
Észak fényei
„Ki ide belépsz, vendég vagy. Kinél?”

(R. M. Rilke)

Azon a ködös, New York-i reggelen Hoogs egy hattyúra lett figyel-
mes. Kinyitotta a könyvtári könyvet, s az egyik lapon megpillan-
totta a hófehér madarat, amint az egy középkori kőhíd alatt tol-
lászkodott. De akadtak a képen ennél jelentékenyebb részletek is.
Egy hamvas, meztelen leány, aki szent ájtatossággal térdelt a fűben,
nem messze tőle pedig — központi helyen — egy megszelídítésre
váró egyszarvú. A Physiologus meghatározása alapján — Hoogs
ezt így olvasta — az egyszarvú a gödölyéhez hasonlít. A feje köze-
pén szarv található. A bevadászása úgy történik, hogy szüzet visz-
nek elébe, aki megszoptatja, és ettől kezdve a csodálatos szépségű
lény már a királyi palotába költözik.

Dijk Hoogs szeme előtt gyakran megjelent Utrecht. Beleszédült
a gondolatba, hogy nemsokára láthatja, hogy az apró, csatornákon
át ívelő, mohás kőhidakon végre átgyalogolhat, betérhet a volt Szent
Katalin-kolostor romjaitól nem messze található kitűnő képtárba,
majd az őszi szélzúgásban megszemlélheti a Pieterskerkét, a valaha
világjáró hajóra emlékeztető, kereszt alakú, robusztus épületegyüt -
tes megmaradt, keleti részét.

Ez a múlhatatlan nosztalgia és sóvárgás egyre inkább gyötörni kezd-
te. Lesoványodott. Egész nap ücsörgött a parkban, nem értette pon-
tosan, mi történik. Soha életében nem gondolt Hollandiára, még gye-
rekként sem, hiszen itt nőtt föl New Yorktól nem messze. Az 1800-as
években költöztek ide ősei. De valahogy most nem értette, miért szá-
mít mindez. Úgy érezte, eljött a pillanat, amikor döntenie kell. Ősei kö-
zött olyan festők is akadtak, akiknek gazdag hagyatékát múzeumok
és magánképtárak őrzik. Hogy ez a kétségtelen tény nyomasztotta-e
vagy sem, nem tudjuk, de minden bizonnyal ennek is része volt ab-
ban az elbizonytalanodásban, amely elfecsérelt életidejére emlékeztette.

Hoogs bizonyíthatóan rokonságban állt egy Jacob Van Meycken
nevű utrechti festővel, akit már régóta tanulmányozott. És tette mind-
ezt az Egyesült Államokban, ahol kutatásai támogatására pénzt ka-
pott. Eleinte azt hitte, könnyű a feladat, majd néhány hét után rájött,
hogy terveinek és elképzeléseinek csupán egy töredékét lesz képes
megvalósítani. Mivel kevés adat állt rendelkezésére, igen nehezen ha-
ladt, papírjait, jegyzeteit sokszor csak a fiókban rejtegette. Képzeletben
gyakran hazaruccant Utrechtbe, de olykor Delftbe is, ahol egy kicsiny
teázóból szemlélte az ég vaskos és páratlan acélszürkeségét, a reg-
geli fényt, amiről tudta, talán a legkülönösebb, amit valaha látott.

Bach csellószvitjei egy ilyen pompás, mégis csupasz színpadra
szólítanak, jegyezte meg magának Hoogs egy vasárnap délutánon,
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amikor a holland konyhák mágikus kőmintázatát vizsgálgatta, ele-
mezte egy lakberendezési szaklapban. Olyasféle színpadra, gon-
dolta, mely mögé üres utcák, folyosók vezetnek mélyen: feltárul
bennük a perspektíva minden gyönyöre és látványossága. Van a
műben valami abszurdnak tűnő hívás: fogjam a székem, üljek a hűs
padló közepére, hogy aztán eme álomszerű, vermeeri sakktábla-
burkolaton időzzek mozdulatlanul.

Dijk Hoogs az egész napot egy könyvtárban töltötte. Ha lapozás
közben fontosabb mondatra vagy festményre bukkant, megállt egy
pillanatra, kinézett az ablakon: mint aki egy, a város fölött elhúzó,
ritka, visszaköltözni kész madárfajra figyelne.

Amikor Hoogs a könyvtárban írni kezdett, eszébe jutott az alapít-
vány gazdag és előkelő tulajdonosa, egy igazi amerikai nő, aki nem
volt szép, sohasem voltak látomásai. Könnyen és bölcsen közleke-
dett. A kiegyensúlyozottság és szenvedélynélküliség eme két lábon
járó asszonyi példája valósággal a földhöz szögezte. Általános és
mindenki által elfogadott kellemességén és okosságán túl volt ott va-
lami — hiba? A mosolyon túli, metsző, hideg szem hamis gyémánt?

Mint egy kínai porceláncsésze, amelynek titokban megsérült az
oldala.

