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AL BERT CA MUS

Gö rög or szá gi feljegyzések1

1955. áp ri lis 26.
In du lás Pá rizs ból. X mi att vég te le nül el ke se re dett és le súj tott va gyok. Az Al pok, majd 

egye sé vel a szi ge tek las san tü ne dez nek föl a ten ge ren: Kor zi ka, Szar dí nia, a tá vol ban 
El ba és Calabria. Kephallénia és Ithaka szin te lát ha tat la nul búj nak meg az al ko nyat ban. 
A gö rög par to kon Peloponnészosz, az iz mos kéz fej misz ti kus és bo ron gós föld rész nek 
tû nik, amit hó vi rág me zõk bo rí ta nak, mö göt tük a tá vol ban meg csil la nó ha vas hegy csú-
csok. A még vi lá gos égen né hány csil lag és a hold sar ló ja fény lik. Athén.

Áp ri lis 27.
Sze les reg gel, fel hõk kel és nap sü tés sel. Ap ró be vá sár lá so kat in té zek. El ra ga dó an ked-

ves, hu szon egy éves tol má csom fris ses sé ge le nyû göz, igyek szem én is át ven ni. („Azt 
mond tam Ön nek, a ho tel kö ze lé ben la kom, de ez nem igaz, ál lan dó an fut nom kel lett, 
hogy ne kés sem, ezért kap kod tam min dig le ve gõ ért.”)

Az Ak ro po lisz. A szél szét osz lat ta a fel hõ ket, az ég bõl a le he tõ leg fe hé rebb és leg át ha-
tóbb fény árad. Egész dél elõtt az a kü lö nös ér zés jár át, hogy hos  szú évek óta itt élek és 
hogy itt hon va gyok. Még a nyel vi ne héz sé gek sem be fo lyá sol ják ezt az ér zé se met, ami 
csak meg két sze re zõ dik, mi kor az Ak ro po lisz ra tar tok: úgy me gyek fel fe lé, kü lö nö sebb 
meg ha tó dott ság nél kül, aho gyan a szom széd ba megy át az em ber. Oda fönt már min den
más. A temp lo mo kon, il let ve a szél ál tal cson tig csu pa szí tott szik lás ta la jon ele mi va ló-
sá gá ban árad szét a dél elõt ti fény, kõ tõl kõ ig buc ká zik és rob ban szét ezer nyi ége tõ en 
fé nyes pen gé vé. A szem leg mé lyé ig ha tol és kön  nye ket fa kaszt. Fáj dal mas gyor sa ság gal 
zú dul a test bel se jé be, azt min den ere jé tõl meg foszt ja és meg nyit ja egy faj ta zsi ge ri erõ-
szak elõtt, ugyan ak kor meg tisz tu lást is hoz. Mint ilyen hely zet ben min dig, a be csu kott 
szem las san, óva to san nyí lik rés nyi re. A fény ál tal ki lú go zott és meg tisz tult lény be fo-
gad ja a hely ki hí vó szép sé gét – igen, leg job ban e klas  szi ciz mus rend kí vü li me rész sé ge 
lep meg.

So ha nem lá tott sö tét pi ros pi pa csok nõ nek min den fe lé. Egyi kük ma gá nyo san, köz-
vet le nül a csu pasz szik lán ár vál ko dik. Mály vák. A táj tö ké le te sen tisz tán kör vo na la zó-
dik egé szen a ten ge rig. A má so dik ko ré ar ca, a har ma dik nak pe dig be haj lí tott lá ba az 
Erekhteionban. Itt és most ta gad juk, hogy az óko ri Athén a tö ké le tes ség meg va ló su lá sa 
lett vol na, és hogy a vi lág az óta csak ha nyat lik. Ám e gon do lat új ra és új ra a szí vünk be 
ha sít. Pe dig fo lya ma to san har col nunk kell el le ne, ha él ni aka runk. El fo gad ni ma ga a 
ha lál. Dél után a mály va szí nû Hümettoszon és a Pentelikonon. Es te hét kor, a hi va ta los 
prog ram után a ré gi vá ros rész egyik ta ver ná já ban va cso rá zunk.

Áp ri lis 28.
Reg gel Marguerite Liberakivel Daphniba me gyek. Ha tá ro zot tan bi zán ci vi lág. Ma ga 

a hely is el bû vö li az em bert. Eleusziszban már több kép ze lõ e rõ re van szük ség. A vá ros 
kö rü li vi dék rend kí vül szép. A szen tély be ve ze tõ két út kö zül az egyik úgy ka nya ro-
dik, hogy min den rejt ve ma rad jon az ava tat la nok elõtt. Mi lyen fon tos is mind az, amit 
Eleusziszról tu dok! Ezt el mé lyí te ni! A mú ze um ban cso dá la tos tár gyak.

Ebéd a nagy kö vet sé gen – tiempo perdido2.
Dél után az Agorán, a Thészeionban és az Areioszpagosz dom bon. A kis Agora-

múzeumban a Hé rak lész-szen tély szob rai: Athéna és Hé rak lész. Utób bi tes te szi kár és 
cso mós, vi rág zó lonc alatt ül, mely be bo rít ja õt. Ké sõbb fel me gyek a Mú zsák domb já ra. 
Bár a nap már ala cso nyan jár, a pil la nat még nem jött el, ami kor a vö rös ko rong éles 
kör vo nal lal vá lik el a vi lá gos ég tõl. Ere je ugyan ak kor már sze lí debb, fo ko za to san to vább 
csök ken és a for má ja is szét hul lik. A nap ko rong fel bom ló szé lé bõl sely mes méz árad 
szét az égen, be ara nyoz za a dom bo kat, az Ak ro po liszt, és sem mi hez nem ha son lít ha tó, 
a ten ge rig hú zó dó pu ha fény szõ nyeg ként bo rul a négy ég táj fe lé nyúj tó zó vá ros ne gye-
de i re.

