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A R A J N A I H A R A N G O K 
Irta: Thurzó Gábor 

«Mért sírnak a füzek miért 
a Rajna partján.» — 

Guillaume Apollinaire. 

ZÚGNAK a rajnai harangok, a kölni dóm körül a tér megtelik 
öblös, viharos zúgással, s nemsokára egy végtelen harang-
lánc zeng. Megszólal Sankt Gereon, Sankt Aposteln, Sankt 

Pantaleon, a Minoritenkirche, az ünnepélyes zúgásban a Rajna 
vízén délibáb tünik f e l : a nyugalom, a béke. Időtlen béke ez, a 
harangok köztársasága, egy kegyes világ nyugalma, s aki a kölni 
polgárok arcába néz, önkéntelenül keresi a dómépítőket, akiknek 
idejük és ki tar tásuk volt, hogy újra és újra, talán három különböző 
stílusban építsenek ezer éven át dómokat, ugyanazon a helyen s 
közben, mellékesen és mellényzsebből, apró katedrálisokat hagyja-
nak meg a román korból, ahová eldughatnak olyan jelképes 
császárnékat, mint Theophano, akinek alakja Köln fölött lebeg, 
történelemmel és vágyódással kötve össze a rajnai «keletet» az 
aranyos Bizánccal. A dóm, két stílus dómja, kedvtelve ég le s 
1100 körül elkezdik építeni a mai gótikus kolosszust, hogy hétszáz 
éven át építsék, éjjel-nappal, mint fecskék a fészküket : ők is 
csak egy csőrnyi maltert ragasztva olykor a nehezen emelkedő 
épület kövei közé. Milyen béke, amikor csak a dómok égtek le, 
milyen szelid tűzek Köln dómtüzei, — aki a harangokat hallgatja, 
más tűzvészekhez szokott hozzá s i t t a Rajna mellett ritkán tud 
másra gondolni, mint az időre, amelyben él. A hajdani Köln 
polgárai fáklyákkal járkáltak a szűk város utcáin, — milyen 
fáklyákkal járkálnak Európa polgárai s mekkora a szélvész ! 
mekkora a mohóság, hogy a fáklyáktól lángot fogjon minden ! 
Ama tűzvészekből a városnak mindig megvolt a haszna és 1939 
művészettörténészei más kenyér után nézhetnének, ha ilyen tűz-
vészek nem adtak volna alkalmat arra, hogy új stílusokat próbál-
janak ki a polgárok és egyháziak és lelkes építészek, megállva 
egy-egy középkori dóm romjain, ne kísérletezzenek. Kinek lesz 
haszna a mi tűzvészeinkből? Milyen jó lenne, ha építészek léphet-
nének csak a gyujtogatók nyomába, tervrajzzal és mérőónnal! 
De a dóm egyelőre még áll, ép mindkét tornya, esküvő új jak s 
bennsejükből zúgnak a harangok. A béke képe változatlan. 



232 

A mellékkapuhoz fehérre lakkozott régimódi fiáker üget a város-
ból, fehér lovakkal, cilinderes kocsissal, a dómból gazdáját vár ja , 
vagy ami valószínűbb : úrnőjét, egy agg, parókás hölgyet, aki 
libériás inasra és sovány, turnürös vénkisasszonyra támaszkodva 
jelenik meg majd , mintha egy régies regény két sora közül lépne 
ki. A béke képe változatlan, a harangok zúgnak, a dómból miséről 
távozik a divat jamúlt úrnő, — s most semmi másra sem szabad 
gondolni, csak erre. * * * 

