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JEAN GRENIER

Bevezetés Provence-ba

Más hol él ni! Ez min den fi a tal leg el sõ ál ma. Va jon el hi szi-e, hogy vá gya ott majd be-
tel je sül, s hogy lé te zik egy hely, ahol le het sé ges sze ret ni és bol dog nak len ni? Ki gú nyol-
ja azo kat, akik nek ilyen kér dé sek jár nak a fe jé ben. A fi a tal ság nak meg van az a ki vált sá-
ga, hogy sa ját ma ga iga zo lá sát ön ma gá ban ta lál ja meg. An  nyi ban hisz, amen  nyi ben lé te-
zik, és sem mi szük sé gét nem ér zi, hogy bi zo nyít sa an nak a lé tét, ami ben hisz.

„Mi hasz nát ven né tek, kér de zi Don Qui jo te a ke res ke dõk tõl, akik ódz kod nak at tól, 
hogy lá tat lan ban a leg szebb nõ nek ki ált sák ki Dulcineát, mi hasz nát ven né tek, ha be mu-
tat nám nek tek õt? Egy nyil ván va ló igaz sá got nem nagy do log be is mer ni. A fon tos az, 
hogy hig  gye tek ben ne, el is mer jé tek, föl es küd je tek rá és meg véd jé tek anél kül, hogy lát-
ná tok õt...”

A ser dü lõk csil la pít ha tat lan len dü le te ez. Enélkül a túl ára dás nél kül nem vol na élet az 
élet, de mi cso da bol dog ság tud ni, hogy ez: le het sé ges! Én ma gam csak ak kor kezd tem el 
él ni, ami kor meg ta nul tam, hogy van más, más, mint mind az, ami kö rül vett vagy in kább
foj to ga tott. Mert fi a tal ko runk ban, ha csak nin csen ha tal mas, szer te len éle tünk, hi á ba pró-
bál juk meg a jól is mert ké pek kel be töl te ni ma gá nyun kat. Csak az álom ma rad...

A hi deg, pá rás ég alatt fel cse pe re dõ gye rek szá má ra az an tik vi tás fel fe de zé se meg ha-
tá ro zó él ményt je lent. Ho gyan? Hát lé te zik egy vi lág, ami nem egy is ten, nem egy bölcs, 
nem egy gép vagy egy gon do lat, ha nem az em ber ked vé ért ké szült, amit em be rek al kot-
tak és ami em be ri mér té ket kö vet? És ahol még is tetten érhetõ (az, ami nek a mi idõnk 
oly an  nyi ra hí ján van) az is te ni min dent be töl tõ je len lé te! Ké sõbb, a köl tõi kép ze let nagy-
sze rû mû vei nyo mán meg sej tet tem azt, ami az em ber ben ha tal ma sabb, mint õ ma ga: ár-
nyé kát. Hogy is tud nám el fe lej te ni Lamartine al ko nya it! Egy nap, Turner Childe Harold 
za rán dok út ja elõtt be le él tem ma gam a fi a tal uta zó sze re pé be, amint a man du la fe nyõk ár-
nyé ká ban egy szép gyü möl csök kel, szép em be rek kel, szép fo lyók kal, szép fák kal te li bol-
dog völ gyet és a völ gyön szét fu tó, a vi lá got át tet szõ vé ala kí tó fé nyes sé get szem lél... Le-
het sé ges vol na, hogy egyet len pil la nat vis  sza ad ja mind azt, amit va la ha el ve szí tet tünk? 

Lé te zik az ég nek, a föld nek, a víz nek va la mi megfoghatatlan ve gyü le te, amely mind-
an  nyi unk szá má ra más, és amely ég haj la tun kat ad ja. Ahogy kö ze le dünk fe lé, lép te ink 
egy szer re kön  nyeb bek lesz nek, a szí vünk fel de rül. Az egyéb ként né ma Ter mé szet hir te-
len mint ha da lol ni kez de ne. Rá is me rünk a dol gok ra. Mint a sze re lem el sõ lá tás ra: van-
nak tá jak, me lye ket ha meg pil lan tunk, he ve seb ben ver a szí vünk, me lyek édes szo ron-
gás és hos  szú él ve zet ígé re tét hor doz zák ma guk ban. És lé te zik ba rát ság a rak part ok kö-
ve i vel, a víz cso bo gás sal, a szán tás hû sé vel, az al ko nyat fel hõ i vel. 

