
CYPRIAN NORWID

Fekete virágok
Az elmúlt évben volt Cyprian Norwid halálának százéves év

fordulója. Norwidot a magyar olvasók elsősorban költőként

ismerik: a Lyra Mundi sorozatban jelent meg nemrégen
(1982-ben) kötete. 'Akik ezt forgatták, emlékezni fognak arra,
hogy kevés lengyel költő híre nőtt meg annyira halála után, mint
ezé a sorsüldözött, sokat nélkülöző emigránsé, s hogy posztu
musz hírneve sem tudja feledtetni azt a visszhangtalan közöm
bösséget, ami Norwidot életében körülvette. Norwid egy kis ma
zóviai faluban született 1821-ben, de életének nagyobbik részét
párizsi emigrációban töltötte, s költészetét számos szál fűzi a
nagy lengyel romantikus triád, Adam Mickiewicz, Juliusz
Slowacki és Zygmunt Krasinski műveihez; művészetének egyik
alapproblémája a nagy elődökhöz és kortársakhoz való viszony,
ami összefügg a romantikus filozófia és történetszemlélet tovább
gondolás ával, illetve egy posztromantikus költői stílus kimunká-.
lásával.

Hosszabb prózai műveket Norwid nem hagyott hátra, a re
génytől, a tizenkilencedik század e jellemző műfajától pedig hatá
rozottan idegenkedett. Kisprózai műveit is inkább neveznénk
költői tanmeséknek vagy parabolikus szövegeknek, mint szabá
lyos novelláknak. Ezek közül is kiemelkedik a "Fekete virágok"
címü, 1856-ban Párizsban írt műve, ez a különös, finom lírával
átszőtt, metafizikai képzettársításokat ébresztő dokumentum
próza, ahol a látszólag jelentéktelen szavak, gesztusok és hangsú
lyok is fontosak, mivel egy rejtett, szinte megfoghatatlan valóság
ra utalnak. Noha Norwid emlékező szépprózájának vannak imp
resszionisztikus mozzanatai, egészében a "Fekete virágok" mégis
egyfajta vallásos szimbolizmus jegyében fogant, legtisztábban an
nak szellemében értelmezhető. (G. Gy.)

... Lehetne talán itt ebben a tekintetben érdekes dolgokat papírra vetni, de a
félelem rögtön visszatartja a tollat és ez a kérdés jut eszünkbe: "hát érdemes?!"
Ugyanis az olvasóközönségről és az írásművészetről alkotott mai fogalmak mel
lett az érzelem szinte elvész, minthogy az író arra törekszik, hogyelkerülje a stí
lust, annyira tiszteli magát a leírt dolgot, ami önmagában is teljes és érdekes, ha
pedig, ellenkezőleg, nem dolgozza ki a formát kellőképpen, elhanyagolja a stí
lust, .. Mikor jár azért a földön, hogy megmutassa, milyen mélyre tudott leszáll
ni - s mikor jár megintcsak oly alacsonyan, mivel ennél magasabbra fölemelked
ni nem képes? Ezen árnyalatok között, amelyek egyesek számára ugyanazt jelen
tik, különbséget tenni csupán igen kevés olvasó tud, s ezért aztán veszélyes bár
milyen új úton igazából elindulni, ezért a legbiztonságosabb körbe-körbe járva
ugyanazokat a motívumokat és formákat adagolni, semmit sem megújítva vagy
hozzáadva a meglévóhöz, vagyis semmi újat nem rnerészelni,

Vannak azonban az élet és a tudás könyvében olyan bekezdések, amelyekre
nincsen megadott stílusminta és ilyenkor nem kicsiny művészet ezeket vissza-
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adni és megközelíteni olyan formulákkal, amelyek léteznek. Vajon ezeknek zárt
és szubjektív szerzeményeknek kell-e maradniuk egy faragatlan kritikus aggályai
miatt, aki megszokta, hogy minden műre csak két kivágott mintát alkalmazzon,
hasonlóan a szobafestők számára kötelező, kivágott sablonokhoz?

E sablonok közűl az első egyfajta könyvszagú klasszicizmus, amelyet nem is
mert sem a Periklész-kori görög, sem a császárkori római; a másik - bizonyos
hírlapírói-ideiglenességú minták alkalmazása, ami nem több a nyomtatás fejlő

déséből következő technikai esetlegességnél. Ezek kőzül az első mindent át tud
fogni, kivéve a könyv és az élet közötti kapcsolatot, a másik pedig mindent, kivé
ve ama forrás lényegét, amelyből minden ered.

Ezért aztán: manapság sokkal könnyebben népszerűsödik az álközépkori em
lékirat, mint a jelenkori tény, amely kötelezi a lelkiismeretet valamire, hatást
gyakorol rá és közben megőrzi a szükséges komolyságot. Mintha az olvasók ha
sonlítanának egy olyan személyhez, aki messzire került barátjától, de mivel em
lék gyanánt őrzi annak az arcképet, amikor barátja visszatér az útról, így szól
hozzá: "Most ne zavarj engem, mert mindig ebben az órában szoktam nézni ezt
az arcképet, mielőtt levelet írnék."

