
N Ü R N B E R G . * 

IASSÚ ballagó lépéssel indultam el Nürnberg tekervényes utcáin. A Frauen-
tor boltozott szürke kőíve alatt elhaladva, a bástyákon és sáncokon 
belül mintha egy külön világba jutottam volna, ahol réges-régen 

megálltak az órák. 
Túl a Pegnitz vizén vörösek voltak a feudális norimbergi vár tetői. Mögöt-

tük aranyból volt az ég, szinte olyan, mint a Krisztusarcú mester képein. 
Lent a városban már alkonyodott, a tereken csobogó kis érckutak elfe-

ketültek, medencéjük vizéről elapadt a napfény s a Szt. Lorenz-templom gótikus 
tornyai lassan belevesztek a homályba. 

És amint mentem — nem tudom miért — akaratlanul is úgy léptem, 
mintha alvó ember mellett vinne el az utam . . . Mert igazában azt éreztem, 
hogy alszik valami ebben a városban, valami hatalmasan nagy, ami láthatat-
lanul, ismeretlenül is tiszteletet kíván. 

A zeg-zugos sikátorokból elhagyatott szűk utcába értem. A lámpák még 
nem égtek, egy árva lelket sem láttam sehol. A szemközti ház nyitott ablakából 
dalolás hallatszott: 

Weh dir Unglück 
Wie hast du mich so schwer verwundt! 

. . . Egy régi dal, a szegény jámbor mesterdalnoknak, Hans Sachsnak az 
éneke, amelyben megdobbant a hajdani Nürnberg szíve. 

Az egyik ódon ház kapuja halkan megnyilt s kis vaslámpával a kezében, 
hosszúhajú bársonyzekés patricius lépett a szabadba. Azután itt is, ott is fel-
bukkant egy-egy fekete köpenyes, csodálatos alak, amint hasogatott saruiban, 
védelemre készen, kardja markolatját szorongatva, nesztelenül haladt végig 
a sikátoron. 

A házak ablakai mögött halvány mécsvilágnál összebuvó gyolcskendős 
asszonyfejeket láttam s olykor úgy rémlett, mintha rokkájuk pergő dorombo-
lását is hallanám. 

A szemközti cipészműhelyből bozontos fejű, nagy szakállas, bőrkötényes 
munkásember lépett elő s a fal mellé húzodva osont le az utcán . . . Mások jöt-
tek, Hans Sachshoz hasonló egyszerű emberek, Nürnberg halhatatlanjai. Vischer 
Péter, a komor Krafft Ádám és derűs kortársa StossVeit és Behaim nehéz kard-
ját emelve, talpig páncélban, sisakosan álmodozva az óceánon túli világról. . . 
Jöttek sorra mind, ismerős és ismeretlen árnyak. És közöttük hosszú, prémes 
köpenyegében, finom átszellemült arcával a magyar vérből való, aki egy fejjel 
volt magasabb a többinél. 

Dürer Albert. . . 
És én, amint ott a Hans Sachs házával szemközt, a sötét utcában álltam, 

* A szerző e régi írásának (1898) közlését aktualitása magyarázza. 
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nem arra néztem, amerre az ő útjuk vezetett: a halhatatlanság távlatába, 
hanem visszapillantottam a bizonytalan nürnbergi homályba, oda, ahonnét 
előtűntek. 

Kicsiny és sötét a város, csak a vár bástyáin égnek örömtüzek, mintha 
császárt várnának odafenn. Barnán kanyarog a hegyoldalban az út, cifra menet 
halad fel rajta. Az út mentén szegény jámbor nép térdel. Kik járnak ott? Csá-
szárok vonulnak gőgös pompában s a beomlott évszázadokból csak a koronák 
csillannak elő. Földig görnyednek a népek, mintha tulajdon maga a mindenható 
Isten lépdelne közöttük. 

Legelsőnek egy emberpár megy az úton, homlokuk körül aureola világít. 
Lassan, szelíden, haladnak Henrik és Kunigunda. A várudvarban a mondák 
homálya dereng. Ebben a homályban ülteti el fehér kezeivel, maga Szent Kuni-
gunda, a legendás «császárhársat» . . . 

És lombosodik a fa. Lenn a kanyargó úton mindegyre jönnek a császárok : 
a Henrikek. Közöttük a harmadik e néven egész udvartartásával vonul be 
Nourenbercbe s kevélyen pillant le arra dél felé, ahol öt pápa sorsát döntötte el. 

