék mû ve fö lött áll tunk.

Cson tig ha tó hi deg szél fújt. A so fõr szin te nem ze ti büsz ke ség gel 
mu tat ta be, mint gen fi spe ci a li tást: ez a „bi-íz”, és há rom, hat vagy 
ki lenc na pig szo kott tar ta ni.

• • •

A ta xi mel lett se gí tés re ké szen fel tûnt egy ma gas, cson tos fér fiú. 
Olyan volt, mint egy nor mann ten ge rész. Halk és sze líd han gon szó lí tott 
meg. – Ön bi zo nyá ra a Nem zet kö zi Di ák há zat ke re si. Én is ott la kom...

Az el sõ es tém Genf ben an nak az ele ve el ren de lés nek (mi ért is ne, 
Kál vin vá ro sá ban?) a bol dog evi den ci á já ban telt, hogy eb ben a me ne-
kül te ket be fo ga dó vá ros ban (Kál vin is me ne kült volt, Vol taire is, Le nin
is, Musil is), a 30 mé ter hos  szú kis Colladon ut ca sar kán a sö tét ben 
ran de vúz tam André Prudhommeaux fran cia emig ráns köl tõ vel, aki évek 
óta gya ko rol ta a fran cia köl tõi nyelv ben mind az ideig le he tet len nek 
lát szó va rázs la tot: a for ma hû, rí mes for dí tást... Mi re be ci pel tük di á kos 
útikosaramat, már a Shel ley-for dí tá sa i ról be szél tünk. S én meg ho zom 
fe jem ben hét év szá zad ma gyar köl té sze tét, me lyet Eu ró pá nak meg mu-
tat ni sze ret tem vol na, hisz ez zel a hi va tás sal töl tött el en gem oda ha za, a 
Nouvelle Revue de Hongrie szer kesz tõ sé gé ben Gyergyai Al bert, Il  lyés 
Gyu la, Ba logh Jó zsef... Tás kám ban egyet len könyv: a Cse rép fal vi-fé le 
Jó zsef At ti la-össz ki adás.

A jel hang, amely rõl Jó zsef At ti la és le en dõ fran cia for dí tó ja egy más-
ra is mert, egyet len szó volt: IRUN. André Prudhommeaux azért nem 
tér het ha za Fran cia or szág ba, mert pár éve még Irun fa la i nál har colt. Én 
meg idéz tem az Egy spa nyol földmíves sír vers ét.

P. Howardnál is így ta lál koz nak a nagy ös  sze es kü võk a Sza ha rá ban.
Ami ott, 1942. no vem ber 5-én a gen fi Colladon ut ca 1-es szám alatt 

(több ház nem is volt az ut cá ban) a ki fût he tet len nagy sza lon kan dal ló tü-
ze mel lett haj nal ra meg pe csé te lõ dött: nem kis ös  sze es kü vés volt.

• • •

Más nap reg gel a há rom na pos (vagy hat na pos volt? vagy ki lenc na-
pos?) met szõ szél után a kék ég alatt hi deg nap fény ben ra gyo gott a 
vá ros. Ki volt mos va a tó, az ég, és kö rös kö rül a mes  szi ho ri zon ton ott 
ül tek Eu ró pa ma gas he gyei (és a leg ma ga sabb is: ma ga a Mont Blanc) 
– szik rá zó an, fe hé ren. Ránkborult a koz mosz hi de ge. Vagy mond juk 
in kább – hisz a nagy hit újí tás vá ro sá ban va gyunk: az Is ten hi de ge.