*

... Emlékszem, egyízben Rómában a katakombákból tértem vissza, ahol gyak
ran és szívesen nézegettem az őskeresztények fennmaradt freskóit - de ez olyan
dolog, amibe nem akarok most belekezdeni, túl hosszú história lenne, azokkal a
jelekkel és vonalakkal kapcsolatban, amelyeket ezeken a rajzokon alkalmaztak;
csupán annyit jegyzek meg, hogy ez a roppant földalatti város felirataival és raj
zaival nekem azt bizonyította, hogy e szeráfi-véres dráma összes felvonása alatt
nem omlott ki egyetlen csepp vér sem anélkül, hogy azt a hitsorsos-testvérek
meg ne becsülték volna, hogy a többi hívő testvéri imát ne mondott volna érte.
Ezek a ma már kékes-kovakő színű üvegek, amelyek mint széttört (vagy akár
egészben maradt) ampullák a katakombák könyvtárak polcaihoz hasonló szar
kofágjaiban itt meg ott fekszenek, boldogitó benyomást keltenek - arról tanús
kodnak, hogyan gyújtötték össze a kínzókamrák falain és a középületek lépcsőin

szétfröcskölt mártírvért. Úgy pazarolták mindenütt és csodásan, ahogy egy nyáj
vérét osztaná szét egy gazdag úr- és mennyire fösvényen kezelték!

... Ekkoriban találkoztam a Spanyol Lépcsőn lejövó, az. öregségtől már meg
hajlott és járás közben botra támaszkodó Stefan Witwickivel:* csodaszép, vala
miképpen örökifjú arca, s haja, amely ébenfából kifaragott mesteri díszítmény
benyomását keltve, vastag fonatokban omlott vállaira, különösen hatottak, amint
így bottal, már nagyon elaggott, roskatag vénember módjára botorkált. Nem sok
ra rá meglátogattam lakásában, de ez már halála előtt vagy egy héttel lehetett.
Szokása szerint felöltözve feküdt a díványon, már nehezére esett a beszéd, s te
kintete, melynek különleges fényében mindig egy csöpp könny is rejtezett, mind
végig változatlan maradt; fel is emelkedett néha, kezét nyújtván valakinek, hogy
az átvezesse a szobán. Ahogy közeledtem hozzá, felém pillantott, üdvözölt, s ke
zét kinyújtva odagurított nekem egy, a dívány mellett a földön heverő narancsot,
amelyet (mert az volt a szokása, hogy nekem és Gabriel Roznieckinek, a zene-

"Lengyel émigráns költő (1802--1847), aki 1846-tól élt Rómában.
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szerzőnek, ha megtetszett valami, amit csináltunk, szivart és más apróságokat
hozott) szépen megköszöntem és fölemeltem. Gabriel éppen ott volt (mert ő az
utolsó pillanatig ott üldögélt éjjeleken át a megboldogult Witwicki mellett, akit
akkor már teljesen eltorzított a himlő), mindenféle szelgálatokat téve a beteg
nek. Akkor Stefan Witwicki jelet adott Gabrielnek, hogy föl akar kelni a dívány
ról, s az kezét nyújtotta neki és lassan elkezdtek körbejárni a szobában ...
Miközben így vánszorgott, Witwicki első alkalommal enyhe, örömteli, de szem
mellátható tébolyba esett és elkezdett ide-oda mutogatni, meg-megállva:

- És az ott (mondta) az ott milyen virág? ... nézd csak azt a virágot, kérlek (a
szobában nem volt semmilyen virág) hogy is hívják nálunk azt a virágot? ... ren
geteg van belőle Lengyelországban... s ezeknek... meg amazoknak a virá
goknak . . . nálunk valami közönséges neve van . . .

Aztán - már csak akkor látogattam meg Witwickit, amikor az már az akkori
ban járványos himlőtől eltorzítva feküdt és már nem tudott beszélni. Nem sok
kal az ő halála előtt hunyt el Klicki tábornok, akit éjjel-nappal körülvettek szinte
az összes akkoriban Rómában tartózkodó lengyelek; ez amennyire becses, annyi
ra ritka emlékeim közé tartozik.

Valahányszor felidézem utolsó beszélgetéseimet azokkal a személyekkel, akik
már eltávoztak a nem-látható világba, akik itt már meghaltak, annyiszor nem tu
dom, hogyan kerüljem el azt, ami az emlékek egész seregéből olykor szinte egye
dül leírható, s ezért tollamat inkább dageurréotyppé változtatom, hogy ne ejtsek
csorbát a hűségen - különben idéznem kellene azokat a szavakat, amelyek Vol
taire-től valaha is eszembe jutottak vagy jutnak néhanapján, s amelyek így hang
zanak:

"Je tremble! car ce que je vais dire
Ressemble il un systeme.:"

Meglehet, ez volt ezen filozófus legfilozofikusabb bölcsessége.