Szá mom ra a Föld kö zi-ten ger volt ez a táj.
Él egy nép, egy ugyan azon nép, a Föld kö zi-ten ger ki kö tõ i ben Mar seille -tõl Kons tan ti-

ná po lyig, me zít lá ba san a rak part okon, a nap tól és az ánizs tól égõ arc cal, haj lott hát tal a 
na rancs lá dák sú lya alatt, azon nal ké szen az erõ szak vagy a szen ve dély bár mely gesz tu sá-
ra. Nap pa li éle te lát szó lag lá za san te lik, pe dig va ló já ban alig akad ten ni va ló ja. Éj sza ka 
vi szont a ko mor han gu la tú há zak kal és ré gi temp lo mok kal te li, pisz kos ágy ru há val fel-
lo bo gó zott szûk ut cács kák egy vég te le nül von zó ün nep dísz le te i vé vál toz nak át an nak a 
sze mé ben, aki ezek kel a sza bad éle tet élõ em be rek kel, akik nyo mo rú sá guk ál tal vál tot-
ták meg sza bad sá gu kat, ro kon sá got érez – még ha nem is le het biz tos ab ban, hogy õk 
ma guk kér nek-e eb bõl a ro kon ság ból. Von zó té má ja le het a tár ca írás nak az, aho gyan az 
itt élõk min den reg gel ké szen áll nak ar ra, hogy ne ki vág ja nak a ten ger nek, és aho gyan 
min den es te ké szen áll nak ar ra, hogy el játs  szák pén zü ket a bár pul to kon; aho gyan há rom 
ha von ta új éle tet kez de nek. En gem azon ban nem éle tük ka lan dos ré sze ra gad meg, ha-
nem bol dog sá guk tit ka. 

Azt gon dol nánk, hogy szen ve dé lye sek, és va ló ban azok. De mi az, ami tõl láng ra kap 
ben nük a szen ve dély? A nap, a sze re lem, a ten ger és a já ték – csu pa olyas mi, amit sen-
ki el nem ve het tõ lük. Bos  szú vagy ha jó tö rés mi att min de nük oda ve szett? A ten ger és a 
sze re lem egy örök ké va ló sá gig az övék ma rad. Hol nap, hol nap ta lán min den rossz jó ra 
for dul, és egyéb ként már a je len lét ma ga is... Az öböl íve, akár csak egy öle lõ kar, mi cso-
da vi gasz ta ló lát ványt nyújt hat egy ki áb rán dult szív nek! 

A tér szív hez szó ló el ren de zé se ad ja a me di ter rán vi dék lel két. A tér: mint a vál lak haj-
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lá sa, mint az arc ke rek sé ge. S az idõ mér ték egy sé ge az, amíg egy fi a tal em ber el fut a par-
ti fö veny egyik fe lé tõl a má si kig. A fény jel le get ad és for má kat te remt. Min den az em-
ber di csõ sé gé re van itt: di csõ sé gé re és vesz té re. S ha ilyen nagy az em ber je len tõ sé ge, az 
azért van, mert tet te i nek vég sõ dísz le te, a táj mö gött, a ha lál. A táj és a ha lál itt egy mást
ma gya ráz zák. A vágy kon túr ja it egye dül vé ges sé gé nek éles, fo lya ma to san je len le võ ér-
zé se ad ja. Ezek nek az erõk nek a met szés pont ján szü le tett meg a tra gé dia fi lo zó fi á ja.