A Colladon ut cá hoz kö zel le het Kál vin temp lo ma. Min den órá ban hal-
lom a ha rang já té kot. Csak pár lé pés nyi re fö löt tem a Bourg de Four, ez 
a há rom szög le tû kis tér, ahon nét az utak az ég tá jak fe lé mes  sze fut nak, 
mint ha ez a te nyér nyi te recs ke Eu ró pa kö ze pén a kul tú rák víz vá lasz tó ja 
vol na. Nem mu lasz tot ták el meg je gyez ni, hogy Julius Ceasar sze ret te 
ezt a te ret. A sok kis ká vé zó ban (sem mi kö zük ezek nek a kes keny he lyi-
sé gek nek a bé csi, a pes ti ká vé há zak hoz) cse peg te tett ká vét le het in ni a 
pult nál, jó valais-i bort és no vem ber ben még (a mi nap szü re tel tek) min-
de nütt mé rik az édes mus tot.
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• • •

Ösz tön díj jal jöt tem Genf be, be is irat koz tam az egye tem re, de nem 
vol tam di ák. Egy nem ze ti  szín há zi pre mi er után drá ma író nak tar tot tam 
ma gam. Emelt fõ vel, és bi zo nyá ra kis sé ne vet sé ge sen. (Mint ahogy ma 
is ér zem, im már 88 éve sen, hogy meg mo so lyog nak, ami kor azt mon-
dom, hogy én ma gyar drá ma író va gyok.)

Ami kor dél táj ban az ágy ból ki kec me reg ve meg je len tem a nagy 
ebéd lõ ben a hos  szú asz tal nál (csa lá di as ha gyo má nya i ra rá tar ti volt ez a 
nem zet kö zi di ák ott hon), nem ke rül het tem el B. kis as  szony nak az asz tal-
fõ rõl méz édes han gon fe lém eresz tett mér ge zett ap ró nyi lacs ká ját, hogy 
va jon me lyik nagy sze rû pro fes  szor nak hall gat tam ma dél elõtt bi zo nyá ra 
em lé ke ze tes elõ adá sát. A szé pen fel épí tett kér dõ mon da tot csu pán át 
kel lett ten nem ta ga dó szer ke zet be, s a fenn költ pár be szé dünk így foly-
ta tó dott a min den na pi re bar ba ra-le ves fö lött: – Vég te le nül saj ná lom 
kis as  szo nyom, de a mai na pon ne kem nem volt al kal mam a leg ki vá lóbb 
pro fes  szo rok tól em lé ke ze tes elõ adá so kat hall gat ni. – Oly je len ték te len 
dol go kat mond tak vol na ma azok a ki vá ló pro fes  szo rok? B. kis as  szony 
min den mon da ta nyelv ta ni lag pél da sze rû és vén kis as  szo nyo san ma li ci-
ó zus volt.

A hos  szú asz tal kö rül job bá ra németsvájci le ány kák ül tek. Fran cia 
szó ra vol tak itt. De egy más közt „sviccerdüccsül” pus mog tak. Ha B. kis-
as  szony ezen raj ta kap ta õket, a szá juk elé kap ták a ke zük, mint ha il let len 
szót ej tet tek vol na ki, s még el is pi rul tak. En gem már ak kor is vi szo lyog-
ta tott, hogy va la kit ar ra ne vel je nek, hogy rös tell je az anya nyelv ét.

A má so dik vi lág há bo rú kel lõs kö ze pén el ma rad tak a kül föl di fi a ta lok 
a Ma i son Internationale-ból. Fe hér hol ló vol tam én is Ma gyar or szág ról, 
meg az a pe rui fiú is, aki in di án kül le mé hez il lõ en egy trón fosz tott in ka 
her ceg ren dít he tet len kö zö nyé vel vi sel te el a sápadtarcúak ri csa ját. Lát-
tán Kosz to lá nyi so ra mo to zott ben nem: „és nem tu dom, mi bánt ja nagy 
szivét”. De ezt va ló szí nû leg õ ma ga se tud ta...

B. kis as  szony im per ti nens nyi lacs kái bi zo nyá ra to vább röp pen tek 
vol na fe lém, ha André Prudhommeaux nem kel vé del mem re, csön des, 
sze líd szó val – amely szin te va ló szí nût le nül szólt a nagy szál vi king
szá já ból: – Mik lós ma egész éj sza ka egy szép ma gyar vers át ül te té sét 
se gí tet te fran cia nyelv re.