Alig látható hajszálér-repedés.
Hoogs otthon kinyitotta a szekrény aljában őrzött ládikát, amelyet

még örökségként nagyapjától kapott. Fényképek, iratok és levelek pi-
hen tek benne. Meg néhány galambtoll. Az első megsárgult fotográfi-
áról egy utrechti templom hófehér és tágas belseje világított. A fény-
kép Jacob Van Meycken 1404-ben készült festményét ábrázolta. A
há tulján kézzel írott szöveg: Szép magánosságtok lebeg hallgatásban.

Micsoda képtelen hasonlóság, motyogta meglepetten, amikor
alagsori szobájának homályos tükrében este megleste magát. Ezzel
a képpel, a finomkodó beállítással már találkozott valahol, valamely
festőművész tanulmányozása közben. Talán a függöny mellett gug-
goló 16. századi hangszerkészítő tanonc portréja ez? Aki — maga a
remény — a képből kifelé, a nézőre bámul. Gyermeteg lénye egybe -
nőtt azzal a félig kész hegedűvel, ami ott hever előtte a földön. Ér-
zékeny hangszer. Ujjával mintha azt mutatná, mondaná: ez az enyém
— az én testem és lelkem.

Másnap összepakolt, és végleg elutazott. Haza, ahogy ő nevezte.
Az őszi, sűrű köd, a gomolygás, a mellkasra nehezedő nyomás

szokatlan volt számára, mégis azon a napon — amikor életében elő-
ször lépett holland földre — boldognak érezte magát.

Hoogs régi vekkere — amihez családi örökségként jutott — vá-
rat lanul abbahagyta a ketyegést, megállt, berozsdásodott, hiába ke-
negette a kölcsönkért, Izlandról származó halolajjal. De a gyöngy-
házfényű városkában talált egy órajavítót.

Harmadnap — mikor sikerült kinyomoznia, mikor és hol kerül sor
Utrechtben kedvenc zenekarának koncertjére — megkereste a helyet,
jegyet váltott, de előtte még beült a szűk kis teázóba. Minden Hoogs
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kedve szerint alakult: egy régi angol zeneszerző, William Lawes Consorts
Sets in Four parts című műve szerepelt a műsorban. Hoogs egy várat-
lan mozdulattal fölhörpintette utolsó korty teáját, s az asztal fölött már
hallotta is átsuhanni a hágai gambások ködfátyolos muzsikáját.

Éjjel csak alig aludt. Beleásta magát Jacob Van Meycken életének
és műveinek tanulmányozásába.

A következő napon kiballagott a festményen szereplő kőhíd mel-
lé, amelyen 1410 nyarán oly gyakran sétált át Jacob Van Meycken is.
Azután kiült a kávéház teraszára, rendelt egy zöldteát, és csak bámulta
a szemben horgonyzó hatalmas katedrálist. „A szépség labirintusa
isten ajándéka, és én eltévedtem benne” — írta föl noteszének egyik
gyűrött lapjára Hoogs, majd fizetett a szeplős pincérlánynak.

Már délután volt, amikor fürödni indult. Kezét a falon függő tükör
felé nyújtotta, majd izzadt tenyerével végigtapogatta borostás arcá-
nak homályos mását. Odakünn, a mohás kőhíd fölött — amely ösz-
szekötötte a sétányt és az ódon polgárházakat — átrepült egy hattyú.
Suhogó szárnya eggyé vált a hirtelen föltámadó, fényes széllel. Is-
meretlen borzongás futott végig Dijk Hoogs meztelen testén.

Ekkor döbbent rá, hogy életének talán legkülönösebb pillanata
ez. Letörölte a ködös ablakot. A saját szemével látta azt, amit ko-
rábban Jacob Van Meycken is.

De hol kezdődik a saját történetünk? És hol végződik?

Az egyszarvú
és a szűz
A festő némán ült a karosszékben, unottan nézte a munkáját, s vár ta,
hogy történjék valami.

A kislány épp akkor lépett ki a Szent Katalin-kolostorból, amikor
a borostás arcú Jacob Van Meycken már lemondott arról az esélyéről,
hogy még azon az estén befejezi a képet. Világítóbb és fényesebb szí-
neket akart, amilyent még talán ő maga sem látott, de ennek a lehe-
tősége az est közeledtével végleg elúszni látszott. Karba tett kézzel ült,
mint aki már régen abbahagyta e nehéz mesterség gyakorlását, s utol-
jára ülne befejezhetetlen, szél tépte művével az ég alatt. De tette ezt
oly véghetetlen nyugalommal, mint aki tudja: a csendes várakozás —
amelynek valamiképpen az Úr is részese — csak méltó előjáték.

A templom gótikus ablaka felől hideg szellő érkezett, majd apá-
cák surrantak ki a hátsó ajtón. Kopott faasztalokat hordtak a kert
napsütötte, titkos rózsalugasai közé.