Az utolsó frank király mögött keresztes vitézek áradata sodorja előre az 
óriás germán hőst, az első Hohenstaufent. Kezének intésére az elmult harcok 
rombolásaiból felépül Nürnberg, hogy befogadja a császárt hatalmas hűbéres 
uraival, az első országgyűlésre. A hódító Barbarossa kitolja a vár falait. Jön 
sváb Fülöp daloló lantosaival és a poetacsászár : II. Frigyes, aki Nürnberg 
legelső kiváltságlevelét hozza. 

Ki tudja hányan jönnek, nagyon messze vannak . . . Már a bajor Lajos 
fején ragyog a régi gót királyok koronája és e korona fénye rá vetődik a város 
tornyaira is. De mikor a császár a fürstenfeldi erdő zöld homályában elbukik, 
kialszik a fény. A vigasztalanná lett sötétben talpra ugrik az elnyomott polgár-
ság s a bosszú dühével rohan a nemesekre. 

Fenn a városházban a feketeruhás tanácsurak kérlelhetetlenül élnek a 
Lajos császártól nyert jogokkal. A sötét boltozatok alatt a kínzókamra, a szo-
morú börtönök megtelnek áldozatokkal. Vértől piros a Pegnitz vize s a félelmes 
partmenti torony lakosának, a legendás nürnbergi hóhérnak mind több dolga 
akad. Elhervad az arcokon a mosolygás s az anyák remegve sugják gyerme-
keiknek, hogy ha a Szent Sebaldus előtt visz el az útjuk, imádkozzanak egy 
Miatyánkot, de ha a városháza előtt járnak, mondjanak két Miatyánkot az Úr 
nevében. 

IV. Károly újból térdre parancsolja a polgárságot, az eléje járuló nemesek-
nek pedig aranyos bullát ad és elrendeli, hogy ezentúl a római birodalom csá-
szára minden eljövendő korokban Nürnberg falai között tartsa meg az első 
országgyűlést. 

A leigázott polgárság bástyákba építi bele a lázadását. Négy csodálatos 
kerek torony nő ki a földből, melyek mint lábon maradt sisakos őrszemek 
virrasztanak még ma is a város felett. Az egyik torony tövén aztán, egy májusi 
reggelen megszületik a Krisztusarcú mester. A kanyargó hegyi úton elvonul 
Miksa császár, az utolsó lovag . . . 

Dürer Albert szerényen ül az út mentén és festeget. Bent a Szt. Sebaldus-
templom kicsiny kórusán megírja a császár nevében Melchior Pfinzing a Teuer-
dankot és fenn a várban, egy Hohenzollern, Nürnberg grófja, térdet hajtva, 
fogadja a Habsburg császárt. 

Hatalmas árnyék jelenik meg ekkor a római birodalomban, egy árnyék, 
mely testet ölt a feketekabátos wittenbergi tanár új hitének képében. Hiába a 
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nürnbergi vallásbéke, hiába küzd a reformáció ellen nagyon katolikus őfensége 
V. Károly, mert a lángok, melyek elemésztették X. Leó pápai bulláját, a hamu, 
amely lehullott Luther lábához, szimbolummá lett. . . Láng és hamu és sok 
kiontott vér jelöli az új tanok útját, melyek hirtelen meghódítják a germán 
népeket. De hiszen illett is hozzájuk ez az önmagukból önmaguknak teremtett 
szigorú, egyszerű vallás; illett hozzájuk, mert lelkületükben protestánsok 
voltak ők már Luther előtt is. 

Nürnberg is könnyen meghódol az új tanoknak. A város piacán Melanchton 
szónokol s Hans Sachs elénekli «Wittenbergische Nachtigall»-ját... A harcok 
után békesség és jólét üt tanyát a Pegnitz-parton. A várgrófok már eltűn-
tek és uralmukat átveszik a nürnbergi mesterek . . . 

A várhegy oldalán, fenn az úton, amelyen harminc császárral vonult el 
a világtörténelem, kigyúlnak az utcalámpák. Mellettem kocsik futnak. . . 
Valahol villamos csörömpöl és a zajban hirtelen elalszik az, ami a Hans Sachs 
dalától felébredt a csendben . . . 