*

Később - későbben - már Párizsban, Fréderic Chopin a Chaillot utcában la
kott, ahol, hogyha a Champs Elysées-tól fölfelé megyünk, a baloldali házsorban,
az első emeleten voltak olyan lakások, amelyek kertekre és a Pantheon kupolájá
ra, sőt egész Párizsra nyíltak ... ez volt az egyetlen pont, ahonnan a teljes kilá
tás valamelyest megközelítette azt, amit Rómában láthatsz. Ilyen kilátás nyílt
Chopin lakásából is; a lakás fő részét egy tágas, kétablakos szalon alkotta, ebben
állt halhatatlan zongorája, amely korántsem volt elegáns - nem hasonlított szé
pen kicifrázott szekrényhez vagy komódhoz, mint a divatos zongorák -, de azért
háromszögletűvolt ez is, hosszúkás és három lábú, olyan, amilyet úgy hiszem,
ma már nem igen tartanak szépen berendezett lakásban. Ebben a szalonban ét
kezett Chopin öt órakor, hogy azután leballagjon, ha tudott, a lépcsőkön, s ki
menjen a Bois de Boulogne-ba, ahonnan visszatérve már föl kellett vinni, mert
fölfelé egyedül nem tudott járni. - Ettem ilyenkor, s kikocsikáztam vele nem-

*"Reszketek! mert amit most mondok,
Már egy rendszerbe illik:'
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egyszer, egy alkalommal még Bohdan Zaleskihez is; aki Passyban lakott, benéz
tünk útközben, bár nem mentünk föl a lakásába, mert nem volt, aki Chopint föl
vigye, hanem lenn maradtunk a ház előtti kis kertben, ahol a költő akkor még
kicsiny fiacskája játszott a füvön ...

Sok idő telt .el e kirándulás óta, s én nemigen látogattam el Chopinhez, csak
hogylétéről tudtam mindig, meg arról, hogy a nővére Párizsba érkezett. Végre
egyszer elindultam, hogy meglátogassam; de a francia szolgálólány azt mondta,
éppen alszik; lábujjhegyen lépkedtem, hagytam neki egy kártyát és elmentem. 
Alig megyek le pár lépcsőt, amikor a szolgáló utánam jön és azt mondja, hogy
Chopin, meghallván, ki volt itt, kéret engem - másszóval, hogy nem aludt, csak
nem akar fogadni. Bementem hát a szalonba nyíló szobába, ahol Chopin aludni
szokott, igen hálásan azért, hogy látni akart, és felöltözve találtam, de félig fekve
az ágyban, dagadt lábbal, amit - minthogy harisnyában és papucsban volt 
azonnal lehetett látni. Mellette ült nővére, aki profilból különösen hasonlított
rá ... Chopin, a függönyös, mély ágy árnyékában, párnákkal föltámasztva és egy
sálba bugyolálva, nagyon szép volt, mint mindig; legköznapibb mozdulataiban is
volt valami befejezett, valami monumentálisan megrajzolt ... valami, amit az
athéni arisztokrácia akár vallásnak vélhetett a görög civilizáció legszebb korsza
kában - vagy az, amit egy zseniális drámai színész eljátszik például a klasszikus
francia tragédiákban, amelyek jóllehet illemtudó elméleteik miatt az antik világ
hoz egyáltalán nem hasonlítanak, egy olyan zseni, mint a Rachelé,·· mégis ter
mészetessé, valószerűvé tudja őket tenni, igen, klasszicizálni ... Ilyen természe
tes, eszményi befejezettség volt Chopin mozdulataiban, amikor csak találkoz
tunk ... Most hát - a köhögéstől és fuldoklástól el-elcsukló hangon - szememre
kezdte hányni, hogy oly régen nem jártam nála, aztán valamin tréfálkozott és a
legártatlanabb módon sarokba próbált szorítani a misztikus irányzatokkal kap
csolatban, amit, mivel neki jólesett, ráhagytam - majd a nővérével beszélgettem
-vaztán újra köhöges-szünetek következtek, s végre eljött a pillanat, amikor csen
desen ott kellett őt hagynom, ezért elbúcsúztam tőle; ő azonban, megszorítva ke
zemet, hátravetette homlokába hulló haját és így szólt: "Elköltözöm!" - és elkez
dett köhögni. Ennek hallatán, mivel tudtam, hogy az idegeinek jót tett, ha néha
valamiben keményen ellentmondtak, erőltetett hangon, vállát megcsókolva, úgy
szóltam hozzá, ahogy egy erős, férfias emberhez szokás: "Minden évben szinte
elköltözöl ... de aztán, hála Istennek, megint életben találunk."