Szók ra tész két ség kí vül az em be ri lé te zés fény pont ját je le ní ti meg. De már el ítél ték 
(meg akar hal ni). Teg nap még ra ko dó mun kás ok kal és tettrekész fi a ta lok kal kó bo rolt az 
ut cá kon, hol nap ra csak egy név te len holt test ma rad be lõ le. Ma vi szont, bör tön cel lá já-
ban, az em be ri ség leg tel je sebb for má ját tes te sí ti meg, a föld kö zi-ten ge ri vi dék leg fé nye-
sebb si ke rét. Ba rá ta i val foly ta tott utol só be szél ge té se i bõl, me lyek an nak a két út nak a 
met szés pont ján zaj la nak, me lye ket min den em ber be jár, töb bet ta nul tam, mint Bossuet 
ös  szes „nunc erudimini”-jébõl. 

•

Nem kell nagy erõ fe szí tést ten nem ah hoz, hogy fel idéz zem azo kat a bol dog éve ket,
me lye ket a föld kö zi-ten ge ri par to kon va ló uta zás sal töl töt tem. Ezek az évek szün te le nül 
elõt tem van nak. A me leg éj sza kák Al gír la pos ház te tõ in, a si rok kó, mely akár egy for ró
vágy, ki szá rí tot ta aj ka i mat, az olasz táj csil lo gá sa és az em be rek lá zas iz gal ma: az élet 
pa zar cso dái ezek, me lyek nem ma rad hat tak ha tás nél kül rám. 

A gö rög vi dék az, ami re, ha be szél nem kell ró la, nem ta lá lok ké pe ket. Egy ér zés tör 
fel ben nem ké pek he lyett: olyan ez, mint ami kor va la ki be be le sze re tünk, és egy szer-
re mint ha egy re ke vés bé lát nánk õt, ké pe ugyan olyan mér ték ben hal vá nyo dik el sze-
münk elõtt, ahogy je len lé te szí vünk ben erõ sö dik. Le mez te le ní tett tá jak, szik lás emel ke-
dõk, temp lo mok, akár ap ró, tö ré keny já ték sze rek. Va la mi vég sõ, a nagy fáj dal mak hoz 
ha son ló le egy sze rû sö dés. Azo no sul ha tok a ben nem élõ em ber rel. Vég re el hagy ha tom 
a min den nap ok ha zug sá ga it és szem tõl szem be áll ha tok sa ját em ber sé gem mel. Vég re 
meg sza ba dul ha tok ön ma gam tól, vég re meg tér he tek ön ma gam ba! Hát még is le het sé ges 
ez a ba rát ság!

Provence-nak két ség kí vül ki sebb az ere je, de több ben ne a gyen géd ség. Ma is em lék-
szem ar ra a ta va szi reg gel re, ami kor le száll tam a pá ri zsi vo nat ról, és fel fe dez tem azt a 
va rázs la tos vi dé ket, amit a Dom szik lái vág nak ket té. Na po kat töl töt tem a fo lyó, a sík-
ság és a Pa lo ta szem lé lé sé vel, és a táj úgy mu tat ta min dig más ar cát a nap su ga ra i nak 
haj lás szö ge sze rint, akár a ten ger. Az óta még na gyobb szép sé ge ket fe dez tem fel: Arles 
és a Baux vi dé két, ame lyek, mint ha ököl be szo rí tott ke zük ben tar ta nák, ma guk ba fo gad-
ják azt a ra gyo gást, amit Avignon te rít szét a tá jon, Lourmarint és Port-Clos szi ge tét, 
és még men  nyi mást! De az avig no ni vi dék az, ami tény le ge sen meg sze ret tet te ve lem 
a dél-fran cia tá jat, és ha csak az át tet szõ má ju si fény ben tu dom vi szont lát ni ezt a vi dé-
ket, az an nak kö szön he tõ, hogy eb ben a hó nap ban is mer ked tem meg ve le, és az ér ze lem 
szem pont já ból egye dül az el sõ be nyo más szá mít. Azt hi szem, lé te zik egy faj ta mély és 
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lát ha tat lan egy ség Provence és a ta vasz kö zött, csak úgy, mint Luberon és az õsz kö zött,
ugyan úgy, ahogy mind an  nyi unk éle té ben van egy idõ szak, ami kor ké pes sé ge in ket, me-
lyek lé tünk ben szun  nyad nak, min den erõ fe szí tés nél kül meg tud juk va ló sí ta ni, egy kor, 
ami ben elõ ször és utol já ra fel is mer he tõ vé és sze ret he tõ vé vá lunk, nem má sért, ha nem
pon to san ön ma gunk ért. 