B. kis as  szony eré nye i nek ko szo rú já ból nem hi ány zott a köl té szet sze-
re te te sem. Ebéd köz ben nemegy szer idé zett egy Lamartine-verset. Úgy 
em lék szem, va la mi tó ról szólt. Most ka pott a hí ren, s mind járt hal la ni 
is akar ta a ver set, ma gya rul is, fran ci á ul is. Jó zsef At ti la egyik Me dá li á-
ja volt ez. B. kis as  szony csen det pa ran csolt a németsvájci le á nyok nak, 
és én már har sog tam: „Ele fánt vol tam, Bol dog és sze gény, Hû vös nagy 
vi ze ket it tam én.”

B. kis as  szony ér te ni vél te már a ma gyar szót is: – Egy bá tor ele fánt va-
dász ról szól a vers? – Óh nem kis as  szo nyom, a köl tõ ar ról éne kel, hogy 
õ va la mi kor ele fánt volt.

Prudhommeaux már mond ta is fran ci á ul, vég te le nül sze líd hang ján 
re ci tál va... A németsvájci kis lány ok tap sol tak. Egy bõl szí vük be zár ták 
az ele fánt-köl tõt. Lamartine-t ke vés bé, de Jó zsef At ti la fris sen ké szült 
fran cia Me dá li á it an nál gyak rab ban idéz get ték a Nem zet kö zi Di ák ház 
la kói.

Vár ták is már az ebéd mel lett az új Me dá li á kat. Oda vol tak a to tyo gó 
pi ó ca ha lá szért. S plá ne an nak csat ta nó ja ként a gõ zöl gõ, friss te hén le pé-
nyért. S az õs kan to ni lá nyok együtt sír tak a kis ka nás  szal a kõ vé va rá-
zsolt tar ka ma la con. Fran ci á ul ez úgy hang zott Prudhommeaux bra vúr-
for dí tá sá ban, hogy Lamartine is meg nyal hat ná mind a tíz uj ját, ha ilyen 
vers sor ok kal il luszt rál ta vol na, mi re ké pes a fran cia lí rai nyelv: „Pe tit 
porcher sans se moucher, Baise en pleurant de peine, Son porcelet 
ensorcelé, devenu porcelaine.” (Nem hi szem, hogy akad fran cia köl tõ,
aki el len áll a nyelv sugalmának, hogy a ma la cot – ‚porcelet’ – kõ he lyett
ne por ce lán ná vál toz tas sa...)
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Ami kor az tán már épp Genf nem ze ti ün ne pén (Escalade, de cem ber 
5.) a leg sze mé lye sebb köl tõi já ték ra, a Csin-binre ke rült sor, az ün ne pi 
ebéd so rán ma gya rul és fran ci á ul is el hang zott: „El szállsz az ég alól, 
Va gá nyok fé lig lúd tal pú At ti lá ja” – s az el len áll ha tat la nul sza po ra-rit-
mu sú fran cia vál to zat hal la tán a pe rui kis her ceg már va dul dzsig gelt
az ebéd lõ kö ze pén, és skan dál ta a ver set, ahogy azt halk hang ján
Prudhommeaux sut tog ta: „Ainsi tu t’en vas de chez nous, Pe tit pied plat, 
Attila-des-voyous!”

• • •

B. kis as  szony, a de li, hol ló fe ke te ha jú igaz ga tó nõ – ak kor úgy lát tam
– már nem fi a tal. Ám ami kor, vagy jó húsz év re rá, a hat va nas évek ben 
meg hí vást kap tam a Rencontres Internationales-ra, s per sze fel ke res tem 
el sõ gen fi lak he lye met a Colladon ut cá ban, B. kis as  szony fo ga dott, min-
den té to vá zás nél kül pon to san em lé kez ve rám, s ép pen olyan de li volt, 
ép pen olyan hol ló fe ke te (vagy ta lán egy ár nya lat tal még fe ke tébb) – és 
hát bor zon ga tó an fi a tal nak ta lál tam.