De Chopin erre, befejezve" li mondatot, amit köhögése félbeszakított, így foly
tatta: "Mondom neked, hogy elköltözöm ebből a lakásból, át a V-endome térre ..."

Ez volt az utolsó beszélgetésünk, mert nem sokra rá átköltözött a Vendöme
térre és ott halt meg, de ezután a Rue Chaillot-i látogatás után többé már nem
láttam ...

•

... Még Chopin halála előtt történt, hogy egyszer elmentem a Rue Ponthieu
re, a Champs Elysées mellé, oda, ahol a házmester udvariasan válaszolgatott, va-

*Józef Bohdan Zaleski (1802-1886) lengyel romantikus költő.

**Rachel,Elise Félix (1821-1858) kiváló francia tragika múvészneve.
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lahányszor megkérdezték tőle, hogy hogy van a "Monsieur Jules"? Ennek a ház
nak a legfelső emeletén volt egy szobácska, a lehetőségekhez képest a legszeré
nyebben bebútorozva, s az ablakaiból oly messzire el lehetett látni, amilyen
messze ilyen magasból általában lehet, s ezen csak az szépített valamit, hogya
vörös naplementék sugarai az ablakba sütöttek. Az ablakok előtti folyosón állt
néhány cserép virág, s a szoba lakója által felbátorított verebek ott röpdöstek és
csiviteltek. A szoba mellett volt még egy másik kis szoba - a hálókamra.

Délután öt óra körül lehetett, amikor utoljára jártam ott Juliusz Slowackinál,
aki éppen befejezte levesből és sült csirkéből álló ebédjét. Slowacki a szoba kö
zepén ült, egy kerek asztal mellett, hosszú, kifakult házikabátban és málnaszínű,

fakó, hanyagul a fejére húzott konfederatkában.* Rómáról beszélgettünk, ahon
nan éppen nemrégiben érkeztem Párizsba - bizonyos ismerősökről 'és barátok
ról; testvéremről, Ludwikról, akit a megboldogult Juliusz őszintén szeretett; az
Istentelen komédiá-ról, amit igen nagyra tartott - s a Virradat-ról, ** amit szép, de
gyermeteg műnek vélt. .. Szó esett a művészetről is, hogyelgépiesedett - vala
mint Chopinről (aki akkor még élt), sakiről Juliusz köhécselve megjegyezte:
"Pár hónapja még találkoztam azzal a félhalottal . . ." - noha elsőnek ő hagyta el a
látható világot, ő húnyt el hamarabb, mint Fréderic Chopin.

Ebbe a szobácskába, amely (ahogy azt Juliusz mondta) "tökéletesen elegendő

lenne ahhoz, hogy boldog legyen az ember, ha nem lennének a sarkai egyik olda
lon kicsit görbék, mivel rosszul voltak kimérve" - mondom, ebbe léptem be egy
másik este, amikor Juliusz a kályhánál álldogált és hosszú csibukpipát szívott,
olyant, amilyet Lengyelországban falun használnak; a díványon pedig egy fran
cia festőművész ült (később Juliusz őt tette meg végrendelete végrehajtójának),
de az nem szólt egy szót sem, csak ült és hallgatott, kevéssé természetes hallga
tással. A kandalló fölött egy Juliuszt ábrázoló bronz érem függött, amely
Oleszczyúski ilyen természetűmunkái között a legszebbek közül való.

Franciaországról, a forradalomról, a római eseményekrőlbeszélgettünk; ő ke
resetlen, de színes szavakkal és váratlan fordulatokkal, néha pedig olyan han
gon, mint aki már lemond az életről - ez Malczewski Máriá-jának*** mély filozó
fiai bölcsességére emlékeztetett. Jóllehet ez a tónus nem mindig illett össze
nagy, fekete, lángoló szemeivel, keleti vágású homlokával és sasorrának energiá
tól táguló cimpáival ... Beszélgetésünk végén még ezt mondta: "A mellem, rossz
állapotban van a mellem, azt mondják már csak cukorkát szabad ennem, ami
ugyan átmenetileg enyhíti a köhögést, de. ugyanannyit árt a gyomromnak. Gyere
még el a jövő, vagy a rá következőhéten, aztán pedig ... érzem, hogy nemsokára
már el kell mennem ebből a világból." - Tisztán, érthetően mondotta ezt, miköz
ben pipája csibukjával játszott, s az úgy ingott lassan ide-oda, mint a falióra in
gája. - A következő héten újra hozzá siettem, de találkoztam valakivel, úgy is
mondhatnám: egy tanítványával, aki éppen tőle jött, és már sötét is volt, aki ezt
mondta: "Jobb, ha holnap mész Juliuszhoz, ma már azért jöttem el tőle, mert
rosszul van ...".- "De mégis, hogy van?"-kérdeztem. "Nem tudom" felelte, "csak
annyit mondhatok, hogy Juliusz szájából hallottam, erősen kétli, hogy meggyó
gyulna, s ma már Mihály arkangyal segitségét és gondviselését kérte, azt remél-