Provence-ban tá jak és mû em lé kek let tek ba rá ta im. A dol gok és a lé te zõk egyet len 
töm böt al kot tak szá mom ra: ugyan an nak a ter mé szet ben és az em be ri vi lág ban meg nyil-
vá nu ló al ko tói aka rat nak a ki fe je zé se i vé vál tak. Egy föld, ami va la ha ró mai volt, per sze
nem is tud más dol go kat meg di csõ í te ni, mint azo kat, ame lyek min den re „igen”-t mon da-
nak. Em ber az em ber rel csak az ala pí tás ked vé ért tár sul, a ba rát ság az, ami bõl a vá ro sok 
épül nek, ugyan úgy, ahogy más hol a ba rát ság rom bol ja le õket. Ezen a föl dön min den ki 
épí tész nek szü le tik. A ro mán mû vé szet és a re ne szánsz itt az an tik kal egy be nõ ve azon 
dol go zik, hogy a szel le met vis  sza te rel je ön nön lé te súly pont já hoz. S a táj ma ga konst-
ruk ció (hogy ezt a szót hasz nál jam, mel  lyel oly gyak ran vis  sza él tek és amely itt még is
örök ké di vat ban ma rad). Sze re tem eze ket a négy szög le tes tor nyo kat a zsú folt ég alatt. 
És mi lyen szép a cip rus füg gõ le ges íve és a föld víz szin tes vo na la ál tal al ko tott de rék-
szög! Fe lé jük és az an tik ro mok, ro mán ko ri ko los to rok fe lé kö ze led ve egy szer re le csil-
la po dik ben nem a ta ga dás vá gya, a szo ci á lis for mák iránt ér zett vi szoly gá som. És ami-
kor Hen ri Boscótól meg tu dom, hogy Cental bá ró ja a Tour d’Aigues-i kas té lyá nak (amit 
pusz tán azért épít te tett, hogy itt fo gad has sa sze rel mét, Valois Mar gi tot) min den aj ta já ra 
ezt a jel mon da tot vé set te:

SATIABOR CUM APPARUERIT

ak kor nem tu dok el len áll ni an nak, hogy ezt a mon da tot ma gam Provence-ra al kal maz-
zam. Ha csak meg pil lant ha tom, min den vá gyam tel je sül. 

•

Hogy ma gam ra ta lál tam ezen a vi dé ken, ezek ben az ott ho nok ban, az min den bi zony-
 nyal an nak kö szön he tõ, hogy szû kebb ér te lem ben vett szü lõ ha zám el ha gyá sa nem csak 
hogy ká ros nem volt, ha nem egye ne sen szükségessé vált szá mom ra. Meg kel lett ta gad-
nom örök lött is te ne i met, hogy úja kat fo gad has sak el. El kel lett in dul nom meg ke res ni a 
ma gam ég haj la tát, nem te het tem meg, hogy le mond jak er rõl: a le mon dás a leg több ször 
egész egy sze rû en gyá va ság. Vég sõ so ron azon ban lá za dó sem vol tam. Csak azért hagy-
tam el Bre tag ne-t, hogy Provence-é le hes sek. Azért uta sí tot tam vis  sza egy ba bo nás és 
erõ sza kos hi tet, hogy el fo gad has sam az egyen súly és a re mény ál tal szí ne seb bé tett, de 
még is ugyan azon hi tet. És ami a csa lá di kö te lé ke ket il le ti, egy min den tõl el sza kadt em-
bert lá tok ma gam elõtt, aki új ba rá to kat vagy is me ret len em be re ket hív meg az es kü võ-
jé re. De nem ez áll-e már az Evan gé li um ban is? Mi ért ta lál nánk ki új dol go kat? „A me-
nyeg zõ ugyan kész, de a meg hí vot tak nem vol tak rá mél tók. Men je tek ezért ki az út ke-
resz te zõ dé sek re, s akit csak ta lál tok, hív já tok meg a men  yeg zõ re!” Az el sza ka dás csak 
an  nyi ban szük sé ges, amennyi ben gyógy ulást és új egész sé get ígér. El át ko zott nak, pá ri-
á nak, bo hém nak len ni ta lán nem más, mint a le he tõ leg kön  nyebb utat vá lasz ta ni. Egye-
dül az ad in do kot ar ra, hogy el hagy juk hi tün ket egy do log ban, hogy egy má sik do log-
ban hi hes sünk: ez az egyet len mód ja an nak, hogy el ke rül jük, hogy os to bák le gyünk... 
És ami eb ben a pil la nat ban a leg na gyobb ámu lat tal tölt el, az az, hogy ta lán (mon dom:
ta lán) nem lé te zik elég sé ges ok el dön te ni azt, hogy ép pen eb ben a do log ban hig  gyünk 
és ne egy má sik ban. Ho gyan le het sé ges te hát, hogy azok nak, akik eb ben vagy ab ban a 
do log ban hisz nek, még is si ke rül meg ra gad ni uk a lé nye get, míg a pusz ta ta ga dás ból élõk-
nek ez nem si ke rül het? Ho gyan le het sé ges, hogy õk ér te nek, él nek és sze ret nek? A töb-
bi ek pe dig nem? 