Min den re em lé ke zett. Ka cag va idéz te, mily fe led he tet len volt az, 
hogy mi ver set mond tunk a gõ zöl gõ friss te hén le pény rõl, és a sza kács né 
épp ak kor tet te az asz tal ra a nagy tál ren gõ spa get tit.

Jó zsef At ti la se hit te vol na, hogy ka ca gó sváj ci lá nyok és öreg lány ok 
kó ru sa fog ja õt be ve zet ni a fran cia ol va sók kö zé...

• • •

Gen fi éve im bõl a leg szebb, életre szóló aján dék a ze né vel va ló ta lál-
ko zás volt. Meg ér kez ve mind un ta lan a kö ze li szer dát hal lot tam em le-
get ni, mint egy a gen fi vá ros és ál lam nem ze ti ün nep nap ját. Az is volt: 
mercredi symphonie, vi lág hí rû ze ne ka ruk, az Orchestre de la Suisse 
Romande hang ver se nye.

Fent, a ka kas ülõn volt az az osz lop, amely mö gül-mel lõl hall gat hat-
tam a szin te ten ger mé lyi ze ne kart. A hó fe hér ha jú és kecs ke sza kál lú 
va rázs ló di ri gált, Ernest Ansermet. Úgy érez tem: ne kem mu zsi kál. Bar-
tó kot ját szot tak. Mint ha ma gyar sze zont csi nált vol na a ked vem re. A 
kö vet ke zõ mercredin Liszt Fe renc rit kán hal lott nagy mû ve szó lalt meg: 
a Böl csõ tõl a ko por só ig.

Ak kor még nem je lent meg Sza bol csi Ben cé nek Liszt Fe renc ké sõi
mû ve i rõl szó ló re ve lá ló ta nul má nya (Liszt Fe renc es té je; Ko dály-em lék-
könyv), de a mo dern ze né nek apos to la, ér tõ je, ér tel me zõ je: Ansermet 
fel fe dez te ezt a 20. századba át íve lõ Liszt-mû vet. (Ha jól em lék szem, 
De Falla Há rom szög le tû ka lap ja mel lett ve zé nyel te.)

A kö zön ség a mû sor fü ze tet la poz gat ta, hogy in for má ci ót sze rez zen 
a cí me után már nagy sza bá sú nak ígér ke zõ prog ram ze né hez. Én, ta lán
egye dül ott fent a ka kas ülõn, úgy érez tem: ott hon va gyok e lisztferenci 
mû ben. Hal la ni én sem hal lot tam elad dig, de gye rek ko rom ban Nagy vá-
ra don bá mu la tom és áb rán do zá som tár gya volt egy nagy ké pes al bum
kö tés táb lá i nak bel sõ bo rí ték ja in Zichy Mi hály rajz fü zé re: A böl csõ tõl a 
ko por só ig. S ez a kép sor, mel  lyel be tel ni nem tud tam, volt ih le tõ je Liszt 
Fe renc nagy ze nei kom po zí ci ó já nak. A 12 kis rajz ból ál ló fríz szin te
ki ált a ze né ért. Az el sõ kép cí me: Berceuse – Böl csõ dal. Az utol sóé: 
Requiescat in pace. S köz ben Zichy Mi hály már elõ re meg je le ní ti Liszt 
Fe ren cet: az egyik raj zon õ ve zé nyel. Hisz be le tar to zik az élet tel jes sé-
gé be.

S ve lem ta lán egyidõben meg je lent Genf ben Anda Gé za, a zon-
go ra Grál lo vag ja (azt mond ják, Furtwängler ne vez te õt így), bár én 
in kább a zon go ra if jú ti tán já nak mon dot tam vol na õt, hi szen ta nú ja 
le het tem – né ha nap hos  szat –, hogy mi lyen lé lek legmélyérõl fa ka dó 
szen ve dé lyek, szen ve dé sek, di a da lok konvúziójának van ki té ve már 
a na pi gya kor lás köz ben is. A sznob gen fi ek, akik a ha tár mö gül
igye kez tek fran ci áb bak len ni a fran ci ák nál (a mér ték és az ér te lem
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arany sza bá lya i hoz tart va ma gu kat), hos  szú idõkig sü ket fü lek kel re a-
gál tak Gé za zon go ra já ték ára, amelybõl fel dü bö rög ni hal lat szot tak az 
acheronta movebo erõi.

