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Életem legszomorúbb, legsötétebb, legelhagyatottabb kará
csonya az volt, amelyet 19üG-ban Párizsban töltöttem.

Kevés lírával jöttem (a fele annak is kölcsön volt) és
sok bizakodással. Egy bölcseleti munkát akartam írni fran
cia nyelven, és a híres Alcan kiadó, Bergson ajánlására meg
ígérte, hogy kiadja azt.

Novemberben érkeztem, esőben és sárban; a rue Bona
parte egyik nyomorúságos diákszállójában vettem ki szobát,
a Saint-Germain des Prés templom közelében. A legelső

emeleten helyeztek el, egy fagyos és poros cellában, amely
nek legfőbb ékessége egy márványszínűre festett kandalló
volt, Napoleon gipszből készült mellszobrával. Ez a mellszobor
kezdetben némi bátorságot öntött belém.

De néhány nap múlva megállapítottam, hogya hideg és
a piszkosság erősen akadályozza a hősi életet, sőt még a
szemlélődő életet is. Pénzem nem volt, amiből fát vagy sze
net vehettem volna. Filozófiai hevületeim esténkint még job
ban csökkentek, amikor esténkint megdermedt kezemből a
toll valósággal kihullt.

A táj, melyet szobám ablakából élveztem, nem volt sem
bátorító, sem vígasztaló. Az ablak egy nagy, homályos ud
varra nyílott, melyet fekete, nyirkos falak vettek körül s
csak a szennyvízhálózat csövei és az árnyékszékek kis abla
kai díszítettek. El lehet képzelni, milyen ihlet szállhatott fel
ebből a szörnyű négyszögből ! Csak azért nem öltern meg
magamat életemnek ebben a pillanatában, mert az öngyil
kosság ösztöne távol áll természetemtól.

Eljött a karácsony. Egyedül voltam. Egyetlen párizsi ba
rátom nem tudott velem lenni ezen a napon. Előző este azt
olvastam az utcasarki hirdetéseken, hogy az egyik Sorbonne
melletti templomban Bachot fognak játszani: Szent Máté
passi6ját, azt hiszem. Kora reggel - az ég éppolyan piszkos
volt, mint a levegő - nekiindultam, hogy megkeressem ezt
a templomot. Nem sikerült ráakadnom. A Sorbonne zárva
volt; a Sorbonne kápolnája zárva volt; a boltok zárva vol
tak; az ég zárt volt; az emberek arca még a szekottnál is
zártabb volt.

Ekkor az a gondolatom támadt, hogy elmegyek a Notre
Dame-ba. Az, legalább nyitva lesz ezen a napon; valószínű

leg mise is lesz. Abban az időben sohasem jártam misére,
de aznap reggel - csak azért, hogy együtt érezzem magamat
a többiekkel, valaki mellett, az utcáknál és a kávéházaknál
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tisztább világban - hajlandó voltam szeretni még Azt is,
akinek a születése annyi sok magányt teremtett.

Alig léptem be a hatalmas katedrálisba, rögtön láttam,
hogy nincs hely számomra. A templomhajóban sűrű pad
sorok álltak, s csak azoknak a díszes ruházatú templomszol
gáknak az- engedélyével lehetett odajutni, akiknek az ele
gáns hölgyek valami titokzatos laisser-paeser-i mutattak fel.
A katedrális többi része kibérelt és kibérelhető székekkel
volt tele és a sekrestyések, akik a kölcsönzés műveletét vé
gezték, úgy néztek rám, aki ott álltam rossz ruhámban, mint
valami betolakodott haszontalan emberre. Letérdelhettem
volna, de nem akartam letérdélni. A távoli oltártól egyetlen
hang sem jutott el hozzám. Itt bent a templomban még job
ban Iáztam, mint kint a téren. Ebben a templomban, mely
inkább hasonlított hangversenyteremhez, mint imádkozó
helyhez, még kétségbeesettebben egyedül éreztem magamat.

Lassan, nehezen elérkezett a délebéd ideje. Rendszerint
egy diákvendéglőben étkeztem, a Boulevard Saint-Gerrnaín:
közelében. A földszínten kávéházhoz hasonló helyiség volt..
Ha az ember felkapaszkodott a sáros csigalépcsőn, egy hatal
mas terembe jutott, melyet teljesen megtöltött a nevetgélő,

beszélgető és étkező diáksereg.
De most karácsony napja volt. Míndenki hazautazott.

Azok pedig, akik nem tudtak vidéki otthonukba eljutni, ba
ráti házak vendégei voltak. Csak egy magamfajta szegény
baglyot láttam ott, és egy középkorú nőt, aki mindig fölösle
gesnek és ügyefogyottnak látszott a jókedvű nyomorúságos
társaság zsivaja közepette. Most hirtelen úgy tünt fel nekem,
mintha a szürke évszázadok mcstohalánya lenne, az örök
özvegy, akit mindörökre kizártak az örömből.