Kövessetek ra jnai harangok ! Aachen felé szállanak, úgy 
lebegnek a vonat fölött, mintha húsvét lenne és Rómába készül-
nének a fekete péntekre. Aachen a harangok hazája, mintha 
innen röppennének ki ra jnai út ja ikra is. A város szelíden emelkedik, 
egy kicsi domb tetejére építették a dómot s a kacskaringós utcákon 
már franciául is beszélnek. «C'est effroyable !» — kiált föl a harang-
zúgásban egy pattanásos arcú, tömzsi leány, halas-kosárral a 
kar ján s akik a dóm körül vásárolnak, nyugodtan modelt ülhetné-
nek Brueghel-nek. A főtérről autóbuszok indulnak Liège-be, 
Aachennek éppolyen látványossága a liége-i vízkiállítás, mint 
magának Liège-nek s sokan élesen azt mondják : a város neve 
Aix-la-Chapelle. La Chapelle ! A kápolna ! Ha az Aix-la-Chapelle-
ről beszélő határszéli patriotizmusnak talán nincs is igaza, igaza 
van annak, aki Aachen nevéhez oldhatatlanul odakapcsolja a 
«kápolna»-szót. Mert Aachen csak ez a «kápolna», Károly császár 
dómja, egy roppant és egyetemes középkori fantázia székhelye. 
I t t illetődötten járhat a ma embere, mert a dóm még Károly 
császár dómja, a kalauzoló schweizer félrevonja az idegent a kerek, 
hajdani szentély galériáján, megmutat ja egy darabon az eredeti 
padlózatot, szürke és húsvörös márvány arabaszkeket és meg-
állít a trónus előtt, ahonnan a császár figyelte a misét. Fehér 
mészkő trónus ez, egyszerű, vaskos, románkori trónus, lábakon áll, 
amely alat t koronázás után, alázatosan a császár, Krisztus király 
fia és helytartója iránt, teljes vértezetben, guggolva, elvonultak a 
nagy nyugati birodalom főrangúi. Mekkora menet bú jha to t t át 
ezen a nyíláson ! Meghatottságot kell érezni ; a szögletes nyílást 
ijj-alakúra kopta t ták ki a vértek, a nyílás á tvet te egy alázatosan 
meghajló emberi test a lakját . 

A régi dómot, amely mögé egy tündöklően csupa-üvegablak 
hátterű kórust építettek a századok folyamán, ma is Károly 
császár szürke márványoszlopai t a r t j ák . Napoleon idejében kacs-
karingós u ta t te t tek meg a márványoszlopok, a Bonaparte-
császár magával vitte Párizsba, minha így egy kezességet is 
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magával vihatet t volna a nyugatrómai birodalomról. Milyen 
hiábavaló kísérlet ! A varázsos Birodalom meghalt és tündöklöt t 
Nagy Károlyban, a középkorban, amelyről nyugodtan elmond-
ha t juk i t t , Aachen és a hajdani Birodalom szívében, a császár 
trónusa mellett, hogy Civitas Caelestis volt, égi birodalom, — 
az egész kor Isten birodalma ! A császárt két világ mondja 
magáénak, az egyik Charlemagnenak nevezi és szobrát, örök-
ségét őrzi Párizsban, a másik Karl der Grossénak sírját és ábránd-
jait a Ra jna és Memel között. Elérkezik-e ismét a Mennyei Idill 
kora, egy új középkor, amelyben egyesül két idegen tá j , lélek, 
kultúra ? A Ra jna ot t folyik örökké. A Rajna, melynek májusi 
par t ján Guillaume Apollinaire döbbenten kérdezi: «Mért sírnak 
a füzek miért a Ra jna partján». A dóm mögött átépítve, a tizen-
kilencedik század patetikus, történelmi drapériákkal teli modorá-
ban festett freskókkal megtarkítva áll még a régi Pfalz, a császári 
vár díszterme, amelynek ablakából Károly császár kút jára látni. 
A korona azonban, mely a császár fejét a kúton díszíti és kezéből 
a jogar, ma már Nürnbergben van, a kastély kincstára csak máso-
latokat őriz. Aachen helyét Nürnberg vet te át, — s Nürnberg egy 
másik német birodalom már, Aki a nürnbergi várba zárta a 
császár hatalmának jelvényeit, egy másik birodalmat épít. Aachen 
csodálatos illuzió ; a dóm, egy ősi sírral, a középkor nagy ábránd-
jának tűzhelye, történelme olyan jelenvaló és megrázó mint 
Párizsban talán a Sainte Chapelle-é. A történelemben mindig 
vannak analógiák. Aachennek nincsen analógiája, nem is lesz. 
Lebegés ez, vágykép, literátorokban él talán, akik versekben, 
regények mellékmondataiban, esszék jelzőiben újra és újra meg-
koronázzák az Egyesült Európa, a Civitas Terrena ta la ján a 
Mennyei Idill középkori királyát. Új középkor? A Károly csá-
száré soha se jön el többé, legfeljebb azoké, akik beverték a Notre 
Dame színes üvegablakait és elvitték a kölni dóm üvegablak-
csodáit is, hogy a vezető fráter fájdalommal és megvetéssel 
hasonlítsa össze a régi eredetiket az új pótlásokkal és rossz-
indulattal jelentse k i : figyeljék kérem a színeket ! hol vannak 
ezek a régi színektől ! Igy érzem én is : hol van az új középkor 
a régi től! És legszívesebben belekiáltanám az aacheni «chapelle» 
homályába : ad já tok vissza a világnak a hajdani templomi üveg-
ablakokat ! ad já tok vissza a világnak a békességet! 