'Négyszögletes tetejű, prémes sapka.
"Zygmunt Krasiúskí művei: az Istentelen komédia legsikeresebb drámája, a Virradat jóval gyen

gébb elbeszélő költeménye.
•••Az első jelentős romantikus elbeszélő költemény lengyel nyelven.
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ve, hogy ez még kevés ideig erőt ad neki." Ezt hallván (s minden furcsálkodó
csodálkozás nélkül, mivel tudtam, hogy Slowacki nagyon vallásos volt) máskorra
halasztottam látogatásomat.

Ez alkalommal - ami a következő hétre esett - már a reggeli órákban elindul
tam hozzá, s úgy adódott, hogy belépve elsőnek láttam Juliusz kihűlt testét, mert
előző éjjel, miután fölvette az utolsó kenetet (és elolvasta az anyjától kapott leve
let, ami még haldoklása közben érkezett), örök nyugovóra tért, elköltözött a
nem-látható világba. Kevés szebb halott arcot látni, mint amilyen a Slowackié
volt, ahogy fehér profilja kirajzolódott azon a kifakult, sötét faliszőnyegen,

am.ely (a lengyel történelemből ábrázolt egy jelenetet) az ágyat a faltól elválasz
totta. Kinn a kismadarak röpködtek a megöntözetlen virágcserepek fölött; folyt a
sürgés-forgás a temetés körül, s hogy ez a temetés mílyen volt, azt különféle em
berek különbözőképpenírták le. Én a temetésen mindössze két női lényt láttam
- az egyik nagyon könnyezett, ami még sokáig igen vigasztaló emlékem maradt,
amikoris számos, akkortájt Párizsban időző lengyel társaságot látogattam - mert
akkoriban sok (mint mindig, előkelő és nem-mindennapi) lengyel nő volt Párizs
ban ... Van egy rajzom Juliusztól, amit Egyiptomban rajzolt, egy ottani" tájról,
mert különösen tájképeket egész ügyesen rajzolt, de kettévágtam a rajzot és
egyik felét felajánlottam egy hazánkból ittlévő hölgy albuma számára, a másik
felét megtartva magamnak, hogy beteljesüljenek a Beniowski e szavai: "jobb
kesztyűdetmajd kiakasztják valamely múzeumban, s az elveszett bal miett panasz
kodni fognak!"" - mivel az ilyesfajta elegáns és nem maró irónia, amilyen a
Juliuszé volt, a halál után írt errilékezéseket egyáltalán nem zavarja. Sőt, hason
lóan hangzik azokhoz a szavakhoz, amelyeket Macedón Fülöp kért, hogy ébre
désekor mindig ismételjenek el neki: "Király! a nap már kelőben, ne feledd egész
nap, hogy halandó vagy te is."

*

Erről azonban egy egészen más dolog jut az eszembe, egy olyan személyt ille
tően, aki egyáltalán nem híres, aki sem tehetségével, sem munkájával, sem szen
vedésével nem szerzett érdemeket - egy olyan személyrőlvan szó, akinek még a
teljes nevét sem tudom, s nemzeti hovatartozását sem bizonyosan ... Most tehát
egy halandóra emlékezem, akit noha nem ismerek, róla mégis nagyon hűséges,

személyes emlékem van - teszem ezt annál is szabadabban, minthogy már a
bevezetőben megmondtam, mit tartok a kritikáról, a kritikusokról és az "irodal
mi" stílusról, s inkább bízom az olyan tartalomban, mint az itt következő, ahol
csupán ahhoz fűződik érdekem, hogy amit leírok, szigorúan hűseges legyen.

Néhány évvel tehát a föntebb leírt halál után már nem voltam Párizsban - sőt,

sem Franciaországban, sem Londonban, sem másutt Angliában, de még Euró
pában vagy Amerikában sem... hanem egy lehorgonyzott hajón az Atlanti
Óceán partmelletti övezetében, krétafehér szigetek között, amelyek függőleges
sziklafalakká voltak töredezve. - Éppen vasárnap volt: felhőtlen, derült ég, len
tebb sötétvöröses-zafírszímí roppant hullámok, de ugyanakkor olyan csönd,
hogy egyetlen vitorla sem rezdült, egyetlen hanyagul megkötött kötél sem lenge-

• Slowacki "Beniowski" címú elbeszélő költeményból (L ének 321-322) való két sor parafrázisa.
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dezett ... Nem láttam még minden útitársamat, de most mindannyian kijöttek a
fedélzetre, hogy a szép napsütést ~lvezzük; ültem egy padon a főárbóc alatt, mel
lettem új ismerősöm, egy nyílteszű. izraelita származású fiatalember, akivel
gyakran beszélgettem. A teljes szélcsend miatt nem haladhattunk, s azt sem le
hetett tudni, mikor indulhatunk el újra....

