
THURZO GÁBOR:

A HASONMÁS

1835 októberében németországi látogató kereste fel syracusai re
meteségében August von Platen grófot, a költőt. Lángoló, vörös és
narancssárga színekben izzó volt ez az ősz. Az ég kobaltja elsápadt,
mintha a hőség áttetsző fehér párafátylat vont volna a napra, a
mennyboltozatra. Rezgett a levegő, a pálmák valószínűtlen magasra
nyúltak benne, a narancsfák zöldje ezüstre változott. Égtek, szik
ráztak a szíklák, a tengeröböl a messzeségbe tünt s olyan volt,
mintha olvadt arany játszana tündéri színeket a hullámokon.

A látogató homlokát törölgetve haladt fölfelé az egyre sűrűbb

lombok között. A dombtetőn kivillant már Landolina gróf nyári
lakásának sárga fala, ahol a költő ezekben a hetekben lakott, bok
rok, fák, indák őserdejébe Ionódva. A látogató megállt a kapu
előtt, megrázta a csengőt. Vísszhangtalanul zörrent a csengőszó,

mintha száraz ágakat bolygatott volna meg valaki. Az őserdő mé
lyéből ekkor egy aggastyán indult meg a kapu felé. Töpörödött
vénség volt, az arca mint a sárga vackor, szakálla őszesen sárga, s
ahogy a kapu elé ért, a látogató látta reszketeg ajkait, gyanakvóan
pislogó kiégett szemeit. Az aggastyán bizalmatlanul állt a lombok
között, habozott, nyisson-e ajtót. Rettenetes hőség volt itt is, ólom
köpenyként borult rájuk az olvadt meleg. Az aggastyán didergett,
összébbvonta mellén prémes kabátját, ujjai remegve, vacogva for
dították meg a rozsdás kulcsot. A látogató első pillanatban nem
ismerte fel az idegent, aztán az aggastyán szemének egy nyugta
lan, űzött pillantásában végre ráismert a költőre.

August von Platen nyitotta ki a kaput, ő állt nyusztprémes
kabátban, jéghideg kezekkel, szemében görcsös félelemmel a láto
gató előtt, ő volt az időtlenné nyomorodott, száraz, rettegő aggas
tyán, August von Platen, aki ebben az esztendőben töltötte be éle
tének harminckilencedik esztendejét. A németországi látogató
megrendülten vette le a bizalmatlan tekintet előtt kalapját. Mi volt
az a hatalom, - tűnődött, amíg befelé haladt a gazzal, gyommal
felvert keskeny úton a nyári lakba, - mi volt az a hatalom, amely
a fiatalembert, pályája delelőjén, amikor az élet legforróbb, legte
libb, leglázadóbb, ezzé az aggastyánná alázta? A szenvedély? Az
élet? A szerelem? A harc? Ebben a kohóban vénült százeszten
dössé, a szenvedély tüzei égették ki, mint a cserepet? A látogató,
amikor a nyári lak küszöbén, kalapját levette, a szenvedély hatal
ma előtt is hódolt megriadt tisztelettel.

A szobában hátat fordítva az ismerelennek, a költő sipító han
gon kérdezte meg:

- Mit keres itt? Engem?
A látogató egy pillanatig hallgatott, aztán az aggastyán háta

mögé állva, szinte a fülébe súgta:
- 'Még egyszer látni akartam.
Platen nem fordult meg, mereven a falat nézte, a tarka szicí

liai falvédőt, a polcon a kitömött madarakat. Mégjobban össze
vonta mellén a kabátot. Furcsa didergés fogta el, olyan volt ez,
mint a félelem egy kietlenül üres szobában. Eddig még rá se né-
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zett az idegenre, de a hangja ismerős volt. Nagyon messziről hang
zott feléje, esztendők és esztendők szakadékán keresztül. Friss
volt, kicsit erőszakos, és mégis lappangott benne valami tartözko
dás. Ki ez az ismeretlen ismerős?

A látogató tovább beszélt:
- Még egyszer beszélni akartam önnel. Most még nem ké

ső. - Egy kicsit hallgatott, aztán rekedtesen, szenvedélyesen va
lósággal rákiáltott a költőre: - Nézzen szembe velemI

Ptalen lassan hátrafordult, a zsalukon át, a csíkos, porszemek
kel teleszórt félhomályban a látogató arcába nézett. Hunyorgott az
erős fényben, a ratekíntó fiatal arc, merész homlokával, hidegen
égő kék tekintetével, ápolt barna bajuszával kíváncslan várta: fel
ismeri-e a költő? De Platen csak a fejét ingatta:

- Nem akarok már az emberektől semmit. Gyűlölök minden
kit.