* * * 

Valamivel Köln fölött híres vár tekint a Rajnába : Xanten, 
ahol Siegfried született «in einer mächtgen Feste, weithin wohl-
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bekannt, Untem an Rheine; Xanten war sie genannt». A mesés 
«Niederlande» ez, a Rajna lapálya, amely legendás időkben 
bizonyára láposan, rekettyésekkel, nádasokkal, füzekkel telve 
ömlött a tenger felé, mint a pohárból kidöntött víz az abroszon. 
Lapos, mély föld ez, — innen indult Siegfried, hogy megküzdjön 
a sárkánnyal, eljusson Wormsba, a Nibelungen-regék városába, 
a mesebeli Rajna-vidékre, melynek erdeiben sárkányok vannak, 
szörnyek, varázslók és elszórtan rózsaszín, román dómok. Ahogy 
Xantent említem és Siegriedet, a rajnai harangok zúgása bujáb 
lesz, ha nem lenne furcsa, azt mondanám, erotikus, wagneri 
harangok zengenek ettől fogva a Nibelungok út ján, — talán nem 
is a régiek, hanem a csodálatos tizenkilencedik századi wagneri 
szecesszió arany-vörös muzsikája. A Rajnán úszhatott lefelé 
Lohengrin ha t tyú ja is, hogy a Meuse hullámain vonuljon az 
ámuló brabatiak elé, akik egy mitologikus hársfa alat t ülve tör-
vénykeztek a szelíd Elza fölött és úgy látszik természetesnek 
tar to t ták , hogy időnként hattyúlovagok mentik meg az ár ta t lan 
lányokat. Milyen különös mesevilág kel ki Xantennél a Rajna 
habjaiból ! A pogányság szörnyei tűzpiros keresztet viselnek 
mellükön, a boszorkányok misére járnak, a királyok tűz-körül-
nyalta szigeteken párbajoznak walkürökkel, oldalukon tarnkappés 
Siegfriedekkel. Ez a mesebeli középkor az Egyház bástyája és 
minden mitológia bölcsője, — s ez a varázslatos benne ! A fantázia 
eggyéolvad a valósággal, a történelem a költészettel. Más mese-
világ ez, mint a miénk, akik a Tisza medrében, hármas koporsó 
mélyén, olyan szívesen keressük Attilát és kincsét, a Nibelungen-
kincset. A miénk ábránd, guzsaly melletti költészet, — a Rajna 
mesevilága szétfejthetetlenül összefonódik a történelemmel; a mi 
Szent Istvánunk király, szent, hős, akit sokáig óriási szakállal 
képzelt el mindenki s különösen a történetírás, — a rajnai mese-
világ Károly császára a nagy nyugati mágus, aki félig-meddig 
éppúgy a mesében, babonában vész el, mint Gunther, a burgundok 
királya, vagy Klingsor, a keleti varázsló. Egy érett, kultúrált , 
csúcspontjáig ju to t t kor és égtáj történelme és mesevilága kezdő-
dik Xantennél s az érett, fáradt korszakok történelmét szét 
mossák a legendák. Bizáncnak szörnyei és angyalai vannak csak, 
a reneszánsznak Lukréciái, a Rajna fölött a Nibelungen-Lied 
verssorai csattognak. 