Épp idõ ben jö vök le a domb ról, hogy oda ér jek egy elõ adá som ra, ahon nan fá rad tan 

1 A for dí tók kö szö ne tü ket fe je zik ki Dági Ma ri an nak a gö rög hely ne vek kel kap cso la tos út mu ta tá sa i ért.
2 Elvesztegetett idõ. (A ford.)
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tá vo zom két óra el tel té vel és tö mény te len kér dés meg vá la szo lá sát kö ve tõ en. Pi re usz ban 
va cso rá zom Marguerite Liberakivel. Ér dek lõ dõ, ti tok za tos és fe ke te as  szony, aki gyak-
ran vá rat lan ne ve tés ben tör ki, vagy más élénk gesz tu sok ban tör fel be lõ le az élet.

Áp ri lis 29.
Reg gel a Nem ze ti Mú ze um ban sé tá lok, ahol a föld ke rek ség leg szebb ér té ke it õr zik. 

Tud tam, hogy a kor ék nagy ha tás sal lesz nek rám, de még az óta is tar tó ámu lat ba ej tet tek. 
Le me he tek a pin cé be is, aho vá a há bo rú alatt a meg szál lók és a ron gá lás elõl a lány ala-
kok né me lyi két me ne kí tet ték. Ott lent, a tör té ne lem ál tal ki sza bott szám ûze tés ük ben, az 
õket bo rí tó por és szal ma alatt ugyan úgy mo so lyog nak to vább, akár az ere de ti he lyü kön. 
Ez a hu szon öt szá za dot át íve lõ mo soly me leg ség gel tölt el, a múlt ról me sél és to vább
biz tat. A sírsztélék és az õket kö rül len gõ ön mér sék let a fáj da lom ban ugyan ilyen ha tá sú-
ak. Egy fe hér-fe ke te léküthoszon a vi gasz ta lan ha lott nem tud be le nyu god ni ab ba, hogy 
töb bé nem lát ja a na pot és a ten gert. Az itt fel fe de zett tö ké le tes ség tõl kis sé bó dul tan és 
bol dog ta la nul lé pek ki az ut cá ra.

Ké sõbb Szunionba me gyek. Bár a nap út já nak fe lé nél jár, a fény fá tyo lo san szû rõ dik 
át a lát ha tat lan köd go mo lya gon. Cso dá lom e tá gas te ret és a ha tá rok tól szab dal tan is 
vég te len tá jat. Ahogy Szunionhoz kö ze le dünk, a fény egy re üdébb és élén kebb lesz. A 
hegy fo kon az tán, a temp lom nál már a szél ural ko dik. Ma ga a temp lom hi de gen hagy, a 
va ló szí nût le nül fe hér már vány stuk kó ra em lé kez tet. A hegy fok vi szont, ahol a temp lo-
mot emel ték, le ír ha tat la nul szép vi dék: dû ne ként nyú lik a ten ger be, és tö ké le te sen be lát-
ni ró la a part men ti szi ge tek so rát. Mö göt tünk jobb ra és bal ra a ho mok- és szik la fa la kat 
ost rom ló ten ger taj ték zik. A temp lom osz lo pai kö zött a szél olyan dü höd ten fúj, hogy élõ 
er dõ fái közt hi het nénk ma gun kat: meg ka var ja a le ve gõ kék jét, vé gig sö pör a part men-
tén, a föld nyelv ap ró és üde vi rá ga i nak il la tát va dul a ten ge ré hez ve gyí ti, és fé ke vesz tett 
düh vel csap kod ja-té pi a kö rü löt tünk le ve gõ bõl és fény bõl szõtt kék lep let. Ami kor a szél 
elõl a temp lom fa lá nál ke re sek me ne dé ket, ar ra le szek fi gyel mes, hogy egy faj ta moz du-
lat lan ki ára dá sá ban a le ve gõ men  nyi re át tet szõ. A tá vol ban szi ge tek kör vo na lai. Se hol 
egy ma dár, a ten ger a lá tó ha tá rig fod ro zó dik. Tö ké le tes pil la nat.

Tö ké le tes, ha csak nem né zek a szem köz ti Makroniszosz szi ge té re. Ma nap ság la kat-
lan, de az elõtt ször nyû hí re volt.

Ebéd re ha lat és saj tot eszünk egé szen lent a ten ger par ton, az ap ró ki kö tõ nagy ha lász-
ha jó inak tö vé ben. A dél után kö ze pe fe lé a szí nek mé lyül nek, a szi ge tek kör vo na lai 
éle seb bek lesz nek, az ég ki si mul. A tö ké le tes fény és a fel ol dó dás pil la na ta ez, azé a 
be nyo má sé, hogy min den így van jól. In dul nom kell, mert elõ adá som lesz. Ne he zen 
vá lok el a hely tõl, va ló já ban lé lek ben ott ma ra dok még. A hegy fo kon vis  sza fe lé sé tál va 
új ra sze mem elé tû nik Makroniszosz. Egész vis  sza ú ton az ed di gi leg cso dá la to sabb fényt 
lá tom szét árad ni az olaj fák, az élénkzöld le ve lû fü ge fák, a rit ká san nö võ céd ru sok és az 
eu ka lip tusz fák kö zött.