- Akkor fél. Mert gyenge. Mert nem tud szeretni.
A költő néhány lépést tett egy faháncs-heverő felé. Allt egy

ideig, arccal a falnak, aztán lassan leereszkedett a heverőre. ösz
szehúzódva, mint egy savanyú kis törpe kuporgott, vértelen szája
remegett.

- Maga azt mondja, nem tudok szeretní l Ebben a néhány
esztendőben, amennyit éltem, csak szerettem! Mindenkit szeréttem.
Senki sem érdemelte meg. Nem kaptam egy krajcárt sem. Egyet
len tekintetet sem. Úgy éltem ebben a szeretetben, mint a vad a
ketrecében. Húsomat letépték a rácsok. És maga most idejön Né
metországból, és azt mondja, nem tudtam szeretni I

A látogató közelebb lépett. Regényes látvány volt, szép és tün
döklő ifjú, sötétkék kabátban, galambszín pantallóban, göndörre
sütött, fényes haját átvilágították a napsugarak. Kinyujtotta az ag
gastyán felé a jobbját, mintha meg akarná szorítani a kezét. Platen
pislogva nézett fel rá. Az ifjú olyan volt most, mint a szépség
szobra, Amikor egy nyáron Rómában járt, látta, hogyan tűnik elő

valamelyik lebontott, szennyes kis ház fekete pincéjéből egy ifjú
szobra, Körülötte a sötétség, a föld, az enyészet, de a szobor hibát
lan márvány volt, az ásók nem karcolták meg, a pusztulás nem tor
zította el. Kihámozták a földből, és a szobor-ifjú mosolygott. Mi
lyen fölényes, milyen fiatal, milyen romlatlan volt a mosolya! Ke
serű, elégedetlen éveinek sötétjéből így emelkedett most eléje ez
az ismeretlen látogató.

- Mindig csak szerettem, - hajtogatta a heverő sarkán. 
Az-életet szerettem, a szépséget szerettem. Vak voltam, mert sze
rettem. Abban a pillanatban, amikor megtudtam, mi a szépség, a
halállal lettem rokon. Aszépséget szerettem, igen, aszépséget ...
- motyogta csökönyösen.

- Senki nem értett meg. Nem értett, akit szerettem. A mes-
terségern se, s az se, akinek ember-arca volt. Goethe sem értett,
pedig tudom, hogy becsült. Nem tagadta meg, hogy költő vagyok,
csak azt vetette a szememre, hogy hiányzik belőlem a szeretet.
Sem az olvasóimat, sem a költőtársaimat nem szerettem, önmaga
mat se. Félni fognak tőlem, azoknak leszek az istene, akik éppúgy
megtagadnának mindent, mint én... - Maga elé tünődött, kezén
a sárga, aszott bőrre, akiduzzadt erekre: - Ezt mondta rólam
Goethe.

Most hirtelen feltekintett. Az ifjú mozdulatlanul állt előtte.

Arca ismerős-ismeretlen, mcsolya fölényes és szánakozó. Az aggas-
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tyán felugrott, szembe az ifjúval, megragadta mellén a fecskekék
kabátot.

- Valahol találkoztam önnel. Ismerős az arca, a mozdulatai.
Mért nem mondja meg, hogy kicsoda?

Egyformán villant fel mindkettőjük tekintete.
- Nem fontos, hogy ki vagyok. Ismerjük egymást, régóta. OU

voltam, amikor először ismerkedett az élettel. A katonaiskolában.
A könyvtárakban. Együtt néztünk a filozófusok szemébe. Ott ha
ladtam ön mellett az első úton, keresztül Németországon. Mint az
árnyék követtem, amikor Itáliába jött. Én voltam az, aki megjelent
éiszakaíban. Én hallgattam lúdtollának a percesését. Most is ott
vagyok minden pillanatában, amikor nem is gondolja, nem is érzi.
A tekintetem az öné, a kézszorításom az öné, A szívem úgy dob
ban, mint az öné, - Mereven nézett a költőre és komolvan foly
tatta: - Nem felejtettem el sohasem. De ön elfelejtett, ahogy a
kígyó elfelejti levetett bőrét, amit otthagy az útszélen. Mért nem
ismer meg? Én emlékszem azokra a napokra, amikor elemésztette
a szerelem, amikor úgy csapdosott egy-egy méltatlan szívet, mint
tenger a gránitpartot. Mért nem ismer rám? Ott voltam, amikor
először tekintett a gyötrelmes szépség arcába. Mért nem ismer
még most sem rám?