Ha te hát, el vág va min den kö te lé ket, ah hoz, hogy él hes sek, úja kat kell al kot nom, ak-
kor ez hadd tör tén jék meg azon a vi dé ken, ahol meg szen tel ték a gyõ zel met1, ahol ös  sze-
bé kí tet ték a Szent Szûzt Di o nü szos  szal2, ahol a temp lo mo kat még becs ben tart ják3, ahol 
egy-egy domb meg an  nyi ak ro po lisz, és ahol a szik lák kal kö rül vett öb lök gö rög ki kö tõk. 
Igen, sze re tem ezt a két él tû sé get, él ve zem ezt az egy ve le get. A lánc el sza kadt, új ra meg 

1 Montagne de la Sainte-Victoire (szó szerint a Szent Gyõzelem hegye).
2 Ventabren templomának felirata: Virgini Deiparae Dionysoque. Természetesen Szent Dénesrõl van szó.
3 Vernègues.
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le het köt ni. Em lék szem, ami kor két év vel ez elõtt Sylvacane ko los to rá ban jár tam, a mar-
ha is tál ló vá át ala kí tott ke reszt fo lyo són az ökör és a sza már egy más mel lett leg elész tek. 
A Gyer me ket vár ták: a szü le tést – az új já szü le tést –, az örök meg úju lás jel kép ét. Túl sok 
ben nem a sö tét ség ah hoz a mér he tet len fény hez ké pest, ami szó lít: gyak ran bor zal mas-
nak lá tom az éle tet. Pe dig mi lyen szé pek a kez de tei! És nap mint nap új ra kez dõ dik. 

Cseke Ákos for dí tá sa

Me di nai éj sza ka
Van nak cél juk tól el nem tán to rít ha tó szel le mek. Egy esõs nap Tu nisz ba ér ke zett egy 

mû vész, és öröm mel gon dolt ar ra, hogy az iga zi Ke let tel va ló el sõ ta lál ko zá sa kor nem 
va kít ja el szí nek ka val kád ja, amit min dig is el akart ke rül ni. Cso dá lom az ilyen áll ha ta-
tos szel le me ket, én azon ban er re kép te len len nék. Tud ják õk is, na gyon is jól tud ják,
hogy a vi lág nak fel szí ni csil lo gá sa épp úgy lé nye gét al kot ja, mint meg sej tett igaz sá gai. 
Biz tos lép tek kel ha lad nak az egy sze rû ség fe lé, akár csak a szám ta ni mû ve le tek, ame lyek 
sem mit hoz zá nem ad nak és el sem vesz nek a men  nyi sé gek bõl. Ugyan így a szel lem sor-
sa sem más, mint fá rad ha tat lan me ne te lés a sem mi fe lé. A vi lág egye tem ten ge rén ki ve-
tett há lón kat ha lász bár kánk ba vis  sza húz va csak víz tó csa te rül el lá bunk elõtt. A misz ti-
ku sok el hagy ják a ki kö ve zett utat: nem ígé ret, ha nem bol dog ság öve zi a tá jat, aho vá ve-
zet nek ben nün ket. Elég né ha el for dí ta ni a te kin te tün ket, elég né ha lo vunk ap ró bot lá sa 
– enélkül el me gyünk va la mi mel lett, amit egész éle ten át fá rad ha tat la nul és oly sok csa-
ló dás kö ze pet te ke res tünk.