Az elõ adá so mat kö ve tõ va cso rán újabb in for má ci ó kat ka pok a de por tá lá sok ról. A 
kü lön bö zõ for rá sok ada tai meg egyez ni lát sza nak: a de por tál tak szá ma nyolc-ki lenc száz-
ra te he tõ. Ez már jó ki in du ló pont le het a munkámhoz.3

Áp ri lis 30.
A Nem ze ti Mú ze um ban új ra meg né zem a ma gas, vé kony kuroszt. A Hekabé pró bá-

ján úgy ta pasz ta lom, hogy a fi a tal gö rög lá nyok egy ki vé te lé vel eset le nek és hi ány zik 
be lõ lük a ke cses ség. Ebéd Kifisziában, egy pa csir ták éne ké tõl han gos kert ben, ahol si mo-
ga tó an om lik szét a fény.

Dél után dol go zom, azu tán vis  sza me gyek a Mú zsák domb já ra. Ez al ka lom mal a nap 
már le nyug vó ban, én pe dig is mét jó ked vû örö met ér zek, ha az ámulatba ejtõen vak me-
rõ Ak ro po lisz ra te kin tek. Épí tõi nem har mo ni kus mér té kek ben gon dol koz tak, ami kor 
lét re hoz ták, ha nem sze met káp ráz ta tó hegy fok ok ban, a ha tár ta la nul tá gas öböl szét szórt
szi ge te i ben és a vég te len fe lé ör vény lõ ég ben. Nem a Parthenónt épí tet ték fel, ha nem
ma gát az azt kö rül ve võ te ret a szé dí tõ táv la ta i val. Az est le száll ta hir te len hoz el csen de-
se dést a szi ge tek kö zött és a part vi dék szik la szirt je in.

[…]
Nép tánc est az „Õrült Johnny”-ban. Bár men  nyi re igyek szem e tán co kat ér de kes nek 

lát ni, a tán co sok – fõ leg a nõk – túl csú nyák.

3 Albert Ca mus po li ti kai vo nat ko zá sú fel jegy zé sei kö zött je len tõs do ku men tá ci ót õriz nek a Makroniszosz 
szi ge té rõl.
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Má jus 1.
Ko rán reg gel in du lás Argoliszba. A Ko rin tho szi-öböl ben já té ko san lé gi es és 

örö met su gár zó fény áraszt ja el a par tot és a part men ti szi ge te ket. Rö vid idõ re meg-
ál lunk a szirt fa lon és gyö nyör kö dünk az elõt tünk el te rü lõ vég te len víz ben. A part 
sze gé lye ser leg ként ível, s mi mo hón is  szuk be lõ le a fényt és a táv la tot.

Egy órá nyi út után a szó szo ros ér tel mé ben meg ré sze ge dem a fény tõl. Fe jem ben 
halk ki ál tá sok és vil la ná sok, szí vem túl ára dó öröm mel te lik meg, mely szûn ni nem 
aka ró mo solyt fa kaszt ben nem: an nak tu da tát, hogy ez után min den meg tör tén het, és 
én min dent úgy fo gok el fo gad ni.

Le eresz ke dünk Mü ké né és Argosz fe lé. A mü ké néi fel leg vár ban sû rû csok rok ban 
pi pacs vi rág zik, a szél tán col tat ja õket a fe je del mi sí ro kon is. (Az egész ál ta lam 
be járt gö rög vi dé ket pi pacs és sok ezer más vi rág szõ nye ge bo rít ja.) Fent rõl, a fel-
leg vár ból Argosz sík vi dé két és a ten gert is lát ni le het. Agamemnón ki rály sá ga nem 
na gyobb egy tíz ki lo mé te res te rü let nél, a vi dék jel le gé nél fog va még is olyan, mint ha
a föld leg ha tal ma sabb bi ro dal má ban jár nánk. A ma gá val ra ga dó táj zord ki rály nõ-
je pe dig a ro mos, ha tal mas szik la töm bök kel kö rül vett Mü ké né, ahol még a fény is 
vész jós ló.

Argosz rom jai szá mom ra ér dek te len ek. Georges Roux, a vaucluse-i szár ma zá sú 
és szak má já ért lel ke se dõ fi a tal ré gész vi szont an nál job ban fel kel ti ér dek lõ dé se met. 
Ki csit irigy lem õt, és ke se rû en gon do lok az utób bi évek mély sé ges erõt len sé gé re és 
az el vesz te ge tett idõ re. Asinében ebé de lünk, elõt te meg für döm a szép part sza kasz 
át tet szõ és hi deg vi zé ben. A dél utánt Epidauroszban tölt jük, ahol a má jus el se jei 
ün nep ön fe ledt gö rö gök tánc mu lat sá gá ba tor kol lik. A vá ros fe let ti szín ház nál, ahol a 
me leg és át ha tó fény szét árad a dom bok olaj fa-, eu ka lip tusz- és akác li ge te i ben, min-
den zaj tá vo li an és tom pán a tér be vész. A vá ros za ja in csak a bir ka nyá jak csen gõ i-
nek erõt len hang ja szû rõ dik át, de ez is tá vol ba ve szõ en. A pil la nat itt is tö ké le tes. 
Es te Nauplion ten ger part ján ál lok, és ar ra gon do lok: a gö rö gök ezt az órát hív ják a 
nap leg fe je del mibb pil la na tá nak, ami kor a bí bor ég a he gyek és öb lök mály va- és 
kék szí né nek lesz hát te re.