* * * 

Az utas, ahogy Kölnből szembe indul a Ra jna futásával, 
készülődni kezd. A «regényes Rajna» kezdődik, sziklák, ormok, 
várak, szőlőhegyek. Néha a Nibelungokkal találkozik, de egyelőre 
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Siegfried cserfaerdők között t a r t Worms felé, — s a regényes Rajna 
történelme már sem nem keresztény mitológia, sem nem komoly 
történelem. A várak csetepatés, lokálpatrióta történelmi lovag-
játéka aranyozza be sajátos patinával a most következő hegy-
csúcsokat, romokat. Az utasa Köln-Bonn közti villamos gyors-
vasút végállomásánál izgatottan egy kihajtós, rajzos-szöveges tér-
képet vásárol. A térképen a Rajna folyik, mellette barnán, mintha 
lelapított plasztikus ábrázolás lenne, láthatók a hegyek és várak 
s mindegyik mellett egy körömfeketényi történelmi tájékoztató. 
A vonaton először az első szakaszt kell kinyitni : a Ra jná t Köln 
és Bonn között lá t juk, lapos még, par t ja i t villák növik be s ezek 
a partok egyelőre semmi miat t sem emlékezetesek. Ilyen par t ja 
van a Dunának is, minden más folyónak a világon, az első várak 
a messzeségben tünnek még föl és Bonn előtt már kéklenek, párá-
ban-napfényben, a Siebengebirge vonulatai. A Siebengebirge rej-
télyes szó : ezeken a vonulatokon, minden egyes csúcson, állanak 
a várak. Most még intsenek csak a messzeségből, az utas fékezi 
izgalmát, leszáll egy kis állomáson, ahol fekete szalmakalapos, 
fehér nyakkendős, kecskeszakállas öregurak járkálnak a perronon 
és áhí ta t ta l olvassa le az állomás nevét : Bonn. 

A tudománynak vannak ilyen bűvös szavai, mint a Sorbonne, 
Bologna, Heidelberg, — ilyen Bonn is. Nem nagy, de előkelő 
egyetem, a szellem cézárjait tüntet i ki díszdoktorságával és az 
utas, aki megindul az utcákon az egyetem felé, nagyon a közel-
múltra gondol, amikor eszébe jut a megtagadott díszdoktor, 
Thomas Mann, levélváltása az egyetem rektorával. Látni lehet-e 
majd az egyetemen az idők változását, amelyet olyan megragadó, 
fenséges fájdalommal, megvetéssel, gúnnyal, nemességgel ostoroz 
a megtagadott ? Az egyetem derüs, olyan mint egy királyi család 
nyári rezidenciája. Óriási zöld gyep terül el homlokzata előtt, 
szagos hársfákkal, a fák alat t padok, a padokon diákok. Az udvaron 
a rebarbaravörös falak közül, melyek szintén egy hajdani királyi 
kastély udvarára emlékeztetnek, valamelyik tanár magyarázó 
szavai visszhangzanak kifelé. Történelmet magyaráz, lelkesen, 
patetikusan, ahogy csak a német történelmet lehet magyarázni, 
Meg kell állani az udvar közepén s az egyetem varázsát ízlelni. 
Ebből az épületből elűzhetetlen a tudomány, az utas, aki csak 
hangokat hall, hangulatokat összegez, meghatódik, elérzékenyül, 
siet ki az egyetem elé, a könyvesboltokhoz és dicséretreméltó 
sznobsággal ku ta t az egyik könyvesládában, avas, poros könyvek 
között és most nem hangolja le, — mint máskor mindig könyves-
ládák, könyvtárak látogatásakor, — a tudomány, a művészet, az 
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irodalom hasztalanságának érzése és meggyőződése. Bonnban van, 
könyvet vásárol és boldogan szorít hóna alá egy hajl í tható Nova-
list. A Novalissal siet le a Rajnához, nézi a hullámzó vizet, a vár-
kastélyra emlékeztető hidat, a helyi hajójáratok táblá já t , kicsit 
bonni polgárnak érzi magát és kötelességszerűen fölkeresi a házat, 
ahol Beethoven született. 