Ahogy így üldögéltem. szemeimet a végtelenbe vesző hullámokra szegezve, női
szoknya lebbent el előttünk, s mellettem ülő útitársam azt mondja franciául:
" ... Nézze csak, hiszen maga művész, milyen gyönyörű nő ment itt el az imént,
tejet hozott egy szegény kiskutyának, akit elhoztak erre a hosszú útra; egy ilyen
napon, amikor mindenki örül az időnek, s a vasárnapnak, de az a szegény kutya
azt se tudja', hová került és meddig kell itt lennie." - Mivel nem tekintettem oda,
ahová útitársam tanácsolta, úgy feleltem neki, ahogy akkor felel az ember, ami
kor valami másra gondol: "Éppen azért nem keresem most meg a szememmel, a
nők ugyanis akkor a legszebbek, amikor nem hallják, látják, sőt még csak nem is .
sejtik, hogy nézik őket - majd megnézem őt máskor - egy más alkalomra
hagyom ..." - ezt mégegyszer, nyomatékosan elmondtam, hogy másra tereljem a
beszélgetés fonalát. - De hogy ez egy kűlönösen szép teremtés volt (állítólag ír
nemzetiségű),azt már akkor is észre lehetett venni, amikor mellettünk elhaladt,
hiszen a sztereoszkóp alapján ma már jól tudjuk, mennyit fog át az ember tekin
tetével öntudatlan, még akkor is, ha nem néz egyenesen a tárgyra. Ekkor lement
a nap, de szél nem támadt - s feljött a hold, s emelkedett az égen, míg én el
aludtam a szűk, fülledt hajófülkében ... és csak az őr járkált a háromárbócos
hajó fedélzetén. Éjjel hirtelen kiáltás hallatszott - emberek szaladgáltak lámpá
sokkal - egy jól megtermett néger, az első hajószolga, hol itt, holott tűnt fel a
lépcsőn, orvosra vadászva ... Hajnaltájt különös mozgolódást észleltem a hajón
- felkeltem hát és kimentem a fedélzetre. Az a fiatal, szép asszony, akiről meg
ígértem, hogy majd máskor szemügyre veszem, hirtelen meghalt az éjjel. Ilyen
kor az a szokás, hogy egy erre 'a célra szolgáló sötétlila vitorlával, amelyen nagy
fehér csillagok vannak, letakarják azt a helyet, ahol a halott fekszik - s most
napkeltekor egy ilyen folt sötétült a fedélzet közepén ...

Itt az a gondolatom támad, vajon azt a költészetet, amely a pontos igazságot
magába az életbe jegyzi be, érdemes-e tollal kimenteni a feledésből és leírni a
mai cinikus olvasóközönség számára ... Valamely regény, amely az indiai hasis
élvezéséből fakadó fantasztikus hazudozás eredménye, kellemesebb és vonzóbb
benyomást tehet az olvasóra!!

*

Később, amikor visszatértem Európába, Adam Mickiewicz a Bastille tér kör
nyékén lakott, az Arsenal könyvtár épületében, ahol könyvtáros volt. Ezt az ál
lást az általa megjövendölt személy: a nagy Napóleon dinasztiájából származó
(jelenlegi francia császár) ajánlotta fel a szent és örökkévaló emlékezetű Adam
Mickiewicznek; ez elég szűkös állás volt, túl kevés ahhoz, hogy belőle a költő

egész népes családját eltartsa, de azt hiszem már jóval azután ajánlották fel ne
ki, hogy az újságokban az állt: Adam Mickiewicz, a College de France tanára és
még néhányan megtagadták, hogy fölesküdjenek a francia császár hűségére.Aki
nek uralkodása későbbi éveiben-hónapjaiban ugyanez a könyvtáros Horatius
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nyelvén 6dát írt a Császárhoz, ami formájára nézve rendkívüli módon illett a
neki adott hivatalhoz és helyhez.

Ez tehát még kevéssel a keleti küldetése előtt történt, amelyre Adam a könyv
tárosságot felcserélte - felkerestem őt az Arsenal Könyvtár sötét, folyosókkal
és kőlépcsőkkel teli épületében; éppen vasárnap volt, mert emlékszem, hogy
miséről jöttem ki, s könyv volt a kezemben. Azzal mentem oda, hogy a szokottnál
is szívélyesebben üdvözöljem. mert közelebbnek éreztem magamhoz ... s ez
onnan eredt, hogy hallottam, megemlékezett rólam, amikor Amerikában tartóz
kodtam - pedig amikor elmentem, akkor csak annyit mondott valakinek: "Úgy
ment el, mintha csak a Pere Lechsise-re indulna!" - amit hallván, jól esett, hogy
valaki mégis gondolt rám Európában, s ezért szívesen mentem, hogy köszöntsem
őt. Jókedvűennézett rám és megölelt, s egészen napnyugtáig beszélgettünk, mert
emlékszem, hogy már egész vörös volt az ablak, amikor a távozásra gondoltam.
Szobája kicsi volt, egy jól befűtött pici kályhával, amelyben Adam időről időre