Má jus 2.
Spártába me gyünk, már ko ra reg gel éget a nap. Szé les völ gye ken ke lünk át. Az 

olaj- és cip rus li ge tek ten ger nyi ki ter je dé sû ek, a ko pár he gyek közt csak el vét ve lát ni 
te le pü lést. Gö rög or szág tel je sen ki et len er re fe lé, csu pán a kü lön bö zõ szí nek kel meg-
je lölt bir ka nyá jak jár nak itt. Az Eurótasz völ gyé ben Spárta fe lé kö ze led ve fel buk kan 
a Tajgetosz ha vas tömb je. A hegy ol da lá ban na rancs li ge tek, át ha tó il la tuk egész utun-
kon el kí sér. Misztra rom jai fe lett ger lék csa pa ta száll. A fe hér re me szelt fa lú csen-
des ko los tor temp lom ból Lakónia vég te len sík sá gá ra esik ki lá tás, ahol ke rek lom bú,
hé za go san ül te tett olaj fa li ge tek tikkadoznak a fá rad ha tat la nul tû zõ nap he vé ben. Visz-
 sza fe lé Nauplionnak ves  szük az irányt, a már is me rõs öböl, a szi ge tek és a tá vol ban 
lát szó he gyek fe lé. Argoszban meg ál lunk az ása tá sok nál. Az it te ni fi a tal ré gé szek rõl 
ugyan az a be nyo má som, mint az Orléansville-ben kis kö zös sé get al ko tó kol lé gá ik-
ról: csak olyan mes ter ség ben és mun ká ban lel tem bol dog ság ra és meg elé ge dett ség re, 
ame lye ket ál ta lam sze re tett em be rek kel vé gez het tem. Fog lal ko zá som nin csen, csak 
hi va tá som van. Mun kám pe dig ma gá nyos. El kell ezt fo gad nom, és azon kell igye kez-
nem, hogy mél tó le gyek hoz zá, ami mos ta ná ban nem si ke rül. Nem tu dok me lan kó lia 
nél kül e mun ká juk ban örö met le lõ em be rek re néz ni.

Vis  sza érünk Mü ké né be. A nap épp ak kor nyug szik le, ami kor a kör nyék leg ma ga-
sabb pont já ról né zünk szét. Fá tyo los hold úszik las san a me re dek szik la fal fö lött. Elõt-
tünk sö tét ség be bo rult sík vi dék te rül el az Argosz-hegy lá bá nál, egé szen a job bun kon 
sö té ten fény lõ ten ge rig. A tér min dent fel öle lõ, a csönd pe dig olyan át ha tó, hogy a 
leg ap róbb kõ ar rébb gör dí té sé tõl is óva ko dom. A tá vo li sík ról moz dony fúj ta tá sa és 
egy sza már fáj dal mas bõ gé se ér el hoz zánk. A nyáj ko lomp ja i nak hang ja hegy ol da-
lon höm pöly gõ víz fo lyás. A vad és sze líd dísz le tek kö zött cso dá la tos a […]4. Pom pás 
pi pa csok haj long nak a föld fel színt bor zo ló szellõben, a mü ké néi orosz lá nok fö lött a 
vi lág leg szebb es té je bo rul a táj ra. A he gyek sö tét be vál ta nak, míg csak a ho ri zon tig 
hul lám zó vo nu la ta ik egyet len, ös  sze függõ és kék ködfelhõbe nem bur ko lóz nak. Ér de-
mes volt ilyen mes  szi re el jön nöm, hogy az örök ké va ló ság e nagy sze le té nek ré sze se 
le gyek. Ami ez után kö vet ke zik, sem mi jelentõsége.

4 Olvashatatlan szó.
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Má jus 3.
Reg gel dol go zom, dél után egy óra kor in du lunk Delphoiba. Is me rõ sek a fé nyek, de 

most mint ha fel fog ha tat lan ma gas ság ból bo rí ta nák be a szik lás, ko pár tá jat. Ilyen kor
érez zük, hogy Gö rög or szág min de nek elõtt egye nes és gör be vo na lak ál tal ha tá rolt tér, 
s hogy min dig kör vo na la i ban raj zo ló dik ki elõt tünk. A föld egé sze raj zol ja meg az eget 
és ad ne ki for mát. Az ég a dom bor zat nél kül sem mi len ne, a vi dék zárt har mó ni á ja sa ját 
te rét ala kít ja ki. Így le het sé ges az, hogy nagy bi ro dal mak köz vet le nül ha tá ro sak vol tak 
egy más sal e föl dön: mert a föld az ég két sze re sé nek meg fe le lõ vi dé ken te rül szét.

Az égen jó ide je vas ta go dó egyet len fel hõ ak kor zú dít ránk esõt, ami kor egy tek nõ-
sze rû me den cé be érünk. Az au tó ra vas kos jég da ra bok fül si ke tí tõ so ro za tai zá po roz nak. 
Öt perc cel ké sõbb, a tek nõ bõl ki jö vet egyet len fel hõt sem lát ni már az égen, jó ked vû en 
foly tat juk to vább az utun kat.

Del phoi. A te rü let nagy sá ga mel lett a leg szem be tû nõbb az a sö tét fo lyó, amely szé les
völgy ben zö mök du do ro kat al kot va […][…]5 a ten ger irá nyá ba höm pö lyög. Szo ro san 
egy más mel lett növõ olaj fák ezek, ame lyek felülrõl néz ve a lá tó ha tá rig tekergõ és su so-
gó ös vényt al kot nak.

