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C H A M I S S O TESTVÉREI. 
Irta: Thurzó Gábor. 

AHUSZONÖTESZTENDŐS Adalbert von Chamisso E. Th. A. Hoffmann rajzán 
finom, gyengéd és merész romantikus, — van valami biztos és kihívó az 

arcán, valami ironikus és melankolikus. Ez a fiatalember nagyon is korába 
tartozik, egy a romantikusok közül: Eichendorff, Zacharias Werner, Hoffmann 
arcán ugyanezek a vonások emelik ki az életkor vakmerőségét és az írói öntudat 
fölényét. Az ötvenedik esztendő küszöbén ez a fölényes, biztos arc egyszerre 
megváltozik. Figyelni kell csak a szemeit, melyek megtörten, kicsit táskásan 
néznek elő egy aggastyán homloka alól, figyelni kell a száját, amely hasonlít 
még mindig a huszonötéves ifjú ijj-szerű duzzadt szájára, de csak öngúny 
van már benne, — a romantika örök fiatalemberéből aggastyán lett a férfikor 
termékeny derekán, akinek szép merészsége egy fáradt öregember meg-
hasonlottságává szelídült. Mert szelídség van ezen az arcon, a hosszú, hal-
vány fürtök közül egy finom, szomorú öleb néz a szemlélőre. 

Melyik arc oson most elénk, amikor vonásait csak metszetekről nézheti 
az utókor, amikor ködalakja halála után száz esztendővel kerül ismét elénk? 
Az igazi Chamisso-é : — az öregé, aki egy nem is nagy terjedelmű férfiélet 
alatt végigment a legkeményebb, legrettenetesebb úton : meg kellett tanul-
nia, hogy néki két hazát adott a végzete. Ködalakja előtt önkéntelenül a távoli 
magyar kortárs büszke-szomorú vádját és biztatását hallani a gólyához, akit 
évszakok sodornak egyik hazából a másikba, aki boldog lehet itt is és ott, 
akinek háza mindenütt a hazája is. De mennyire nincs igaza a magyar költő-
nek, amikor irígyli a gólyát, amikor a maga otthoni emigráns sorsát csúfabb-
nak, de vakmerőbbnek tart ja a vándorénál ! Chamisso felelne csak rá igazi 
válasszal, s azok, akik egy évszázad után érzik ezt a kettészakított életet. 