botjával kissé megpiszkálta a szenet.
Mickiewicz kopottas télikabátban volt ekkor, egy szürke, háziszőttes vászon

nal behúzott kabátban - érdekes kérdés: hol lehetett Párizsban kapni ilyen szí
nű, szabású, ilyen régivágású szőrmekabátot?minthogy, úgy tetszik, ez egy olyan
fajta kabát volt, amilyet a vidéki kurtanemesek hordanak telente a Varsótól
messze fekvő vidékeken. A szobácskában egy szép kis metszet függött, Szent
Mihályt ábrázolta az eredeti alapján, amely a kapucinusok templomában van
Rómában - bár lehet az is, hogy inkább Rafaelnak a Louvre-ban lévő képe alap
ján; erre már nem emlékszem pontosan. Az ostrobramskai Boldogasszony és
Domenichinnak Szent Jeromos áldozását ábrázoló eredeti rajza is itt volt: meg
még egy kicsi metszet, amely 1. Napóleont ábrázolta még a tábornoksága előtti

időből, s alatta egy idősebb, egyenes tartású férfi daguerotypja, nyakig gombolt
zekében. olyanban, amilyenben a francia rokkantak járnak, s ez éppen a leg
utóbbi háború legelső hadműveletei idején volt .. .** Az íróasztaion pedig, amit
csak rövid ideje lehetett látni Mickiewicz tulajdonában, egy gipszöntvény állt,
amely két birkózó medvét ábrázolt.

Ez még Mickiewicz nejének a halála előtt?" volt, akinek elhunyta és temetése
után vagy két héttel újra elmentem Adamhoz úgy reggel tíz óra körül és az ajtó
ban találkoztunk, mert már indult kifelé, úgy hogy az ajtót kinyitván szinte belé
ütköztem - visszajött hát még velem vagy másfél órára, amely időt átbeszélget
tük, majd együtt mentünk el, oda ment, ahova el kellett mennie még másfél órá
val annakelőtte. Részletesen, s nagyon nyugodtan beszélt a felesége haláláról,
azzal a kevés kitérővel, hogy: a halálfélelem és az azzal kapcsolatos dolgoktól
való ijedelem csupán az igazság nem-tudatos ismeretéből származik ... mígnem
az egyik utcasarkon útjaink elváltak, amikoris megszoritotta kezemet és erős

hangon így szólt: "Hát akkor... adieu!" - Mivel sohasem vett tőlem búcsút
franciául, s ilyen tónusban, pedig sokszor búcsúzkodtunk egymástól, jóllehet a
város másik végére kellett mennem, még a lakásomba vezető lépcsökre lépve is
hallottam, hogy: "... Adieu!"

*Valószínűleg egy Domeniehín-másolatről van szó; az eredeti mű a vatikáni képtár gyűjtemé

nyében található.
**A krimi háborúról van szó,
***Mickiewicz felesége 1855. március 5-én halt meg, így Norwid második látogatása kb. március

2D-raeshetett.
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A véletlen úgy akarta, hogy ezután már nem láthattam többé Adamot, búcsúz
tatni sem tudtam, amikor elutazott Keletre* - egyszóval, hogy utolsó lett a mi
akkor oly furcsán hangzó búcsúzásunk ... Amihez még, hogy világosabb legyen
a dolog, hozzá kell tenni, hogy a megboldogult Adam Mickiewiczre az volt a jel
lemző, hogy nemcsak amit mondott, hanem az is, ahogyan mondta, megragadt az
ember emlékezetében ...

A rue de la Tour-des-Dames tetején van egy ház, amelybe belépve, a lépcsők,

valamint az agyagból öntött tizennegyedik századi firenzei töredékek mind arra
vallanak, hogy itt komoly művész lakik ... Nemrégiben ott jártam - felmásztam
a legfelső emeletre Delaroche úr műtermébe, ahol ez a nagy művész** megmu
tatta nekem utolsó, alighogy befejezett képét. Ez egy nagy fél-árkus nagyságú
kép volt, amit Delaroche fára festett. - Egy jeruzsálemi sikátorban többet lehe
tett érezni, mint látni egy ablakhoz hasonló résen át, amikor az az ember, akit
Mesternek, Rabbinak és Messiásnak, királynak és prófétának, és biztosan gyó
gyító orvosnak neveztek, de aki Krisztus volt, az Isten élő fia, éppen megfogatik
az őrök által és az egyik hatóságtól a másikhoz vezettetik, de az is lehet, hogy
éppen a Koponyák Hegyére. Szent Péter, aki legközelebb áll ehhez az ablakhoz,
éppen olyan mozdulatot tesz, mint egy kardját kereső ember, Szent János pedig,
kezét amannak mellére téve, nyugtatgatja az apostolok hercegét, miközben ma
ga, amíg amaz figyeli, kinéz az ablakon.