A ro mok a Delphoira is rá zú du ló zá por tól ned ve sen csil log nak. Élet tel te lí tõd nek a 
zöl del lõ fû ben, az esõ ben fel éledt vi rá gok kö zött. A ma gas ban fe ke te sas kö röz, majd 
el tû nik. A nap vé ge fe lé kö ze le dik, a he gyek irá nyá ból lá gyan eresz ke dik ránk a le szál ló 
est hû vö sebb le ve gõ je. Vis  sza me gyek a sta di on ba, elé ge det ten sé tá lok a ro mok kö zött.

Es te buzukit hall ga tunk. Négy gö rög ked ve sen tán col ni hív, de a lé pé sek túl bo nyo lul-
tak. Pe dig ha idõm en ged né, szí ve sen meg ta nul nám õket. Szo bám ab la ká ból az ár nyé kos 
völgy re lát ni, mely nek vé gén a ten gert jel zõ vé kony fény csík hú zó dik. Át tet szõ köd fá-
tyol bo rít ja a hol dat, szi tá ló fé nye szét árad a he gyek és az ár nyék ba bur ko ló zó ha sa dé-
kok fö lött. A jól esõ csend vég te le nül te rül szét, akár a tér.

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa

Má jus 4. 
In du lás reg gel Voloszba. Dur va he gyek, az tán a lamiai la pály. Megint sze lí debb, zöl-

debb he gyek az emel ke dõ nap ko rong alatt és Thesszália ha tal mas sík sá ga. A vlachok 
kez det le ges kuny hói és a rop pant ki ter je dé sû al föld. Ke let nincs mes  sze in nen. Volosz. 
A há zak 80%-a le rom bol va vagy romokban.6 Sát rak alatt az egész vá ros. A nap sú lyo-
san ne he ze dik a sá tor vász nak ra és a po ros vá ros ra. W. C. nincs, vagy csak el vét ve. Ar ra 
gon do lok, ho gyan ke rül he tik el itt a jár ványt. Fran cia gim ná zi um a sát rak alatt. Egé szen
kö zel a si ma és friss ten ger, a rom má lett vá ros pe re mén. A pol gár mes ter fo gad az ud va-
ron, egy összedõlt ház kö ze lé ben. In tel li gens és ele gáns sze mély. Egy sze ren csét le nül 
el ej tett sza vam ra bor bély ér ke zik és min den ki sze me lát tá ra, a leg szí vé lye sebb gesz tu-
sok kö ze pet te le vág ja a ha ja mat az ud va ron. Még min dig a vá ros ban. Mi se a sza bad ban, 
sá tor kór ház stb. Vis  sza au tón Larisszába. Mo tor vo nat. Larisszából Szalonikibe. Éj sza ka 
a hold fény ben tündöklõ ten ger men tén me gyünk. Ér ke zés 23 h. 

Má jus 5.
Mun ka. Ebéd Turnerrel és Bramble ezredessel7 (vagy leg alább is va la ki vel, aki na gyon

ha son lít rá). Bi zán ci temp lo mok. Kis ko los tor pá vák kal. Szt. Dá vid, Szt. György, Szt. 
Demetriosz. A ti zen két apos tol (Szt. Szó fia ér dek te len). Nem érint mé lyen a bi zán ci 
mûvészet. Ezt be kell is mer nem. De ér de kel a fejlõdés az V. és a XII. szá zad kö zött,
amely lehetõvé te szi a hellenisztikus kor és a Qu att ro cen to kö zöt ti vo nu lat re konst ru á-
lá sát. A ti zen két apos tol mo za ik jai és fres kói pél dá ul mes  sze van nak e mûvészet elsõ 
szá za da i nak merevségétõl és hi e ra ti kus áb rá zo lás mód já tól. Duccio elõfutárait lá tom ben-
nük. Késõbb (es te) egy szakértõt kér de zek, akitõl meg tu dom, hogy a bi zán ci mûvészek 
Kons tan ti ná poly bu ká sa után Itáliába emig rál tak.

Így fo ko za to san el hal vá nyul a ke le ti ha tás.
Es te. Kon fe ren cia. A hall ga tó ság ból egy fi a tal lány ra fi gye lek fel.8 Ta lál ko zás egye-

te mi em be rek kel. Éj sza ka szo bám er ké lyén pi he nek, a kikötõt né zem, a ha jó kat és a 
ten gert a rak part vi rá ga in át, ma gam ba szí vom a só és az éj sza ka telt il la tát.

5 Két ol vas ha tat lan szó.
6 Az 1955-ös föld ren gést kö ve tõ en.
7 André Maurois Les Silences du colonel Bramble c. re gé nyé nek egyik alak ja.
8 Kétes ol va sat.
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Má jus 6., 7., 8.
Ebéd T.-vel a ten ger elõtt, egy szik la szirt csú csán. Édes óra. Ké sõbb T. el játs  sza 

ne kem leg újabb szer ze mé nye it. In dul ni kell. Re pü lõ. A Szporádok alat tunk sod ród nak a 
csil lo gó ten ger ben. Merlier vacsora.9 Éj fél kor D. ér tem jön, és el hú zunk Pi re usz irá nyá-
ba, ahol Algadès úr és csi nos vi tor lás kutterja10 vár min ket. Jó ko ra nagy em ber, szí vé lyes 
és vi dám.