Beethoven háza finom, polgári épület, fényesre festett zöld 
kapuval, hűvös előcsarnokkal, ahol Beethoven-kottákat vehet aki 
akar, kéziratokat fakszimilében és olvashatja a bonyolult család-
fát, egy lassan sorvadó, bő lombozatú fa korhadását. Az emeleten 
Beethoven-maszkok, üvegállványokon az V. szimfónia kézirata, 
levelek, adósságszámlák, végrendelet, nippek a bécsi lakásból, a 
szemüveg, névjegy, apróság, sok-sok lehangoló apróság. I t t érezni, 
hogy egy Beethovennek talán nem is illenék, hogy magánélete 
legyen, magánélete, melyben egy zsémbes, kellemetlen, ifjúságá-
ban is öreg, süketedő férfi úgy bujik meg, mint a dallamok a 
kot tákban. Olyasféle legenda lenne szép belőle, mint Homeroszból, 
aki talán ember volt, talán nem, talán a levegő költötte a verseket, 
talán, talán a szél zúgta a muzsikát. Az lenne szép, ha neki se 
ismernők a sírját, akár Mozartét s minden a mi hozzátartozik, az 
emberi kultúra nagy közös temetőjébe vagy televényébe veszne 
s csak a muzsika zengene, mindegy hogy a patetikus szimfónia-e 
vagy valamelyik bonni ablakból a Für Elise dallamos, ábrándozó 
ujjgyakorlata. A ház Beethoven életét foglalja össze és még bíztató, 
hogy a Beethoven-család nem a muzeum termeit lakta, hanem 
hátul, egészen hátul, egy odvas kis lakást, mindgyárt a tető alat t , 
ahol a muzsikus született. A születési szoba csupasz, sötét, padló-
ján fonnyadó koszorú. A szobának elmúlásszaga van, mint egy 
koszorúkkal megrakott sírnak három nappal a temetés után. Mért 
ünneplik koszorúkkal, hervadókkal, a muzsikát, Beethovent ? 
Állítsák a bölcső helyére a régi zongorát, amelynek fekete egész 
és fehér félhangjait érintették az ujjai, de füle nem hallotta a 
hangokat, csak ujjai t ap in to t ták őket. Van-e szebb koszorúja az 
emlékezésnek, mint az ő zongorája, amelyből egy bűvös éjszakán 
váratlanul maguktól kiszállhatnak a hajdani hangok? Lehetetlen ? 
Ne felejtsük el, hogy a Rajna mellett vagyunk. 

* * * 

És jönnek a várak. A folyam összeszükül, par t ja i meredekek 
lesznek, a hegyoldalak sziklásak, lombosak és várak, várak min-
denütt. A térképen mohón olvassuk nevüket, f i r t a t juk történetü-
ket, — de fontos ez ? Fontos-e, mi a neve a hegycsúcsnak, járt-e 
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fái alat t uralkodó vagy költő ? A t á j a fontos, a rajnai t á j , ez a 
szaggatott, vadregényes, szakállas rengeteg, völgyében a folyóval. 
Koblenzig alig van ép, megkímélt vár. Rom szinte mindegyik, 
olyanok a kövek, mintha még mindig sziklák lennének. Kerek 
tornyok látszanak, körültöredezve, mint egy rossz fog, odvas vár-
falak, egy-egy szomszédvár, ahonnan vetélytársak lődöztek egy-
másra, macska-egér harcba bonyolódva, tréfásan Burg Katznak 
és Burg Mausnak nevezve a szomszédvárakat. A várak beletapad-
nak a tá jba , mint a sziklák és sárga hárserdők, nem lehet csipesz-
szel kiemelni őket, körülszemlélgetni, külön-külön nem érnek sem-
mit, a tör ténetük sem, elfakult szépségük sem. A tá jba tartoznak, 
nem a históriába, semmiféle históriába. A kölni dómot, az aacheni 
Chapelle-t kiemelhetem, — akárha tölgyet rántanék ki, szakad 
vele együtt a föld : a gótika, a román-kor. A rajnai váraknak 
nincs ta la juk az időben, csak a térben, diszítik, koronázzák a 
hegyeket, vonulatokat, önmagukban nem érnek semmit, mint a 
lukaskrajcár. Talán nem is szabad történelmet gyömöszölni illé-
kony jelentőségükbe. Koblenz fölött, a túlsó parton, Ehrenbreit-
stein vára áll, restaurálva, kivakolva, könyöklőiről a Rajna és 
Mosel összefolyására látni, egy mérhetetlenül szelíd tájképre, a 
Moselen a római hídra, — a tekintet elé azonban a Vilmos-
császári kor büszkélkedésével odaépítették a Rolands Eck üres 
monumentalitású, hamis történelmi pátoszú emlékművét, hogy 
történelemre nyujtson kilátást az, ami csak a t á j harmóniájára 
külön jelentés nélküli békéjére enged tekintetet . Ilyen patetikusan 
áll Rüdesheim szőlőhegye, csíkos lankái fölött a Nationaldenk-
mal, valami bronz és gránit szörnyetegbe foj tva a szépséges szőlő-
hegyek költészetét. A Rajna nem ünnepel történelmet, ez az első 
tanulsága annak, aki a «regényes Rajna» vidékre ju tot t és egy 
éjszakát tölt Sankt Goarban, a Rheinfels vára tövében, szemben 
a Loreley-jal. 