A Nép szö vet ség vá ro sá ban szin te po li ti ka fatalitásként köny vel het ték 
el, hogy Anda Gé zá val egyidõben ott hont lelt Genf ben egy nagy sze rû 
ro mán zon go ra mû vész is: Dinu Lipatti. A po la ri zá lás tör vé nyei sze rint: 
épp el len té tes zon go ra is ko lát és stí lust kép vi selt. Le he tett te hát sza vaz ni 
a Rue des Granges sza lon ja i ban. Ki nek a pap, ki nek a pap né.

Mind ket ten fi a ta lon huny tak el, Orpheusként...
Ben nem oly szom jú ság él az óta is Anda Gé za zon go ra já té kát hal la ni, 

hogy nem egy drá mám ban, ahol a pil la nat emel ke dett, inst ruk ci ó ban 
ké rem, hogy szó lal jon meg a szín fa lak mö gül a ze ne. Így a Ró mai kar ne-
válban Brahms In ter mez zói kö zül az egyik, Anda Gé zá val.

Mond hat nám: montblanc-i ma gas sá gú pó di u mot adott ez a vá ros a 
ze né nek. (Tud juk, Liszt Fe renc is hogy ra gasz ko dott Genf hez – éj sza-
kán ként ha za me nõ ben fü lel tem, hogy nem szól-e az óvá ros va la me lyik 
pad lás szo bá já ból a zon go ra szó, vagy nem gya ko rol-e az or go nán a Saint 
Pierre be zárt ka pui mö gött... Hisz tud tam, hogy volt Liszt nek kul csa a 
ka ted rá lis hoz.)

Azt hi szem, hogy az a rö vid  éle tû cso da, ami a há bo rú után a deb re-
ce ni Csenki-kórus volt, szin tén Genf ben mu tat koz ha tott meg egy szer, 
le nyû gö zõ je len ség ként a csú cson. A há bo rú utá ni ma gyar nyo mo rú ság-
ból ki jöt tek Genf be, hogy Pün kösd va sár nap ján Kál vin sír ja fö lött el éne-
kel jék a Jé zus és a ku fá ro kat. Nem tu dom, hogy hogy su gá roz ta be ez a 
má sik nagy va rázs ló, Csenki Im re azt a sok kis há bo rú ban meg vi selt fi út 
és le ányt, de an nál szi la jabb an gya li kó rus még nem zeng te az ere de ti 
tõ ke fel hal mo zó gen fi ek fü lé be, hogy „Rab lók! Rab lók...”

A deb re ce ni Déry Múzeum ki te het né fa lá ra az egy ko ri sváj ci la pok 
hó do la tát a Csenki-kórus ven dég sze rep lé se, mint egye dül ál ló je len ség 
elõtt.

• • •

Bi zo nyá ra év ez re des ha gyo má nya i nak ere je se gí tet te Gen fet, hogy 
a nagy vi lág égé sek után az eu ró pai szel le met az el sõk közt, tisz tán és 
mes  sze ha tó hí vás sal mu tas sa föl. Rencontre Internationales de Genéve: 
a há bo rút túl élõ hi te les nagy szel le me ket hív ta ös  sze. Bu da pest rõl: 
Gyergyai, Il  lyés, Luk ács, Márai... Genf ben fo gal ma zó dott meg a ma 
Ve len cé ben szé ke lõ Société Européenne de Culture fun da men tá lis te ó-
ri á ja a „kul tú ra politikájáról”...