Pi re uszt ham vas hold vi lág ban hagy juk el, a hold va ló sze rût len, me leg fé nyé vel vi lá-
gít ja meg a ten gert. Bol dog va gyok, amint ér zem a víz üté sét a ha jó test al ján és lá tom
új ra, aho gyan el sik lik egy kön  nyû taj ték az orr tõ ke két ol da lán. De egy pil la nat múl va 
lát juk, aho gyan – szó sze rint a ten ger bõl – meg szü le tik a köd, az tán ré teg zõ dik, sû rû sö-
dik, és las sacs kán el zár ja a szem ha tárt. Hi deg van és a le ve gõ nyir kos. Algadès ál lít ja, 
hogy so sem lá tott ilyet a szi get vi lág ban. A kutternek irányt kell vál toz tat ni, hogy ki ke-
rül jünk két kis szi ge tet. Be me gyek le fe küd ni. Hat órá ig nem le het alud ni. Két órá val
ké sõbb fel éb re dek és fel me gyek a ha jó híd ra. A köd ki tart. Zá to nyok tól fél ve, Algadès és 
a mat ró za egész éj jel vir rasz tot tak. De las san ként fel kel a nap, sá pad tan meg mu tat ko zik, 
át tör a kö dön és vé gül szét osz lat ja. Ti zen egy óra kö rül moz du lat lan ten ge ren ha jó zunk 
(vi tor la nél kül, mert szél csend van), szik rá zó és fi nom fény ben. A le ve gõ an  nyi ra át tet-
szõ, hogy mint ha a szem ha tár vé gé bõl a leg ki sebb zaj is ide hal lat sza na. A nap me le gí ti 
a ha jó hi dat, és a hõ hul lám las san emel ke dik. Ek kor tû nik fel az el sõ szi get. Utunk a 
ke rü lõ mi att Szeriphosz és Szifanosz11 kö zött ve zet. A ho ri zon ton ki raj zo ló dik Szirosz 
és a töb bi szi get. Mind egyik szi get egy ve tü le ti rajz tisz ta sá gá val kör vo na la zó dik az 
ég ben. A szi ge tek víz vo nal alat ti tü kör ké pén olya nok a lejtõkön ka pasz ko dó kis fal vak,
mint ha kagy lók len né nek, fe hé res ár nya la tú kövekbõl, me lye ket a vis  sza hú zó dó ten ger 
ha gyott hát ra.

Kis sár ga szi ge tek, mint egy ha lom bú za a kék ten ge ren.
Ezek kö zött a tá vo li szi ge tek kö zött ha jó zunk a fény ben úszó ten ge ren, mely most 

sze líd rán ca i ba bú jik. Hosszan kí sér jük Szirosz part ja it, nem so ká ra Mükonosz tû nik fel, 
és ahogy a nap mú lik, kí gyó fe jé vel a tá vol ban egy re job ban lát szik, amint a Rhéneia 
mö gött még lát ha tat lan Délosz fe lé nyúj tóz ko dik. A nap ak kor megy le, ami kor szin te 
a kö ze pé nél já runk egy szi ge tek bõl ál ló kör nek, amely nek szí nei vál toz ni kez de nek. Az 
arany szín ki huny, a cik lá men, egy mály vazöld, az tán más szí nek kap nak erõ re, és a még 
tün dök lõ ten ge ren szám ta lan sok szi get ké kül las san sö tét té.

Kü lö nös, nagy nyu ga lom bo rul a vi zek re. Bol dog ság, szin te könny fa kasz tó bol dog-
ság. Sze ret ném meg ra gad ni, ma gam hoz szo rí ta ni ezt az el mond ha tat lan örö met, pe dig 
tu dom, hogy el kell múl nia. De ti tok ban egy re tart, már oly sok nap óta, ma is ös  sze szo-
rít ja a szí vem olyan õszin tén, mint ha új ra és új ra, ahány szor csak aka rom, hû sé ges nek 
kel le ne ta lál nom.

Le száll az éj, mi re Mükonoszra ér ke zünk. An  nyi temp lom, ahány ház. Mind fe hér. 
Bo lyon gunk a szûk ut cák ban, me lyek re szí nes ba zá rok nyíl nak. A vak sö tét ut cá kon je ri-
kói lonc il la ta csap meg. A fe hér te ra szok fö lött fá tyo lo san vi lá gít a hold. Vis  sza té rünk a 
ha jó ra és olyan bol dog ság ban fek szem le, hogy nem is ér zem a fá radt sá gom.

Reg gel is te ni fény ben áll nak Mükonosz ki fe hé re dett há zai. Fel húz zuk a hor gonyt és 
Délosz  irá nyá ba in du lunk. A ten ger szép, át tet szõ és tisz ta a már ész lel he tõ mély sé gek 
fe lett. Délosz  kö ze lé ben, a szi get el sõ lej tõ in óri á si pi pacs für tö ket ve szünk ész re.

Délosz. Az orosz lá nok és a bi kák szi ge te, áb rá zo lá sa ik kal te le van az ál la tok szi ge te, 
mert ide kell so rol ni még a kí gyó kat […]12 és a sö tét testû nagy gyí ko kat is, ame lyek
fe je és far ka vi lá gos zöld, és a mo za i kok del fin je it is. A már vány, amelybõl az orosz lá nok 
ké szül tek, az eró zió ha tá sa alatt el mál lott és szem csés fe lü letû lett, a szob rok mint ha dur-
va só ból len né nek, kí sér tet szerû ha tá sa van en nek, an  nyi ra, hogy az a be nyo má sunk, az 
elsõ esõ el mos sa õket. De az orosz lá nok és a bi kák e szi ge tét gaz da gon bo rít ják bar na és 
por ha nyós cson tok is, ezek a ro mok, és ezek alatt a cson tok alatt hir te len cso dá la tos és 
friss fel fe de zé sek (a pi henõ Di o nü szosz mo za ik jai).