* * * 

Reggel volt. Alig járt ember az utcákon s én a Frauentorban nem láttam 
többé azt a titokzatos kaput, amelyen át belevisz az út a multba. Mikor az 
ódon kis Mártha-templomhoz értünk, már a modern ember kíváncsiságával 
léptem át a lekoptatott küszöböt, amelyen a vándorló évszázadok hagyták 
lábuk nyomát. 

A kápolna szép régi ablaküvegjein fiatal színekben játszott a napsugár 
s fényfoltjai, mint megannyi tarka pillangó, reszketve himbálóztak a szürke 
kövezeten. 

Az első padban lehajtott fejjel néhány ájtatoskodó imádkozott. Meg-
sajnáltam őket. Valamikor Nürnbergben minden templom az ő vallásuk otthona 
volt és ma, a Mártha- és Mária-templomokat kivéve, valamennyi protestáns. 
Szinte vigasztalólag mondotta ebből az alkalomból egy jó nürnbergi, hogy 
«majd kapnak a katolikusok egy új templomot, valahol a külvárosban». 

Megálltam a gótikus ívek alatt. Itt tartották egykor régen szent vasár-
napokon a mesterdalnokok énekiskolájukat s tán itt, e falak között csendült fel 
az ifjú Hans Sachsnak a legelső éneke, melynek elhaló hangja minden idők 
legnagyobb német poétáját ihlette meg . . . Mert szerette a költőóriás a nüren-
bergi mesterdalnokot és kisebb verseit gyakran írta a «Sachs versmérték» 
szerint, sőt Faustjának formája is ebből a talajból nőtt ki. 

Goethe «Hans Sachsens poetische Sendung»-ja jutott az eszembe . . . Ich 
habe dich auserlesen . . . 

A Szt. Lorenz-templom árnyékában még aludni látszottak az ódon házak. 
Csend volt, csak a Tugendbrunnen szűzei ontották csobogó zajjal mellükből 
a vizet s egy öreg koldus mormolta a kapu alatt reggeli imáját. 

A XIII. század tavaszán épült ez a templom, akkor, mikor a katoliciz-
mus valódi fenségében hozta el az ő virágait a földnek. Ekkor vetette el a 
vallásos művészet csodálatos magvát a Pegnitz partján, amely magból idővel 
lombját sosem hullató tölgyerdő lett, — a gótikának egyik legszebb temploma. 

Mint egy kővé változott erdő tornyosodott fejem felett a katedrális 
s összefonódó gallyai között szelíden szállt le a napvilág. Komoly és mégis 
gyermekesen jámbor áhítattal imádkoztak körülöttem a Dürer és Wohlgemuth 
aranyhátterű szentjei. Az egyik oszlop tövéből, mint kecses fehér liliom, nyúlt 
a magasba Krafft Ádám szentségtartója. Három térdelő férfi emeli vállán 
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a fehér kőből faragott gótikus tornyot s e férfiak egyike maga a mester, akinek 
energikus, durva fejét babérral koszorúzzák meg a hálás nürnbergiek. 

Ő volt az első a németek között, aki az akkor annyira általános fafaragá-
sok helyett a kőszobrászatot művelte igaz tehetséggel. Erről különben első 
nagyobb munkája, a híres hét Stáció is tanuskodik, melyeket egy különös ember, 
Kötzel Márton rendelt meg s állíttatott fel házától a temetőig vezető úton. 
A jámbor polgár, mint igaz keresztény, Palesztinába zarándokolt, hogy pon-
tosan megszámlálja a lépéseket, melyek a Golgotát Pilátus házától elválasz-
tották. Visszatérvén Nürnbergbe, elveszítette méreteit. De nem csüggedt, meg-
tette újra a szent földre az utat s csak ezután bízta meg Krafftot a munka 
elkészítésével. Ez jellemző a kicsinyes, de kitartó, áhítatos hitű középkori 
germánra s azokra az erényes polgárokra, kik a megbízhatóságot és pontosságot 
fölébe helyezték a művészetnek . . . Lépéseket számlálni és ezzel késleltetni 
egy művészi alkotás létrejöttét, erre már igazán csak az alapos német képes. 

A kőfaragás nürnbergi mesterének szentségtartójáról feltévedt a szemem 
a fafaragás nagy mesterének, a garázda, megbélyegzett Stoss Veitnek óriás 
faragványára : az Angyali üdvözletre, mely Vischer Péter vascsillárjának 
a közelében, függ le a Szt. Lorenz-templom mennyezetéről. 