Úgy-ahogy elfogyasztottam a szerény kis ebédet, a csend
ben, mely egy betegszoba virrasztó csendjére emlékeztetett:
étvágy, kedv nélkül. Az újság, melyet kiterítettem tányérern
mellé, nyomdafesték és napihírek rossz szagát lehelte felém.
Amikor lenyeltem egy alma utolsó negyedét, a szótlan pin
cér, aki állandóan kiszolgált engem, odajött s egy tálat tett
elém, melyen hat-hét fekete szivar és ugyanannyi árpacukor
rúd hevert.

- Tessék választani, uram.
Nem szoktam szivarozni, és már gyermek sem voltam,

hogy értékeljem a cukorszivarokat. A két ajándékból azt vá
lasztottam, amit kevésbbé útáltam : az árpacukrot. Ez volt
az egyetlen ajándék (ha ugyan annak nevezhető: mert két
franko t fizettem érte), amelyet karácsonyra kaptam, én a
magányos idegen, aki kétszeresen idegen és ezerszeresen
magányos voltam.

Zsebredugtam a sárgás és szurkos rudat és kiléptem az
elhagyott körűtra. Esett az eső, minden sáros volt, nem
éreztem semmi bátoritót magam körül, nem tudtam, hova
mehetnék, hogy álomba ringassarn vagy legalább lecsende-
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sítsem szomorúságomat. Máskor az Odéon árkádjai alá men
tem, nézegettem a könyveket, átlapozgattam a folyóiratokat.
Karácsony napján minden elhagyott, bezárt, eltorlaszolt volt.
Csak az ellenséges utcák voltak az enyémek egy városban,
ahol mindenki örült a tűzhelyének. A Szajna partjára értem.
Egy hid mellett hirtelen megpillantottam egy indulásrakész
hajót,

-.- Hová megy?
_. Saint-Cloud-ba,
- Menjünk Saint-Cloud-ba.
Hallottam, hogy az szép hely, kastéllyal és gyönyörű

parkkal. Beszálltam. A hajó füstölögve elindult, a folyó füst
jeinek közepette, Elhaladtunk az Eiffel-torony rozsdás csont
váza mellett, azután csunya külvárosok, színtelen mezők, ki
sértetles villák, kihalt utak és romok következtek. Ha a hajó
hídon maradok, átjár a nedves hideg és az éles szél meg
könnyeztet. De bent, ahol a többiek tartózkodtak, méginkább
fagyoskodtam idegen szemek tüzében, melyek szegényes
ruházatomat és idegenes, sovány arcomat vizsgálgatták.
Sohasem éreztem magamat ilyen elhagyottnak a földön, ilyen
mindenkí által kivert kutyának.

Alkonyatkor érkeztünk Saint-Cloud-ba, Leszálltam a ha
jóról, de nem tudtam, mitévő legyek. Merrefelé menjek? A
kastély valószínűleg zárva és a park is lakat alatt. Nem is
mertem az utat. Nem mertem megkérdezni, félénkségből,

Iáradtságból, attól féltem, nem értem meg, mit válaszolnak és
eltévedek. A kikötő mellett kávéházak feküdtek; szesztől vö
rös polgárok és ünneplőbe öltözött munkások járkáltak ki-be.
Karjukon nők voltak, akik nevetgéltek, szaggatottan és éle
sen, ahogyan akkor nevet az ember, ha fájdalmát akarja el
nyomni vagy lelkiismeretfurdalását elrejteni. Megijedtem ön
magamtól, a homálytól, az ismeretlentől. A nappal utolsó
fénye kialudt; mintha a köd megdagadt volna, hogy segitse
elrejteni az éjnek az élvezetek csöndjét.

. Két lépésnyire egy villamost pillantottam meg, félig üre
sen állt.

Hová mennek?
- Párizsba.
- Menjünk vissza Párizsba.
Mennyi ideig tartott ez az út az ablaküvegek és a kere

kek lassú zörgésa közepette? Egy óráig? Két óráig? Sötét
éjszaka volt, amikor megérkeztünk a Louvre monarchikus
épülete elé, ahol fogolyként vártak rám toszkánai testvéreim:
Giotto, Angelico, Benozzo.

Aznap este mégcsak nem is ettem. Nyolc előtt bebujtam
az ágyba, így legalább nem vacog a fogam. Sohasem szerét
tem annyira hazámat, mint ezen az éjszakán. Kék, egek, sze
lid, meleg szemek, szerető szavak lázas kábulataiban zárult
le számomra Krisztus születésének napja, ezerkilencszázhat
évvel a Megtestesülés után. Fiisi Józse! fordítása.
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