A ro mok és a vi rá gok (pi pa csok, haj nal kák, vi o lák, szik csil la gok) szi ge te is. A mú ze-
um meg cson kí tott is te ne i nek szi ge te (a kis kuros). Dél ben fel a Künthosz csú csá ra, kör-
ben öb lök, a fény, a vö rö sek és a fe hé rek; a Kükládok egész kö re las san, egyet len ütem re
fo rog Délosz kö rül a ra gyo gó ten ge ren, mint va la mi moz du lat lan tánc. Ez az oly bel-

  9 Octave Merlier, a Fran cia In té zet igaz ga tó ja.
10 Gyors, vi tor lás vagy mo to ros ha jó. (A ford.)
11 Sziphnosz má sik név vál to za ta. (A ford.)
12 Olvashatatlan szó.
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13 Két ol vas ha tat lan szó.

ter jes és oly ki ter jedt szi get vi lág olyan ne kem,
mint ha a vi lág szí ve vol na. És en nek a szív nek
a kö zép pont já ban áll Délosz, és ez a hegy csúcs,
ahol most va gyok, ahon nan a vi lág egye nes
su ga rú és tisz ta vi lá gos sá gá ban szem lél he tem a 
bi ro dal ma mat ki je lö lõ tö ké le tes kör gyû rût.

Ké sõbb, a de reg lyé hez vis  sza tér ve egy el bû-
vö lõ gö rög ka masz lány egy sze rû öl tö zet ben a 
rak par ton. Mi kor a de reg lye el hagy ja a rak par-
tot, in tek ne ki, amit mind járt szép mo sol  lyal 
vi szo noz. A kutteren le vet kõ zöm és be ug rom 
az át lát szó, zöld víz be. Jég hi deg, né hány kar-
csa pás után ki má szom. Az tán vis  sza me gyünk 
Mükonoszba. A vég te len sza bad ság ér zé se a 
ten gert így, min den irány ban, egyik szi get tõl 
a má si kig be jár ni. És at tól, hogy en nek a szi-
get vi lág nak korlátai van nak, még egy ál ta lán 
nem kor lá tok kö zé szo rí tott sza bad ság. El len ke-
zõ leg, ez a sza bad ság uj jong a kor lá tok szab ta 
kör ben. Szá mom ra a sza bad ság nem az, hogy 
ezt a kört át sza kít sam, és Szumátra irá nyá ba 
vi tor láz zak. In kább az, hogy er rõl a ko pár szi-
get rõl, er re a má sik, fák kal bo rí tott szi get re 
men jek, és a szik la szirt rõl a vi rá gok szi ge té re. 
Mükonoszba, el in téz ni a be vá sár lást. A vá ros 
éj sza ka job ban tet szett. Ké sõ re jár, mi kor új ra 
ten ger re szál lunk. Kü lö nös szo mo rú ság, mint ha 
csak sze rel mi bá nat vol na, amint Délosz és a 
Künthosz las san ként el tû nik Rhéneia mö gött.
Elõ ször né zem egy sze re tett föld da ra bom el tû-
né sét az zal a fáj dal mas ér zés sel, hogy ta lán
már so sem lá tom vi szont. Szív szo rí tó. Megint 
vál ta ko zó szí nek já té ka a ten ge ren és a szi ge te-
ken. […] […]13 Eny he szél ben sze lí den lo bo gó 
vi tor lák. Alig íz lel tük meg a nyu gal mat, amely 
a tengerrõl a las san fé nyét vesztõ ég be emel ke-
dik, egy szik lás kis szi get mö gül már jön föl a 
hold. Seb té ben ka pasz ko dik az ég re, az tán be vi lá gít ja a vi ze ket. Éj fé lig né zem. Hall ga-
tom a vi tor lá kat, egész belsõmmel kö ve tem a víz áram lá sát a ha jó ol da la in. A ten ger 
sza bad éle te és e na pok bol dog sá ga. Itt min den fe le dés be me rül, és min den rend be jön. 
Ezek a cso dá la tos, ví zen re pü lés sel töl tött na pok a virágszõnyeggel és osz lo pok kal bo rí-
tott szi ge tek kö zött, a fá rad ha tat lan fényben… Szá jam ban, szí vem ben õrzöm ízüket… 
Má so dik ki nyi lat koz ta tás, újjászületés…

Reg gel, erõs szél, a vi tor lák csat tog nak, éj je li szál lá sunk gya ra po dik, nagy víz és 
vá szonzaj ban Pi re usz irá nyá ba su ha nunk. Fény esõ, a reg ge li ten ger re hul ló és vis  sza pat-
ta nó csep pek. Két ség be e sem, hogy el hagy juk ezt a fél szi ge tet, de ez a két ség beesés is 
jó.

Má jus 9.
In du lás Olümpiába. A Ko rin tho szi-öböl út ja. Ten ger part ok és öb lök. Für dés 

Xilokasztronban. A fák, a vi zek és a friss föld gyü möl cse i nek ere je. Olümpia ha tá rá ban 
tö ré keny cip rus fák kal bo rí tott dom bok. En nek az el sõ re ki csit szür kés fény ben mu tat ko-
zó táj nak édes sze líd sé ge. Ma gas pi ne ák, a Ze usz- és a Hé ra-temp lom rom jai. Ma dár vij-
jo gás, a nap vé gén a kis al vó völgy bõl fel szál ló bé ke. Éj sza ka Déloszra gon do lok.