Lehet, rosszul ítélem meg ezt a nagyhírű faragványt, de engem esetlen 
formájában egy óriás mézeskalácsra emlékeztetett s alakjai kúsza, nehézkes 
ruháikban, a kései gótika minden hibáit beledobálták a szemembe. Veit Stoss-
nak egyéb alkotásai arra engednek következtetni, hogy az Angyali üdvözletet 
talán inkább műhelye mesterlegényei faragták, mint ő maga. Utolérhetetlen 
faragásai bizonyítják ezt a feltevésemet: a Mária megkoronáztatása, egy 
Boldogasszony-szobor a Mária-templomban s végül legnagyszerűbb fában 
kifaragott gondolata, a Rózsafűzér, melyet a Germán-múzeumban láttam, 
ahol a soká neki tulajdonított világhírű nürnbergi Madonnát is őrzik. 

A Germán-múzeum egy hajdani karthausi kolostor. Dél volt, nem járt 
ott senki. Mennyi kicsiny cella, homályos folyosó ! És a gótikus kápolnában 
primitív faszobrok és régi zászlók között áll a germán nép egyik legszebb 
szobra : a nürnbergi Madonna. 

Ekkor eszméltem rá, hogy mióta Nürnbergben voltam, mindig őt ke-
restem . . . 

Az arca német, olyan, mint amilyen az előkelő patricius asszonyoké 
lehetett a XV-ik században. Finom álla, az akkori divat szerint, kendővel van 
felkötve, ruhája hosszú s eltakarja lábait. Két szép keze melle felett fonódik 
egybe. Elnézem ezeket a szent kezeket, melyeket egy messze naiv kor szegény 
művésze kulcsolt imára és érzem, hogy ez a szobor megy, megy az évszázadok 
felett, megy és mindig imádkozik. 

A nap valahogyan beszűrődött a szürke, szinte ködösnek látszó kápolnába 
s halvány foltokban szállt le a szent Szűz kicsiny fejére. A derengő napfény 
ellágyította a komoly áhítatos arcot s ekkor egyszerre eszembe jutott egy 
délvidéki távol sziget Boldogasszony-szobra, melyet ugyancsak egy augusztusi 
napnak a fényében láttam az Adria partján : eszembe jutott a lussini Madonna. 
Nem tudom, miért emlékeztem meg róla, hiszen olyan más az, de talán éppen, 
mert olyan különböző a két Istenanyja, ezért hasonlítottam össze őket. 

Salviati, sokkal későbbi lussini Madonnáját fehér márványba véste — 
a nürnbergi Madonnát barna fából faragta mestere ; az pompázón derűs 
renaissance-templomba való, ahol a dél bálványozza Istenét, ez egy borongóan 
fenséges gótikus katedráiba, ahol az északi ember imádja az Urat. 
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Mert a sötét Madonna a komoly hitnek sugallata, nagyon tiszta, fájdal-
mas és ünnepélyes. Szemében az örök szűziesség hívő tekintete, alakja sejteti, 
hogy anya v o l t . . . a Jézus édesanyja. A délvidéki márványszobor hiába 
tartja kicsiny fiát ölelésre szánt karjain, merészen szép fejét hiába fogja körül 
aranyos szentfény, mégis emberi ő, karcsú alakja a halandók boldogságára 
van teremtve s lengő fehér ruhái alatt megsejtjük az asszonyt. 

És a két Madonna e percben szimbólummá lett előttem, az észak és a dél 
szimbólumává. 

Minden népnek, sőt minden embernek az istenfogalma olyan, mint ő 
maga. 

A nürnbergi Madonna német és mert szigorú, erkölcsös volt a nép, nehéz-
kes és naiv a művész, Istene is olyan. Délen, a meleg napfényben könnyebb 
volt az élet, könnyebb a bűn, szabadabb az asszony szerelme s ez meglátszik 
a vallási és művészeti megnyilatkozásokon. Aminő egy kornak, egy fajnak az 
asszonya, olyan a Mária-ábrázolása is. A XV. századbeli német asszony eré-
nyes, a bűn nem férkőzhet a közelébe s mivel ő a mintája a Szentanya 
képének, az is tiszta és hozzá hasonló. A cinquecento asszony örül az életnek. 
Könnyed, derűs és mégis fenséges ; így hát a Mária-szimbólum is olyan, nem 
komor, szenvedő anya, inkább elbűvölő, megtért Magdolna. 