Franciának született és német költő volt, — két nyelv és két otthon 
között kellett válogatnia szüntelen. Semmit sem viselhetett úgy, mint a kor-
társak, mert állandóan résen kellett lennie egy belső intelemmel szemben : 
idegen gazdát szolgálsz és soha meg nem értheted igazán a népet, amely 
befogadott és soha meg nem értheted a népet, amely kibocsátott. Vendég 
vagy mindenütt, Adalbert von Chamisso ; s akárhol is, — a régi hazában, 
amelyhez semmi köze a testednek és az újban, amelyet szolgálsz testeddel-
lelkeddel, — érezned kell, hogy kevesebb vagy. Vándormadár vagy, Peter 
Schlemihl vagy, az utas, akit megírtál önmagad gyötrelmeiből a romantiká-
nak és Európának tanulságul, — és konfliktusod egyszer legyőz még. Nincs 
biztos életed, sohasem hihetsz a szónak, amelyet leírsz, mert gyanakodva 
figyeled mindig a zengését, — a nyelvé az vajjon és a kultúráé, melyben élsz, 
vagy a léleké, amely nem hagyhat el ? Igy szólnak Adalbert von Chamisso 
kétségei, — s a hetyke, szép, regényes fürtű és szenvedélyű ifjú arca az esz-
tendőkkel észrevétlenül változik át a meggyötört öreg szürke, öngúnyos öleb-
arcává. Születik a Champagne lilás szőlődombjai között, ahol dália és nap-
színű mályvarózsa tapad a palánkokra és meghal a polgárosodó, poroszosodó 
Berlinben, — az első szó, amit k ie j t : francia, s talán az utolsó is. De közben 
németül beszélt. Csodálatos-e hát, hogy a romantika íróhősei mind vidámak 
aggkori képeiken, s csak a vezér, aki Goethe után új és gazdag, máig eleven 
irodalmi hatású korszakot teremtett a német földnek, csak Adalbert von Cha-
misso meghasonlott? 
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A költő ködalakja soha jobbkor és rosszabbkor egyszerre, nem jelen-
hetett volna meg, mint ma. Hányan osztoznak sorsában, hányan viselik a fáj-
dalmát ! Az új és a régi «emigránsok», akikben varázsosan, kegyetlen követ-
kezetességgel ébred föl a régi táj , a régi lélek, Chamisso testvérei valameny-
nyien, — s ki tudná jobban megmondani, mennyire érdemetlenül éri őket 
a vád, hogy szolgálni kénytelenek egy régibb hazát, mint az, aki maga is 
átment Chamisso kínjain? Nyilván tudta ő is, hogy van jobb út is ; körülötte 
és utána, a német élet tele volt rokonokkal és testvérekkel, Fouqué, François, 
a finom novellista, Lenau és még annyian : milyen könnyen felejtettek ! De 
lehet-e igazán felejteni? Felejtett-e a kiegyensúlyozott, kispolgári, angol 
Händel? Felejtett-e Dürer? Felejtett-e annyi magyarszívű, idegennyelvű 
hőse a szellem életének? Talán jobb lenne, szebb lenne, méltányosabb lenne 
a felejtés. Akinek két hazát adott a végzete, — áldásul vagy büntetésül, ki 
tudná megmondani ! — szívesen felejtene, s nem tehet róla, hogy mindig 
emlékeznie kell. Ha a romantika szelíd internacionalizmusában, a Peter 
Schlemihl vándorlásának korában, akkora sebző hevességgel lehet emlékezni, 
— ma talán, kívülről és belülről felzaklatva, százszorosan, ezerszeresen is több 
okkal. Ma nehezebb felejteni, mint Chamissonak lehetett volna, más se szól, 
mint ébresztő, — s ha befogja is Chamisso mai testvére a fülét, sohasem lehet 
biztos benne, hogy zaklatón, fölkorbácsolón, örökké bizonytalanná tevőn, 
nem szűrődik-e agyába, szívébe, fülébe a hívás. A hívás a másik partról, 
amelyet ma vagy tegnap, de egyszer otthagyott. 

Chamisso testvérei itt élnek közöttünk is, sokunk így is nevezheti 
magát : testvére vagyok a költőnek. Árulás ez? Ó, semmi esetre sem árulás, 
mert aki szenved, az nem áruló. Árulók, akik a politika szavára hajlanak 
a régi hang felé, akikben már semmi sincs a származásból, de felfedezik azt, 
zászlóul tart ják maguk előtt, mert ismeretlen idők előtt talán úgy jobb, úgy 
kamatozóbb. Őket érheti Szekfű Gyula vádja, de érheti-e vád a mi életünk 
Chamissóit, akik nem tudnak megnyugodni fájdalmas kettős hűségük előtt? 
Érheti-e őket, akik nem találják a helyüket önmagukban? Érheti-e vád őket, 
akik kénytelenek két úrnak szolgálni valahogyan, akkor is, ha minden 
érzésük, minden belátásuk az egyetlen hűségre szorítaná is őket : a föld felé, 
amely tar t ja őket, mely életük számára már régen nemcsak keret, hanem 
tartalom is. Mennyi testvére él magyar földön Chamissonak ! Ne érje őket 
gáncs, mert örökké híven magyarként se tudnak szabadulni a származástól. 
Ki tehet Chamisso sorsa ellen? 

Száz esztendővel a halál napja után így üzen élő fájdalommal 1938-ba 
Adalbert von Chamisso. Ha fölkelne és megjelenne a mai Európában, talán 
gyötrelmesebben, mint valaha, kezdené meg Peter Schlemihl út ját és keresné, 
akárcsak az, elveszett árnyékát. S nem lenne egyedül : kísérnék a testvérek, 
akik honvággyal mindenütt és nehéz hűséggel mindenütt keresnék az elve-
szett árnyékot, — a másik életet, amelyet elhagytak, amely fel-felbukkan 
néha s kettősen fáj, kettősen sajog. Keresnék az elveszett árnyékot, melyről 
le kellett mondaniok, hogy hűségesek maradhassanak önmagukhoz a hazá-
ban, s egyszer megértené valaki, hogy az árnyéktalan, emléket és multat 
valahol messze kereső lélek gyötrelme a legnagyobb, fájdalma a legtragiku-
sabb, mert nem gyógyíthatja meg soha semmi. 