Má jus 10.
A reg gel szür ke, el sõ al ka lom mal, az Alpheiosz völ gyé ben, ame lyet ab la kom ból 

lá tok. De sze líd vi lá gos ság árad a kö vek re, a cip rus fák ra és a zöld ré tek re. Délosz óta 
töb bé nem tud tam mást érez ni, mint ezek nek a dom bok nak a bé ké jét, ezt a lágy ár nyé-
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kot, ezt a súly ta lan ma dár vij jo gá sok ból táp lál ko zó csön det. Mú ze um. A sziphnoszi 
fres kók kal Delphoiban ez a klas  szi kus szob rá szat csúcs pont ja. Az Apol ló vagy a ke le ti 
orom cso port há rom fér fi alak ja, vagy akár a metopék kü lön bö zõ Athéna-ábrázolásai mel-
lett Praxitelész Her mé sze a ha nyat lás tól szag ló édes kés si ker. Mö göt te egyéb ként két 
re mek, nagy mé re tû ter ra kot ta alak, egy har cos és a Ganümédészt el rab ló Ze usz, nagy-
sze rû ség ük ben kü lön bö zõ mû vé szet rõl ta nús kod nak. Kü lö nös ar cha i kus bronzkuroszok, 
grif fek, szob rocs kák, me lyek olya nok, mint ha egye ne sen Ke let rõl szár maz ná nak. Sé ta. 
Kön  nyû esõ esik, és a kis völgy lágy, fa kó szí nei si mo gat ják a sze met. Ámu lok a táj 
sok ar cú sá gán. Mind az, ami re Gö rög or szág táj te kin te té ben vál lal ko zik, azt si ker re, sõt 
tö kély re vi szi.

A fa lu si ak és ked ves köz vet len sé gük. Mo dor tól és gesz tu sok tól men te sen, bár a po li-
ti kai sza bad ság itt nem lé te zik.

Kis es ti esõ. Il la to zó vi rá gok se re gén át fel me gyek a domb ra. Thronia csöpp fa lu ja. 
Ros ka tag há zak. Gye re kek ron gyok ban, ha bár lát ha tó an jó egész ség ben.

Má jus 12.
Üde és nap fé nyes dél elõtt. Ilyen kor be cse sebb az ár nyék a ro mo kat kö rül fo gó fák 

alatt. A fény is te ni. Für dés és ebéd Xilokasztronban. A tisz ta víz nem olyan hi deg, de 
kü lö nö sen a le ve gõ vált át tet szõ vé és a Ko rin tho szi-öböl túl part já nak min den he gye 
szo kat lan tisz ta ság ban mu tat ko zik meg. M., aki nek eb ben a táj ban fen sé ges a mo so lya. 
Így te lik el az egész út, a nem so ká ra fel tû nõ athé ni öböl lel, a szi ge tek kel, ame lyek nek 
min den há za, min den fá ja jól ki ve he tõ. Itt ab ba ha gyom az él ve ze tek jegy zé sét, ame lyek 
már tel je sen el árasz ta nak. Szû zi es, jó zan, erõs él ve ze tek, mint ami lyen ma ga az öröm 
és az itt be szí vott le ve gõ.

Thészeion
A vi lá gos és tisz ta ég bol ton, mint ga la go nya szi rom, egy da rab ka hold. Es te R. D.-nél. 

Je ri kói lonc, tá vol ban az éj sza kai öböl, az élet ti tok za tos íze.

Má jus 13. 
Er re a húsz na pos, Gö rög or szá gon át ve ze tõ út ra te kin tek most vis  sza Athén bõl,

mi e lõtt el utaz nék. Egyet len hos  szú fény for rás nak lá tom, ame lyet éle tem kö zép pont já-
ban sze ret nék õriz ni. Gö rög or szág szá mom ra már nem egyéb, mint egy ra gyo gó, hos  szú 
nap, mely a ten ge ri át ke lé sek men tén nyúj tó zik. Mint egy pi ros vi rá gok kal és cson ka 
is te nek kel bo rí tott óri á si szi get, mely fá rad ha tat la nul sod ró dik egy fény ten ge ren, az 
át tet szõ ég bolt alatt. Meg õriz ni ezt a fényt, vis  sza tér ni, töb bé nem en ged ni a nap pa lok 
éjszakájának…

Má jus 14.
In du lás Aiginába. Nyu godt ten ger. Az ég me leg és kék. Kis ki kö tõ. Ha jók. Fel má szom 

az Aphaia-templomhoz. A há rom temp lom, ame lyek egy kék há rom szö get raj zol nak a 
tér be: Parthenón, Szunion, Aphaia. A temp lom kõ lap ja in al szom, az osz lo pok ár nyé ká-
ban. El hú zó dó für dés Ayia Mar iná nál, egy kis öböl lan gyos vizé ben. Es te a ki kö tõ ben 
óri ás li li o mo kat árul nak, il la tuk foj to ga tó. Aigina a li li o mok szi ge te. Vis  sza út. A nap 
le megy, be le vész a fel hõk be, arany sár ga le gye zõ vé vál to zik, az tán va kí tó su ga rú, nagy 
ke rék ké. A szi ge tek megint sod ród nak, es te vég leg itt ha gyom õket. Os to ba sír hat nék.

Es te Variguerez és a kí nai ár nyak.

Má jus 15.
Va sár nap. Bi zán ci mú ze um. D.-ékkel Kifisziába, az tán Athén fö ve nye i re. Ten ge ri 

por tya, szép, fényteli szél szár nyán. Szá mom ra a bú csú pil la na tai et tõl az or szág tól, ame-
lyik he te ken át ugyan az zal a nem mú ló öröm mel töl tött el.

Má jus 16.
In du lás Pá rizs ba, ös  sze szo ru ló szív vel.

Nagy Zsolt for dí tá sa

Al bert Ca mus: Carnets / III (mars 1951 – décembre 1959)
(Pa ris, Gallimard, NRF, 1989, 156–174. o.)