Csámcsogva falatoztak az asztal közepére helyezett tálból. Üte-
mesen fölzabálva, szétrágva a csendélet válogatott gyümölcseit.
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Megszenvedni az almát, a bort, a tál oldaláról lecsüngő langusz-
tarák ollóit és piros bajszát, a dermedt golyóbisszemeket, az asztalra
helyezett birs illatát, amely valahonnan az idő túloldaláról érkezik.

Valami történt?
Van Meycken tiltakozni szeretett volna, de az okokat, amelyekre

hivatkozhatna, nem találta elégségesnek. A nap utolsó sugarai mé-
lyen behatoltak pupillája mögé. Mire újra visszanyerte a látását,
már ott ült előtte a felékesített egyszarvú, és tőle balra az ifjú, szep-
lőtelen leány. Az apácák elfehéredve ugrottak föl a magokkal tele-
köpködött asztal mellől.

Szólhattak volna, de nem szóltak.
Mosolyoghattak volna, de nem mosolyogtak.
Imádkozhattak volna, de nem imádkoztak.
Üveghangokat véltek hallani, amelyek a lény hófehér alakja felől

érkeztek, de mégis a messzi távolból!
Egy pillanat volt az egész, mégis Jacob Van Meycken élete itt

nagy fordulatot vett. Aminek 1410 augusztusában szemtanúja volt,
azt soha többé nem tudta elfelejteni, majd két nappal később — az
Úr engedelmes szolgájaként — megfestette, amit látott. A harmadik
napon hóna alatt a festménnyel megjelent a kolostorban, hogy Isten
házának ajándékozza azt.

A kislány azonban nem ment haza, nem is tűnt el, csak ült a híd
mellett, fejét sebhelyes térdére fektette. Hagyta, hogy mossa, für-
desse a koraesti, meleg eső. De soha senki nem hallotta őt beszélni.

A látomás után hazafelé igyekezett Van Meycken, amikor hirtelen
megtorpant. Mintha szívelégtelenség gyötörné: lélegzése akadozott,
ólomnehéznek és kibírhatatlannak érezte testét. Arra gondolt, hogy
egész eddigi életét eltékozolta. Száz meg száz festménybe ölte, szí-
nekbe, tárgyakba, emberekbe. És most mégis rettenetes hiányérzete
támadt. Bámulta a sárban gubbasztó lánykát, aki roppant egyszerű-
ségében is többnek, tökéletesebbnek bizonyult a művészet kiokosko-
dott szépségideáljainál. Sokáig nem mozdult. Nem volt miért. Ó, szív-
facsaró, gyönyörű reménytelenség, mely mégis a megváltás titkos
magját hordozza méhében!

A festő hazafelé igyekezett, ismerősök, jómódú és kellemes pol-
gárok siettek az alkonyattól elnehezült, csinos kis utcán. Hajbókolva
köszöntek neki, vagy csak tekintetét keresték. Rokonok, ismerősök,
aztán tanítványok is akadtak köztük, akik kíváncsi pillantásokat ve-
tettek szeretett mesterük megtört alakjára.

Van Meycken szorosan a fal mellett haladt. Szerencsére, a megér-
kező sötétben már senki nem ismerte föl, nem hangzott felé köszönés.

A szakadó esőben, az utcasarkon egy farkaskutya feküdt. Mél-
tóságteljes, fekete szeme egészséges fölénnyel csillogott.

A lányka rezzenetlen arccal bámult maga elé. Mutatóujját bele-
mé lyesztette a sárba.

Jacob Van Meycken 1410 őszén a korabeli beszámolók szerint örök-
re elhagyta szülőhazáját, a messzi Itáliába távozott. Többé nem festett
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egyetlen képet sem. Azt mesélik, ha olykor felöntött a garatra, mell-
kasa remegni kezdett, látomásai támadtak. Kiült a tenger elé, s olyan
nyelven kezdett beszélni, amit még az ott tanuló északi diákok sem
értettek. Senki sem értette. De látták szent halandzsájának színeit,
amely olyan volt, mintha egyszerre lenne hajnal és alkony, majd mint-
ha egy lányka lépkedett volna a tenger hullámtalan, kék selyem-
posztója fölött.

Tengeröböl
1.

Csak ha a sziget elhagyatott partjait
nézte, akkor érzett nyugalmat. Talán mert
tudta, sosem jut el oda.

2.

Tengericsillagok a napon. Nem vitték el
őket, talán megfeledkeztek róluk, nem tudom.
Ott hevertek a sziklafal párkányán.

Az egyik olyan erősen kapaszkodott
még a kőbe, hogy alig tudtam lefeszegetni róla.
Megmerevedett karjai őrizték a kő görbületét.
Kirajzolódott bennük a kín geometriája.

3.

A város, a tenger. Drótketrecbe zárt kutya,
a hátán friss sebek. Harangoznak, halrajok imája
a nyílt vízen.

GYŐRFFY ÁKOS
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