Tu nisz arab ne gye dé ben egyik éj jel va ló ság gal ke rül tem a vi lá gos sá got. Lám pá tól 
lám pá ig, a hold fé nyé ben bo tor kál ni vágy tam. Bo lyon gás volt ez csu pán, ám ahe lyett,
hogy a sö tét ség ma gá ba nyelt vol na, a tel jes ség és a fény kü lö nös ér zé se áradt szét ben-
nem. Ele in te ta po ga tóz va men tem elõ re a szûk ut ca szo ro san egy más hoz si mu ló, a pén-
te ki te me tõi tö me get idé zõ fe hér há zai kö zött, majd egy re biz to sabb lép tek kel ha lad tam. 
Min den egyes lé pé sem nél újabb fá tyol hul lott alá. Egy zsák ut ca mé lyén idõn ként mint-
ha meg-meg csen dült vol na va la mi – a ma gány ezüst ha rang ja, amely lel kem ben szün te-
len vissz hang zott.

Leila – a név azt je len ti: éj sza ka. Az ara bok ima ként ve szik szá juk ra e szót. Szin te
lá tom a köl tõt, amint el ra gad ta tá sá ban az ódon, fe hér vá ros fal men tén va kon kö vet egy 
kí sér te tet. Meg-meg tor pan, ám to vább hall ja a kí sér te tet, amint fü lé be sut tog ja a for rás
vi ze ként to va csör ge de zõ és ös  sze mo só dó sza va kat. Lan gyos es té ken az em ber ös  sze ku-
po ro dik az arab ká vé zók gyé kény fo na ta in, vágy és em lé ke zet pe dig nem tö ri meg a per-
cek idõt len fo lyá sát. Múlt és jö võ nem bír nak töb bé je len tés sel, a já ró ke lõk jö vés me né-
se pe dig bo lond ság nak tû nik. Va jon mi ért hagy ják, hogy éle tük egy olyan pan to mim ré-
sze ként mor zso lód jon fel, ami nek je len té se a fe le dés ho má lyá ba ve szett, moz du la tai pe-
dig gé pi e sen is mét lõd nek?

Nem pusz tán az éj sza ka hét köz na pi va rá zsa töl ti be ma lel ke met. Van úgy, hogy az 
Éj sza ka, az örök és te rem tet len Éj sza ka, ha nem hát rá lunk meg a fal elõtt, amit tu dá sunk-
nak emel, be ve zet min ket egy, az el sõ pil la nat ban szá munk ra is me ret len nek tû nõ vi lág-
ba. Té to vá zunk, meg-meg tor pa nunk, hi szen ah hoz szok tunk, hogy aka dály nél kül ha lad-
ha tunk elõ re. Fé lünk, hogy a va rázs la tos él mé nyû Éj sza ka nem ala kul-e át min den biz-
ton sá got ma ga alá te me tõ vég te len né. Ám ha fé lel mün ket le gyõz ve egye sü lünk az Éj sza-
ká val, ott jó val több re le lünk, mint a köl tõ ket el rin ga tó de rû ten ge re, hol a szí vek együtt 
dob ban nak: „Sze resd, amit én sze re tek, s ami en gem sze ret: a vi zet, a fel hõ ket, a csön det 
és az éj sza kát.” Más ról van itt szó. A for rás vi ze, a csil la gok ra gyo gá sa, a hûs kõ lap ok 
és a friss víz, min den, amit arab és per zsa köl tõk meg éne kel tek – nem ez az, ami min ket
ma es te ér de kel. Bár mi lyen szé pek is, e dol gok szá munk ra csak mint jel ké pek le het nek 
fon to sak. A Ke let sem akar ta ne künk so ha más ként köz ve tí te ni õket, mint jel ké pe ket.