A Rheinfels szétdúlt bástyáiról messzire végiglátni a folyón. 
Ott állanak, kékes alkonyatba veszve, a várak, a kicsi városok, 
fürdőhelyek, a folyó halványzöld kanyargása, melyet a Loreley-
nél elsötétítenek a betekintő sziklák, mintha a rajnai szirén 
keserű sorsa feketítene el mindent. Látszik nagyon messze a Pfalz, 
a folyó közepén, gömbölyű, sarkain apró-tornyos vizi vár, látszik 
egy templom-rom, magányosan meredő gótikus oszlopív, s most 
már hajóra kell szállni, hogy kétfelől összeszorítson engem is a 
magasan záródó hegyek örve. A Rajna keskeny, vadregényes 
repedésben folyik, par t ján a hegyeket szeretik a szelek, mert s 
szőlőket apró, kőkerítéssel védett foltokra szaggatták, hogy a 
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földet, a megfoganó tőkéket el ne hordják a viharok, melyek erre-
felé, a regék földjén, ugyancsak otthonosak lehetnek. A hajó 
pöfögve úszik ár ellen, a padokon bort isznak és kardalt énekelnek 
az utasok, — az idegen csak visszafelé nézzen. Téged a romok 
festőisége ragad meg, az összezáródó hegyek méregzöld-halvány-
sárga tarkasága, engem honvágy fog el. Arra gondolok, i t t jár t 
Siegfried, i t t élt a sárkány, errefelé úszkáltak a sellők, a várakból 
kedvtelve lövöldöztek egymásra a hegyes szakállú várurak, — 
rémes végzet : boltíves termeikben bort mérnek a szőlőgazdák ! — 
egy hajdani korban talán kóbor magyarok kalandoztak erre, Attila 
utódjaiként rémítve a pó roka t . . . Milyen lelkesítő, andalító köl-
tészet ez ! S Bingen előtt megkondulnak ismét a harangok. 

Most gyötrő már a honvágy. Kimondom a szó t : Bingen, — 
egy hajlott , fehér hajú, kicsit erős, húsos orrú öregasszonyra 
gondolok, tiszta, gyerekes kék szemére. Van ebből a nagyanyából 
valami bennem is ? A bingeni nagyanyát látom, aki már Pesten 
született s akinek a fia hozott hírt a rajnai városról, a Mäuseturm-
ról a folyó vízében, — cakkos ormán zászlótartóval, — Rüdesheim 
csíkos szőlőhegyoldaláról, a Burg Kloppról a város fölött, a 
Rajnával keveredő Nahe békés vízéről. Valamikor ezeken az 
utcákon jár tak az «ősök», szeretném megkeresni a temetőt, egy 
fejfán ismerős, családi neveket. «Asszimilált», — ez az elítélő jelző 
kicsit égetni kezd. Keresem az ősöket, akik elindultak a Rajnától 
Magyarország felé, hogy aki egyszer az unokájuk lesz, magyar-
nak szülessen már és magyarul éljen. Róvom a bingeni utcákat , 
figyelem a tájszólást, egyszerre megdobban a szívem: így beszélt 
németül az apai nagyapám, míg el nem felejtett , hogy haláláig 
magyarul beszéljen csak. Ez a dialektus árulja el, hogy innen 
szakadt el ő is, a titokzatos «őshaza» i t t van a Rajnán és a Rajna 
túlsó par t ján s ahogy elnézem az arcokat, barnahajú, erős orrú, 
annyira sötét szemű rajnai német arcokat, azt érzem : családi 
arcképtár. A Burg Kloppból lenézek a szőlőhegyekre, ahová 
szüretelni jár tak, elnézek Mainz felé, a «nagyváros» felé, ahová 
kívánkoztak, — s a pesti kertes külvárost látom, ahová eljutottak, 
a régi Fasor végére, veteményeskertek közé és a bácskai kisvárost 
látom, ahová a nagyapám nagyapja érkezett meg, magyarok és 
rácok közé. Nem tehetek róla : idegen vagyok, a szó őshaza : 
nem a rajnai dombokat jelzi pirosan fellobogó fénnyel, hanem 
azt az Ázsiát, amelyet Julián barát talált meg. Asszimilált vagyok ? 
Bizonyára igazabb, ha azt mondom : magyar vagyok. 