Ez a csoport az ablak melletti falnál áll - utána szünet, ahogy a' Stabat Meter
ben is szünet van a strófák között - távolabb a-Legszentebb Anya térdel, úgy
ahogy a templomban, az oltár előtt térdelnek az Oltáriszentség felmutatásakor 
aztán újra szünet - majd szen~nők egy csoportja valamely katakomba-szerűépít
mény árnyékában ... Ime az Ur teljes szenvedésének a képe, amelyen a Megvál
tó személye láthatóan nincsen jelen, csupán az Úr szenvedését látó személyek
arckifejezéseiben-arcjátékában van kifejezve.

Szerfelett örvendezve, hogy íme van még művész a világon.... néztem ezt á kis
képet, s minthogy a megboldogult Delaroche úr (hasonlóan ahhoz az egyszer
előfordult Ary Schefferhez***) megengedte, hogy miután megtekintettem műveit,

mindent, ami eszembe jut, elmondjak; én pedig úgy vélem, hogy egy ilyen magas
színvonalon álló művészhez nem is kell másképp beszélni - ezért hát gondolatai
mat hosszan, egészen pontos szavakkal fogalmaztam meg. - Legvégül azt mond
tam, úgy gondolom, hogy egy ilyen képnek folytatása kell, hogy legyen, mert így
önmagában kiragadva nem alkot teljességet - amire Delaroche úr így felelt:
"Tulajdonképpen három ilyet szeretnék csinálni, hogy tri16giát alkosson ..."
Aztán még megmutatta nekem Thiers portréját, amely kitűnő volt minden tekin
tetben, majd újra visszatérve a kicsi képhez, már búcsúzkodó hangon (mert vala
ki éppen jött hozzá) ezt mondta: "Igen, csak három ilyesfajta kép együtt lesz tel
jes" és néhány lépést téve yelem az ajtó felé, még kétszer is hozzátette: "mihelyt
megcsinálom azt a másik két képet . . . megmutatom - azokat is megmutatom Magá
nak", ezt mindig nyomatékosan hangsúlyozta, mert műveit nem állította ki nyil-

"Míckiewícz Konstantinápolyba utazott, hogy részt vegyen a krimi háborúban, s itt halt megkole
rában 1855. november 26-án.

""Paul Delaroche (1797-1856) ismert francia festő.

"""Ary Scheffer (1795--1858) francia festőművész, népszerű portré-festő.



vánosan és nem is mutatta meg akárkinek, különösen egy idő óta ... Soha többé
nem láttam ezután Delaroche urat, akinek halálával Leonardo da Vinci utolsó
kicsiny sugara is homályba merült ...

Igyekeztem megtudni, vajon ez a nagy művész halála előtt belekezdett-e még
a két másik kis képbe, de nem ... talán csak vázlatban maradtak ...

A fentebb leírt dolgokat Fekete Virágok-nak hívom: olyan hűségesek, mint a
tanúk aláírásai, akik írni nem tudván, durván odarajzolt kereszttel jegyzik le a
nevüket; egyszer majd! az irodalomban, amelyet talán majd máskor fogok látni,
az effajta írások nem tűnnek majd olyan furcsának az elbeszéléseket kereső 01
vasónak. - Mivelhogy léteznek regények és románszok, drámák és tragédiák a le
nem-írt, a nem-irodalmi világban is, amelyekről irodalmárainknak fogalmuk
sincs, de ezeket - papírra vetni - már most? érdemes-e? ...
(1856)

Lengyelből fordította Gömöri György

CSANÁD BÉLA

Változatok Prokop Péter képeire
A 65 éves Művésznek

Történelem

A szeretet:
az Atya, a Fiú
és a Lélek
vérpiros lángja.

A tékozló fiú
kinyújtla kezét
a végtelenbe.
Ezzel a mozdulattal
kezdödik a történelem.

A kozmosz ablakai

Ne szégyelld a könnyeidet,
ha kitekintesz
a világ tüzmarta ablakain.
Könnyeid a bölcsesség
gyermeki változatai.
Sirásod a mulandóság
feltörö cáfolata.
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Kerítések

Bekeritettél, Istenem,
vonalak hálójával,
s igéid ütegei
ágyúzzák éjszakáimat.
S mihelyt megpróbálok
menekülni:
megszületik a félelem.

Tájkép

Végül is
remete lettél
aki befelé néz csak
világon túli madár
ki éppúgy reszket
és verítékezik
a, látható világért
mint a kétkezi munkás

De szárnyaidat
az ég áramlatal
emelik magasba