Az Éj sza ka a Tel jes sé get nyit ja meg elõt tünk: egy ség be fog ja a dol go kat, ami ket a 
nap pal el vá laszt egy más tól. A dol ga ink kö zé fél té ke nyen be kí gyó zó fény ide gen sé gük-
nek és egy más tól va ló kü lön bö zõ sé gük nek ér zé sét kel ti ben nünk. Ám mi kor le száll az 
éj, a dol gok a ma guk egy sé gé ben mu tat koz nak, akár a vi har ban hány kó dó ha jó uta sai. 
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Az Éj sza ka fe di fel elõt tünk an nak tit kát, ami oly so ká ig rejt ve volt elõt tünk, és amit ad-
dig fá rad sá got nem kí mél ve ke res tünk. Õ az, aki a me di nai si ká to rok ban va ló bo lyon gá-
sunk kö ze pet te meg sej tet ve lünk egy ná lunk ha tal ma sabb dol got. Va jon az Éj sza ka él-
mé nye csak ugyan en  nyi re meg ha tá ro zó len ne? Mind azok, akik ké szek vol tak be le vesz ni 
egy õket meg ha la dó va ló ság ba, és akik az ön ma guk iránt táp lált sze re te tük ál tal meg ér-
tet ték, hogy a sa ját ma guk ról al ko tott ide ál el ér he tet len, és azt má sok ban sem fe dez he tik 
fel: olya nok õk, mint az érett grá nát al ma, mely nek hé ja föl pat tan, és mag vai min den fe lé 
szét gu rul nak. A ma gány és az ön sze re tet oly mér ték ben át jár ja õket, hogy vé gül az Ab-
szo lú tum ra lel nek. Ke vés sé be csü li ma gát, aki úgy hi szi, be ér he ti az zal, ami õ ma ga.

Az em ber be le szé dül az ér zé kek fe let ti vi lág gon do la tá ba, és ké tel ked ni kezd sa ját 
em be ri sor sá ban. Meg kér dõ je le zõ dik min den, ami lé te zik. Min dent el kell hagy nia an-
nak, aki meg akar ja tud ni, hogy mi a Sem mi. Eb ben a hely zet ben van nak olya nok, akik 
va la mely ab szurd esz me kö ré szer ve zik éle tü ket: lá zas lo bo gás sal ve tik ma gu kat olyan 
tet tek be, amik ben nem hisz nek, és az em be ri lét olyan át ala ku lá sát re mé lik, ami rõl ele-
ve tud ják, hogy meg va ló sít ha tat lan. S no ha leg alább ad dig meg fe led kez nek a ha lál ról, 
amíg éle tük meg vál toz ta tá sán fá ra doz nak, oly kor si ke rül be lát ni uk: nem tet tek mást, 
mint hogy az egyik sem mit a má sik ra cse rél ték föl. Akár a sze ren cse já té kos, aki a já ték-
sza bály ok meg vál toz ta tá sa el le né re is foly ton ve szít. Má sok ugyan ak kor az üd vö zí tõ seb-
ként ma guk ban hor dott ûr  azon na li meg szün te té sé re tö re ked nek. Em be ri tett el is me ré-
sü ket nem vált hat ja ki. Cso dá lat tal lát ják vi szont, hogy a ma rok kói há zak te te jé bõl ki fe-
je zet ten azért hagy nak ki egy kö vet, mert így akar nak utal ni az em ber al kot ta dol gok tö-
ké let len sé gé re.