S a má so dik vi lág há bo rú utá ni szel le mi fel pezs dü lés leg öröm te libb 
ün ne pe is itt volt: az éven ként az egész vi lág leg te het sé ge sebb fi a tal 
mu zsi ku sa it egy be hí vó Nem zet kö zi Ze nei Ver seny.

Fe led he tet len lett már a leg el sõ. A Végh-kvartett menny be me ne te le. 
A Victoria Hall pá ho lya i ban a zsû ri is fel áll va tap solt a füg göny mö gött 
ját szó ma gyar vo nós né gyes nek. Azt hi szem, ak kor kez dõ dött el mind 
a né gyük szá má ra éle tük leg ke ser ve sebb sza ka sza: vá lasz ta ni e gyõ ze-
lem után meg nyí ló vi lág kar ri er le he tõ sé gei és a ma gyar ál lam pol gár ság 
kö zött... Ezt a di lem mát fut bal lis ták nak nem ad ta fel a ma gyar út le vél-
bi zott ság...

Bol do gí tó an so ká ig lak tunk együtt, így a szom széd szo bá ból egész 
nap hall gat hat tam a vi lág leg szebb vo nós né gyeseit. Fe je del mi lak bér 
volt. Egy ide ig ott élt Ferenczy Bé ni, ké sõbb Ottlik Gé za is. Ka rá csony-
ra fel men tünk a Rhône-völgy ol csóbb, észa ki ol da lá ba, Naxba. A Végh-
kvartett ott is egész nap gya ko rolt. Ferenczy Bé ni le raj zol ta õket. Végh 
Sán dor, Janzer, Sza bó, Zöl di...

Ami kor az tán meg kap ták a be uta zást Fran cia or szág ba, s le te le ped tek 
Szavojában, el bú csúz tak Genf tõl. Az én kis könyv tá ram ban há rom es tén 
el ját szot ták Bar tók hat vo nós né gyes ét...

• • •
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Az az el sõ vé let len ta lál ko zá som a nyúl fark nyi Colladon ut ca sar kán
egy is me ret len fran cia köl tõ vel, a Gond vi se lés szán dé ka sze rint sors for-
dí tó volt. S – ahogy ma mon da ni szo kás – mû kö dött.

Márai a há bo rú után szí ve sen jött min dig Genf be. Le ír ja, hogy épp 
fel ke res en gem, de csak Czóbel Bé lát és André Prudhommeaux-t ta lál ja 
ná lam.

For dí ta nak.
„A Bibliothéque Hongroise (Úr is ten, mi cso da ‚könyvtárat’ ren dez tek 

itt az elõ zõ ma gyar kor mány za tok!) egyik kis szo bá já ban dél elõtt ott 
talátam P.-t, a fran cia köl tõt, s Cz.-t, a ma gyar fes tõt, amint Rad nó ti-
ver se ket for dí ta nak. Cz. pi pá zik s lel ke sen ke re si a Sauvageot-ban a 
‚tajtékos ég’ fran cia el len ér ték ét; P. szót la nul, lel ke sen ír ja mind azt, 
amit Cz. su gal maz; a fran cia köl tõ sö tét sze me kü lö nös, nyug ta lan tûz zel 
ég. P. már évek óta for dít ma gyar ver se ket, Jó zsef At ti lát, Kosz to lá nyit, 
Pe tõ fit; most Ver sailles -ból uta zott ide, hogy ve lünk ta lál koz zék; gaz dag 
fran cia csa lád sar ja, har colt a spa nyo lok kal a pol gár há bo rú ban, most 
anar chis ta. Esik az esõ. Han go san fel ol va som ne ki Rad nó ti »Pá rizs« 
cí mû ver sét, fi gyel a sza vak ze né jé re; az tán õ ol vas han go san, ma gyar 
ver sek fran cia for dí tá sát ad ja elõ. Ez az el sõ pil la nat, út köz ben, mi kor 
ér zem, hogy az élet ben min den re mény te len ség mel lett van va la mi nagy-
sze rû is.”

A Végh-kvartett, Ferenczy Béni rajza