Búcsúzom Bingentől, a házaktól, melyek között az ősök 
járkáltak, a szőlőtövektől, melyeken szüreteltek és az égtől, amely 
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rá juk borult. És a temetőtől. A testüket őrzi, a nevüket. De ősök-e? 
Kicsit halottrabló vagyok ebben az elégikus, furcsán hazafias 
pillanatban, azt érzem, amit Brentano : valamiképpen hűtlen 
vagyok, — de u tánam két árnyék is fut , szüntelenül és romantkus-
san. A t á jba beleillik ez a két romantikus árnyék, hiszen olyan 
i t t az alkonyat, mint a romantika tájképein ; lángvörös fény ü t 
át a Mäuseturm lukas ablakain, a hold vérben fürdik, mint egy 
gonosz királynő, a hegyek szilvakékek, a felhők lilák és a merede-
ken összeszaladó dombok között, kibontott hajjal, fehér ruhában, 
egy nő szalad tébolyodottan, a várban pedig, mely olyan mint a 
tornyos-erkélyes-függőhidas játékvárak, a várúr kupa mellett 
kacag. Rajnai romantika, elbűvölő olajnyomat egy apró fürdőhely 
ebédlőjének falán s azokban az emlékekben, melyeket a Rajna 
mellől a Duna mellé elhoztak, akik magyar nemzedékeknek adják 
tovább a rajnai vért. 

* * * 

Mainznál még jobbra-balra, mindkét par t német, de a határ 
már közeleg, a német Ra jna nevet vált, Karlsruhe alat t nemsokára 
már két idegen partról keverednek össze a harangok hangjai. Meg-
állok a rózsaszín, hatalmas dóm előtt, amely köré üzlet-bódékat 
ragasztottak s így még dúsabb, még árnyalatosabb az egész 
lenyügöző kép. Amíg Kölnben tűzvészek égettek, az «aranyos» 
Mainzban szorgalmas, állandó munka folyt. A mainzi polgárok 
egyre ékesítették a román dómot, toldogatták, szerető szívvel 
rakosgattak rá gótikus ablakokat, barokk mellékszárnyakat, 
elragadó ízléssel és különleges hozzáértéssel: a rózsaszín dóm 
könnyed maradt , elegáns, lebeg a város fölött, amely maga is 
lebegő, cirádás, világos. Gutenberg és Ketteler városa, két nagy-
szabású németé ; — de, aki az üzletek címtábláit olvassa, már 
érdekes neveket l á t : Henri Richartz, Jean Katz, Albert van der 
Berghe, — a mainzi polgárok franciából-németből kovácsolódtak 
mainzivá. Feltűnik Strassburg árnyéka ; — aki megáll a Rajna 
par t ján , szélcsendes estén, amikor olyan könnyen hallani csodás 
dolgokat, hallhatja talán a strassburgi dóm harangszavát. Felel 
a mainzi harangokra, amelyek szintén Jean Katzok és Franz 
Duprés-k címtáblái fölött konganak. 

A világos, derűs, egész magatartásában olyan könnyedén, 
nyugatin katolikus város, ez a finoman rajnai város, minden kövé-
ben ósdi. A folyamon lebegő uszoda, — Ohaus úr tulajdona és az 
Ohaus-családé — éppen száz esztendős, régimódi alkalmatosság, 
akárcsak a többi, melyekben meleg vízben is fürödhet aki akar. 
A melegvizes kádak a Rajnán ringanak, i t t a Rajna hordoz úgy 
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látszik mindent. A parton futórózsa zuhatagok lepik el a villák 
magas kőkerítéseit, mint régi képeslapok színes mellékletein az 
előkelő kastélyokat. A házakon megjegyzik, ki látogatta valaha, 
mindegyiknek külön neve van a dóm körül és egy ékalakú mellék-
utcában nagy, házhomlokzatnyi cifra felírás jelzi, hogy ebben a 
fogadóban szállt meg József császár trónörökös korában, amikor 
hugát, Marie Antoinette-et, a franciák királynőjét látogatta meg. 
Lefutok a Rajnához : i t t kelt hát keresztül az elválasztó folyamon 
a német álmodó, a forradalmár császár, akit olyan lelkes gúnnyal 
nevezünk kalapos királynak — s ahogy visszatért, összecsapott 
a királyné és egy régi világ fölött az idő hulláma. Vihar előtti, 
foj tot t csend volt az, francia udvarházakban, proletár fészkekben, 
javítóintézetekben, költők íróasztala mellett már készültek azok, 
akik felrobbantották az elmuló világot. Figyelek. Most is áll a 
levegő, meleg van, fo j to t t , mozdulatlan hőség, a felhők mögött 
már cikáznak a villámok, melyek egyszerre széthasítják a fellege-
ket, az eget. Utolsó pillanat. Behunyom a szemem, a parókás if jú 
Józsefet látom, s azt érzem, amit ő nem sejtet t , — a búcsút 
Európától. Mi következett akkor? Mi következik most? 