Platen vaksin, egészen közel húzta magához az ifjú fejét. Úgy
bámult kék, csodálatosan kék szemébe, mintha kút lenne, ahol az
ég tükrözik. Az ég, amely tudja azt, mit rejtett magába a mult,
és emlékezik. Igy álltak hosszú percekig.

- Ki vagyok, ezt kérdezi tőlem? A gőg és a szenvedélyesz
tendői. Az ismeretlen, aki ott lakott önben. Ha magányos éjszaká
kon hallja a régi versek muzsíkáját, én suttogom el őket. Fel aka
rom ébreszteni l Vissza akarom vinni magammal! Emlékszik még
azokra a versekre, melyek szellemhangokon szólalnak meg a
multból? Mit lát bennük?

Platen remegett, amíg a versek titokzatosan köréie fonták há
lójukat. S ez nem a kihamvadt tűz pernvéínek tánca volt benne,
hanem a régi láng lobogása. Milyen rettenetes volt szívében hatal
ma a szerelemnek! S milyen méltatlanul szeretett! Ki érdemelte
meg ezt a forróságot, ezt a szenvedést? Milyen könnvű volt má
soknak, játszani a versekkel és játszani azzal, amiből a versek
megszülettek : gyengéd, tündéri vagy mülö pillanatokkal, a szere
lemmel, amely világos volt, napon járó. Az ő szerelmei! Mindig az
éjszakából merültek elő, gyötrődésből. Úgy szerzett meg mindenkit,
hogy rejtegetni kellett az érzést. Ha világító volt is, csak őt vakí
totta, körülötte a világot sötétbe vonta. Szeretett, ismert szép és
tiszta órákat, de sohasem ismert nyugodtakat. Goethe, a boldog
Goethe! Friederike! Frau von Stein! Zulejka! Milyen szikrázók
voltak számára ezek a nevek. Úgy foglalhatta verseibe. mint ékkö
veket; ha bevallhatta, hogy szeret valakit, csak fényesebb lett tőle

az élete. Ha a kegyetlen kedvest ostromolta is, diadal volt még a
kudarc is. És Goethe volt ebben a kudarcban is. Mennyire más vol
az ő élete! A boldogság is szörnyeteg volt. Ha átölelt valakit, a
szörnyeteget ölelte át, ha beteljesült valami az életében, szívében
melléje társult a rettegés, rnelléje fonódott a megvetés. Szeretett,
mennyit és mekkora szenvedéllyel szeretett. S mit kapott érte cse-
rébe? Azoktól, kiket szeretett, íszonyatot, a világtól megvetést ! Di
dergett, ha a régi tűzre gondolt, a tűzre és a szörnyűséges világra.

Az emlékek pernye-felhője szállt most a szemébe. Érezte,
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ahogy ebben az irtózatos, kegyetlen magányban, amely körülvette,
szeméből lassan megindultak a könnyek. Egy óvatos mozdulattal
arcához emelte köntösének bő ujj át, de mozdulata megakadt, en
gedte, hogy a könnyek végigfolyjanak az arcán, az állán, Egyedül
volt, amikor a látogató felé nézett, nem látta sehol, a napfény el
ragadta, ahogy forró nyári deleken a tájéket is elragadja, magával
viszi, fel a magasságba, szétszórja, akár az emlékeket. S most lát
ta az irgalmatlan arcokat. Azokét, akiket szeretett. Az egyikben, 
hetykén és nevetve merült fel élete éjszakájában, göndör feje mö
gött Würzburg tornyaival, - érezte az ürességet, az ostoba semmi
mélységét. Nem volt benne semmi, üres volt, üresebb mint a kóc
babák. Semmi volt? - tünődött el. - Minden volt. Maga a Szép
ség, szőke és arányos, hideg és irgalmatlan. 1ts szeretteI Tudta,
hogy nem érdemes szeretnie, most is hallotta hiú kacagását, a nyári
lak falai is visszhangozták azt a rettenetes napot, amikor az utcán
nevetve mesélte, hogya fiatal katona, aki verseket ír, szereti. 1ts
még se tudja elfelejteni. A vers benne él, s ahogy most felmerül
hirtelen, ugyanaz a boldog szenvedés ég benne, mint akkor ...