Még akkor is az észak szép Madonnájára gondoltam, mikor sokkal később 
a Dürer-ház elé értem. A Dürer anyja . . . Ő is olyan asszonykendőt viselt a 
fején, mint a nürnbergi Madonna. És ő is úgy kulcsolta össze a két kezét, mikor 
nemértőn, féltőn az ő Krisztusarcú fiáért imádkozott, ott fenn az öreg barna 
ház valamelyik kicsiny kamrájában. Keskeny falépcső visz fel az emeletre. 
Feltárták az ajtót s egy lépéssel bent voltam a szobában . . . 

Meg kellett szoknom a félhomályt. A kicsiny ablakok ólomkarikás 
üvegjein át csak gyér világosság szűrődött az alacsony kamrába. 

Hát itt dolgozott volna Dürer Albert, itt ezen a helyen? És ekkor egy-
szerre megtaláltam a nürnbergi festőiskola kapujának a kulcsát, feleletet kap-
tam sok néma kérdésemre. Megsejtettem Dürert. . . Mert hiszen míg a mester 
délvidéki kortársai nagy, napsütötte márványpalotákban, szellős loggiákról 
messze távlatokat láttak és meztelen modellek után élni vágyó, szép, szerelmes 
embereket festettek, addig Dürer az ő szomorú faburkolatú szobájában, ahová 
csak meghalni tér be egy-egy napsugár, kicsinyes, mindennapi gondok között, 
nehézkes puritán polgárokat festett képein . . . Megértettem, hogy mikor az 
anatómista Verrocchio, Luca Signorelli és Leonardo da Vinci, majd Bonifazio 
Veronese s a firenzei titán és az urbinói ifjú a mélyenkék olasz ég alatt pogá-
nyokká lettek, akkor Dürer zsenije a magas falak közé zárt kis német világban, 
a Szt. Lorenz tövén tovább álmodta a gótika álmait. 

De hiszen későbben nyílnak fenn a Pegnitz partján a mezők virágai, 
későbben hoz gyümölcsöt a fa, mint odalenn Firenze vidékein — így későbben 
fejlődött az ember és a művészet is. Dürer egy nagy lépéssel járt a XV. század 
délvidéki művészei mögött, ő még nem találta meg a katolikus hit templomai 
alatt az antik világ rombadöntött szép szobrait s keresztet vetve, szemérmesen 
fordult el a nuditástól. Máriái és szentjei, amint aranyhátterű képeikről tágra-
nyitott szemmel néznek le ránk, egy mélyhitű aszkéta kornak a vallomásai, 
amely bőjtölt, imádkozott, amely nem mert még az életnek örülni. 

Az ablakhoz léptem. Unalmában a nagy íves városkapu a vár felé ásí-
tott s az utca néptelen volt a hires Bratwurstglöckla tájékán. Ennek a 
legeslegrégibb kis korcsmának a harangja felhallatszott hajdanában meste-
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rünk házáig. És ilyenkor alkonyattal azután sietve indult el Dürer a korcs-
mába, hol barátaival, ismerőseivel találkozott. Ez volt legkedvesebb szóra-
kozása. Oda jártak rajta kívül Hans Sachs, Vischer, Krafft Ádám, Stoss Veit, 
Jamnitzer és mind a többiek. 

Még ma is változatlanul áll a Móric-kápolna mellett a kis Braiwurstglöckla, 
tetőjén a haranggal, konyhájában a nyitott tűzhellyel, mint egykor a XV. 
században. 

. . . Már lefele hajlott a nap az égen, mikor a vár bástyáiról lenéztem 
a városra. 

A barnán vörös tetők közül a Pegnitz két partján, Nürnberg védszentjei-
nek, Szent Lőrinc és Szent Sebaldus templomának tornyai ágaskodnak fel. 
A kis érckutak vízmedencéi, mint odavetett tükördarabok csillannak meg a 
tereken. A hóhértorony rémületes formája a folyóban tükröződik, arra beljebb 
megvillan a nassaui ház ólomkarikás ablakain a napsugár. Az Egydien-templom 
közelében még jól látszik a renaissance-stílusú Peller-ház. Karcsú oszlopai 
olyanok, mintha délről északra plántált szép fázós virágok lennének. Vala-
mikor régen Mátyás császár hitestársa, hogy saját szavaival éljek, nem akart 
ott megszállni, mert: «a sok Schnitzelwerk ellenszenves» volt neki. 