Mainz, Mainz ! Az átkelés városa, két f a j t a találkozásának 
békés városa, rózsaszín «Mayence» amiért vágyakozva dobban 
meg a franciák szíve is ! Mainz, Mayence : a Ra jna még utoljára 
köti össze a multat . Károly császár szelleme bolyong a Folyam 
fölött. * * * 

«Mért sírnak a füzek miért a Rajna partján», — hallom 
Apollinaire verssorát. A Rajna már két világot választ szét s a 
vonattal szemben a halványkék dombsor francia. Keskenyebben 
kanyarog a Rajna , — hátán vontatókkal, bázeli, strassburgi, 
kölni, rot terdami hajókkal, szélben lobogó zászlókkal — s most 
már határ. Egy ujságot emelek föl a vonatülésről : 350.000 munkás 
dolgozik a Rajna-ment i Westwallon, a Siegfried-vonalon, amely 
farkasszemet néz a franciák Maginot-vonalával, mint két színültig 
árammal telt huzal. Aki Kehinél átmegy Strassburgba, lá tha t ja 
mindkét erődítmény-sáv fűvel el tüntetet t nyomait , melyeken, 
mint egy költő írja, őzek és nyulak legelnek. E Ra jna fölött már 
nem lebeg poézis, rege, történelem, hanem a visszavonás mitolo-
gikus angyala. «Mért sírnak a füzek miért a Ra jna partján», — 
visszhangzik Apollinaire s a vonat lassan Bázel elé ér. A Rajna 
másik pa r t j án Svájc van, a negyedik rajnai ország, déli esőpárában 
a svájci Rajna-határ mellett robog a vonat. A tá jkép újra más : 
alpesi házak látszanak odatúl, apró városok, kicsiny falvak, a 
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Rajna keskeny, közel van a Bódeni tóhoz, amelyen á t fu t , hogy 
Schaffhausen közelében magasról, habzó, zöldes fehér vízeséssel 
vesse magát Németország karjaiba. Mélyen feltűnik a vízesés, 
pára remeg fölötte, kisüt a nap, minden vízcsepp csillog, harsogva, 
zúgva zuhog simán továbbvezető ágyába a folyó. A vonat pilla-
natra megáll, a zúgás erősödik : harangzúgás, most nem part jain 
zúgnak a harangok, hanem a Rajna zúg, kong, harsog, mint egy 
óriási harang. A zúgás betölti a partokat, átlép országhatárokon, 
nem érinti egyik védvonal halálos árama sem, zúgnak Strassburg 
zúgnak Bázel, zúgnak Worms, Mainz, Bonn, Köln, Rotterdam 
harangjai. Fenséges, történelmi perc : az örökkön elválasztó, 
örökkön ellenségeket szembefordító Rajna harangszava elömlik 
a tá jon, melyet folyása alakított ki, elömlik a legendákon és egyet-
len békés, európai egységbe fon össze mindeneket. 

A varázs megszakad, a folyó eltűnik Svájc hatalmasan meg-
jelenő hegyei mögött. 1939 nyara van, talán egy perccel a háború 
előtt, talán egy perccel a béke előtt. Nem tehetek róla, Apolli-
naire-t hallom egyre követelőbben, azzal a csökönyösséggel, mely-
lyel költő tud csak szólani, kérdezni, vádolni : «Mért sírnak a füzek 
miért a Ra jna par t ján». . . . 1939 nyara van, — és csodálatos, hogy 
még Apollinaire szavai kérdeznek és nem ágyúszó, melyben a költő 
eltűnik, a Rajna elvész, hogy halálos áradat ta l öntsön el győztest 
és legyőzöttet. 

Napkelet. II. 16 