1ts a würzburgi arc mellett megjelent egy másiké. Keretből

tekintett rá az is: Itáliából. Nem szőke és nem kegyetlen, a nap
feketére sütötte, lobogott benne sötét haja. Lobogott a szeme, ké
ken. Emlékezett a nápolyi tengerpartra, ahol először találkozott
vele. Egy pillanatig azt hitte: hazatalált a szenvedélyben. Mintha
mindent megtalált volna, amit keresett, amiért élnie kellett. A
szépséget, amely kilép az álomból és a művészetböl, megelevene
dik. De ahogy a karjában tartotta, hirtelen véf;!igfutott benne vala
mi: hiába mínden I Ez is csak test, s az érzékek öröme nem öröm,
nem beteljesülés, a hús szomorúsága csak. Mi maradt belőle? Vers,
kínzó versl

Áradtak feléje a versek, s a versekben égő arcok. Mennyi
vágy és várakozás, mennyi megalázás és mennyr szenvedés I Sze
retett I Szeretett I Szeretett I Mit kapott érte? Semmit, annyit csak,
hogy a növekvő évekkel egyre jobban érezze, hogy valami hiány
zik belőle, vagy több van benne valamivel, amit el lehet viselni.

Most újra látta a látogatót. Mellén összefonta karját. Hirtelen
haraggal valósággal rátámadt:

- Mért nem beszélsz? Azt hiszed, nem ismertelek meg? Tu
dom ki vazvl Tudom azt is, honnan [össz! A hasonmásom vagyI
Nem vagy idegen! ~n magam vagyok az, aki tebenned elém lépett!
Az ifjú, aki voltam, aki ugyanilyen. gllgösen néztem szembe az is-
meretlen világgal, mint te most! Azt hiszed, nem ismertem meg a
hangodat? Az én hangom ez, az én régi hangom, amikor még sem
miről se tudtam, amikor hiú voltam méa és elbizakodott, s azt
hittem, enyém lesz a világ, lebírom ezt a szörnyeteget ! Amikor az
előbb azt mondtad, hogy velem voltál éjszakáimon, tollam fölé ha
joltál, te diktáltál verseket és rímeket, ott jártál velem Németor
szágon és Itálíán át, tudtam, hogy én magam látogattam meg ma
gamat. A fiatal költő az öreget, a lángoló lélek azt, aki már kiégett.
Mit akarsz mégI Kizavartál nyuzalmamböl! Semmire sem akarok
emlékezni I Tünj el, s vidd magaddal szenvedésemet. ragadd el
újra emlékeimet I

~s sipítva szinte felsikoltott:
- Vidd vissza a semmibe emlékeimetl
A németországi látogató zavarba jött. Eddig csak megrendül.

ten figyelte, ahogy a költő magába roskad és valósággal lázálom-
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ban idézi fel, maga elé motyogva, eltünt életét. Fízvélte némasá
gát, szükölő tekíntetét, felizzó pillantását. Most egyszerre félni
kezdett. tőle. Ez nem volt új érzés benne, félt tőle, amikor először
meglátta, aztán Ieeeillapult ez az érzés. s most ismét beléharapott
Igyekezett udvarias lenni, de hangja remegett a belső felindulás-
tól:

- Téved, gróf úr. Láza van? Én nem vagyok a hasonmása.
Csak igénytelen tisztelője költészetének. Két évvel ezelőtt talál
koztunk Palermóban. Azóta kerestem az alkalmat, hogy újra lás
sam. Szeretem a verseit.

Egy pillanatig farkasszemet néztek. A látogató lassan ejtve a
szavakat, hogy minél józanabbul verje kirögeszméjéből a költöt;
folytatta tovább:

-Christian von Wendelstein vazvok, A medicina tudományá
nak hallgatója a padovai egyetemen. A magam hódolatát -hoztam
és Németorszázét,

A költő úTra összeroskadt:
- Nem akarok Németországról hallani! Gyűlölöm azt az or

szágot. Nem a hazám. Csupa köd, csupa rosszakarat. Senki sem
értett meg. Az én hazám nem az a föld. Görögországban, Itáliában,
vagyok otthon. Németországban csak megaláztak. Mindenki. A
költők,a házak, azok, akiket szerettem. Az én istenem nem a sö
röskancsö, hanem a Parnasszus múzsáí,

A látogató elmosolyodott:
- Gőgös múzsák I
Platen felnézett. Most újra Németországot látta maga kö

rül. Az értetlen falakat, együgyűarcokat, lompos öltözékeket, borús
eget. Emlékezett a harcokra. Mindenkivel harcolt. Azokkal az iz
gága ifjakkal, akik romantikusoknak nevezték magukat, harcolt a
tehetségtelenekkel, harcolt a gonoszokkal és harcolt a szelídekkel.
úgy égett benne, mínt a stigma, az a késhegyre menő, kíméletlen
harc, mellyel a szelíd Immermann támadta meg. Ennyi szenvedés
ben és érthetetlenségben kevés vigasz volt az, hogy Goethe sze
rette és becsülte. De Goethe is félt tőle. Irigyelte, azért nem is
merte fel verseiben a szerelern és a szeretet iszonyatos hatalmát.
Mért nem volt füle Németországnak, hogy meghallja egy-egy ver
séből a mindent akaró, nagyszabású és a szenvedélyben feloldódó
érzéseket?