Tovább siklik a tekintetem a gótikus város felett, melynek közepén egy 
másik renaissance-épület áll, a XVII. századbeli városház. A hajdani borzal-
mas városház helyén emelték s amattól, mint örökséget vette át a hirhedt 
«sötét börtönt»: a Lochgefängnist, a földalatti alagutat s azt a kínzókamrát, 
melyről még a gyermekmesék világában hallottam. 

Ennek a kínzókamrának az idegrázó szerszámai ma a vár ötszögletű 
tornyában vannak összegyűjtve. Hallgatag iszonyattal bámultam meg őket. 
Legelsőbb az előtt a hatalmas kalitka előtt álltam meg, melybe a jó nürnbergi 
pékeket helyezték volt hajdan, ha kicsiny pereceket sütöttek — s mártogatták 
meg ily módon a Pegnitz vizében, persze gondoskodván róla, hogy valamiképen 
bele ne fulladjanak. E barátságtalan kalitkának közelében van az úgynevezett 
spanyol szamár. Egyfelől kissé kiélesített tölgyfadeszka, melyre lovagló módra 
ültették az áldozatot, két oldalt lelógó lábaira súlyokat akasztva, hogy így 
iszonyatos lassúsággal ketté szakadjon. Ha a szerencsétlen kiabálni merészelt, 
menten szájába nyomtak egy vaskörtét s úgy széjjelcsavarták, hogy a száj 
szakadásig kipeckelődött. És ma hosszú sorral függnek a torony falán ezek a 
vaskörték, egy embertelen kor rozsdamarta gyümölcsei. Közelükben szép 
számmal sorakoznak a hüvelykszorítók, tenyérnyiszéles bárdok, vaskarmok, 
melyekkel az asszonyok mellét szakították le. A szegekkel kivert karosszék 
mellett ott áll az ezerszer elátkozott kínzóbölcső, mely szegekkel kirakott nagy 
teknőhöz hasonló. Ebben ringatták halálba az elítélteket. 

Egy fiatal leány volt itt a vezető, aki éneklő, bajor dialektussal, fásult 
hangon, — ki tudja, hányszázadszor magyarázta el a kínzások módját. Ennél 
a bölcsőnél azt jegyezte meg, hogy még a XIX. század elején egy öreg házaspárt 
hintáltak meg benne. Az asszony rögtön meghalt, de hetven éves férje még 
két évig élt sebeivel. 

Recsegett, ropogott a kis falépcső, mikor felhaladtunk az emeletre, hol 
egy nyirkos toronyszobában mutogatják az emberi elme egyik legundorítóbb 
produktumát: a vasszüzet. A nürnbergi polgárság meggyalázására asszonyai-
nak ruházatát és fej viseletét vették a szegekkel kibélelt vasszörnyeteg min-
tájául. 

Sok idő mult el azóta és ez idő alatt vajjon megváltoztak-e az emberek? 
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Szinte félve néztem végig azokon, akik körültem álltak . . . Irtózatot 
láttam az arcokon. A modern ember elnyűtt idegzete bírná elviselni a lát-
ványt, ha a kínzás módját furfangosan ki tudná is eszelni. 

Valaki felkapott a hátam mögött egy régi kolompot s hatalmasan meg-
rázta. Rémes hang szállt ki a kolompból; ezzel harangoztak a középkorban, 
ha a kínzások kezdetüket vették, vagy ha a vesztőhelyre vittek valakit. 

Lefelé a hegyoldalon mint az árnyék követett a vészkolomp tompa 
jajgatása. Még a Szent János-temető kapujából is visszanéztem. Úgy rémlett, 
mintha a bástyán még mindig rázná valaki a kolompot. 

Aztán már csak címeres öreg sírkövek voltak körültem. És alattuk mind 
ott voltak, nagyok és kicsinyek. A Szent János-temetőben egy egész régi város 
alszik Krafft mester magasbanyúló keresztje tövén. Hans Sachs, Veit Stoss, 
Wohlgemuth, sokan, sokan és arra túl, maga Dürer Albert, kinek sírjára egy 
örökzöld bokor borul, úgy mintha önmagából teremne neki a nürnbergi föld 
babért. 

Egészen bealkonyodott, de a temető fái mögött még olyan aranyszínű-
nek látszott az égalj a, mint aminőnek a mester az ő egét a képein festette. 
A város elmerült, még a halálkolomp emléke is elhallgatott és a csendben, 
annyi halhatatlan halott fölött megint énekelni kezdett a Hans Sachs dala. 

Tormay Cecile. 