- Nem, - kiáltott fel, - nem akarok Németországról hal
lani I Olaszokat akarok látni magam körül, nem a kegyetlen és
ostoba hazai szíveket! Itt megértik az én hangomat I Ha Múzsám
hoz szólok, itt a múzsák visszhangozzák szavaimat. Itáliában iste
nek laknak a hegyekben, Itáliában minden a szépség, minden az
arány. Itt még a régi görögség szelleme éli Ez az én világom t
Nem akarok Németországról hallani! Menjen, vigye magával em
lékemet abba a sötétségbe. Ne kergesse magányomba ifjúságom
kegyetlen árnyékait I

S most valósággal a látogató fülébe sziszegte:
- Itt boldog vagyok! Érti? Boldog I
A látogatóban egyszerre türelmetlenséggel vegyesszánakolás

ébredt. Nem lesz irgalmas hozzá. Nem őt sérti meg ezekkel a sza
vakkal, hanem Németp,rszágot, mindkettőjük közös bölcsőjét, a
költők és gondolkodók hazáját. Amióta Palermóban találkoztak,
kereste Platent, mert ismerte és szerette verseit. Azért kapaszleo
dott fel erre a syracusai szírtre, hogy elhozza Németország hödo-
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latát. És Németországéban a magáét. Ezt a hódolatot sebezte meg
benne az aggastyánná öregedett költő. S megsebezte önmagát is,
ezekkel a szavakkal megtagadta költészetét is. Fölényesen, hide
gen vágta a szemébe:

- Ha ennyire gyűlöli Németországot, mért akarta mindig és
mért akarja most is, hogy Németország megbecsülje?

Platen tétovázott. Rekedten, mintha eltagadott mélységéböl
vetné fel görcsösen, egy fojtogató köhögéssel küszködve a választ:

- Mert német vagyok. I

Újra megindultak a könnyei:
- És el akarom felejteni, hogy német vagyok.
- Nem fog sikerülni.
Platen ránézett, kiégett, fájdalmas tekintettel:
- Nem tudom. - Gyűlölettel felcsattant: - De el fogom

mégis felejteni. Ha eddig nem tudtam, elfelejtem azokban a he
tekben, melyek még rám várnak. Nápolyban találkoztam egy
fiatal muzsikusaal, Felix Mendelssohnnal, az is Németország üd
vözletét hozta. Szabadítsanak meg a hazugságoktöl l

A látogató kimérten felelte:
- Ha két ember gondol önre a hazájában, nincsenek hazug

ságok. A haza nem ezer és míllíö ember szívében élhet csak, ha
nem kettőében is. Amikor az a fiatal muzsikus vagy most én,
Németország hódolatát hoztuk, egy ország szívéböl beszéltünk.

Felhúzta a kesztyűjét. fejébe tette kalapját, szertartásosan
meghajolt:

- Csak ennyit akartam mondani.
Platen tenyerébe temette arcát, nem vette észre, hogy a

látogató megfordult, kilépett a forró, lángoló délutánba és lassan
megíndult lefelé a gazzal benőtt kerten át. A költő egyedül ma
radt, de ez már nem volt a régi magány. Most már nem tudta el
kergetni kínzó emlékeit, most már nem itt élt, beásva syracusai
remeteségébe. Úgy dongták körül az emlékek, mint egy méhraj,
és szemére tapasztott tenyere mögött kinyílt Németország képe.
Látta hegyeit, völgyeit, városait, s ezek most Itália helyére léptek,
azétzavarták a latin táj varázsát. Ott állt a zord északon, ahonnan
eddig menekült, si úgy érezte: így fog most már élni mindig.
Mekkora idő vár még rá a syracusai szirteken ? Egy év, tíz év, egy
hosszú élet még, vagy néhány nap csak? Nem találja meg többé a
nyugalmat.

Kiment a kertbe, leült egy öreg. fügefa alá. Lassan lecsillapo
dott a dél ragyogása, hűsebb lett, szellő zavarta meg az ágakat. A
tengeröböl tisztán rajzolódott ki, körülötte a föld alatt és a föld
színén nyugvó antik varázs. De kiégett tekintete nem ezt látta;
s6várg6n, fájdalommal Németország jelent meg előtte, ahogy gyü
löletből és hódolatból délibábként remeg Itália tengerén és Itália
szelíd Iankái fölött.

Thurro Gábor
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