Ahe lyett, hogy ta gad nánk, lás suk be: az em ber nem elé ged het meg ma gá val, ha ön ma-
gán túl akar ja ke res ni azt, ami az üres sé get be töl ti. Éj sza kai sé tá im so rán mint ha a Pró fé-
ta kö pe nyé nek egy da rab ját ra gad tam vol na meg. Áb ra hám – mond ja a Pró fé ta –, mi dõn
az éj sza ka ár nyai kö rül ölel ték, meg lá tott egy csil la got és föl ki ál tott: „Íme az én Uram!” 
De a csil lag el tûnt a sze me elõl. Ak kor azt mond ta: „Nem sze re tem azo kat a dol go kat, 
amik el il lan nak.” Lát ta föl kel ni a Hol dat, és azt mond ta: „Íme az én Uram!” És mi kor
a Hold is el tûnt az ég rõl, így ki ál tott fel: „Ha az én va ló di Uram nem irá nyí tot ta vol na 
lép te i met, még min dig té ve lyeg nék.” Lát ta föl kel ni a Na pot, és azt mond ta: „Ez az én 
Uram! Ez már va ló di nagy ság!” De mi kor a nap le nyu go dott, így ki ál tott fel: „Ó né pem!
Bál vány imá dá so tok bû ne nem szen  nyez en gem!”

Ez Mo ha med me di nai út já nak lé nye ge. Há tat for dít a fény nek és minden nek, ami más 
sze mé ben ra gyo gó. Te kin te tét az éj sza ká ba ve ti, és ott le li meg a lét leg vég sõ ér tel mét. 
Ab ban az éj sza ká ban, ahol más ha lan dó el té ved, biz tos lép tek kel ha lad egy új fé nyes ség 
fe lé, me lyet egye dül õ lát, ám amit vé gül egész né pe szá má ra lát ha tó vá tesz. Kü lö nös, 
hogy min den nagy lé lek sor sa ma gány és szám ki ve tett ség, mi e lõtt ál ma it tör vén  nyé te-
szi. A va ló ság át ala ku lá sá nak va gyunk ta núi: olyan ez, akár a nap pal ész re nem ve he tõ, 
aj tó ré sen ki szû rõ dõ fény su gár, mely ak kor ra gyog föl tel jes va ló já ban, mi kor a vá ros fé-

Orovits Mihály fotója
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nyei, az ég csil la gai és vá gya ink örök ké lo bo gó tü zei ki alud tak már. Ezek ben az órák ban
úgy tû nik, hogy az em ber kí sér tet té vá lik, és a töb bi kí sér tet tel va ló bo lyon gá sai so rán 
egyet len je len lét re össz pon to sít, mert min den más csak ön nön hi á nyá ban van je len.

Désfalvi-Tóth András for dí tá sa

Me di ter rán ins pi rá ci ók
Olasz or szág

A ró mai tá jon

Sze re tem fel idéz ni azt a Ka rá csony éj sza kát, mi kor Chateaubriand a hold fé nyes Ró-
má ban bo lyon gott: „Az éj nek e csillaga… sá padt ma gá nyá ba zár va ha lad Ró ma nép te-
len ne gye de in át, üres ut cá kat, te re ket, ki halt ker te ket vi lá gít be fé nyé vel, mo nos to ro kat, 
ahol már nem hal lat szik a cenobiták hang ja, ko los to ro kat, me lyek épp oly la kat la nok, 
mint a Kolosszeum oszlopcsarnokai…”

Chateaubriand és a hoz zá ha son lók út ját a ma gány nak ez a má mo ros ér zé se kí sé-
ri. „Ma gány õrült va gyok”, mond ta egyi kõ jük. Egy han gú dal la mot éne kel nek, ame lyet 
mind egyi kük a ma ga szá má ra kom po nál, füg get le nül az õket kö rül ve võ dol gok tól és em-
be rek tõl. Ez se gí ti él ni õket, és cso kor ba szed ni az élet vi rá gát, azt a vi rá got, amit a spa-
nyo lok nagy le le mén  nyel „soledadnak” ne vez nek. A fog lal ko zá sok kö zül nem azok-e a 
leg el vi sel he tõb bek, ahol dú dol ni le het mun ka köz ben? Így ész re vét le nül köl té szet tel ele-
gyít jük a mun kát, és öröm te li vé tes  szük a kö te le zõt.

De min den ma gá nyos sé tá ló nak szük sé ge van egy múlt bé li társ ra, épp úgy, ahogy a 
nö vé nyek nek a jó föld re. Ró ma bá ja le het ne-e ilyen le nyû gö zõ, ha meg sza ba dí ta nánk a 
múlt nak e ha tal mas sú lyá tól, mely szin te ma ga alá gyû ri az uta zót?

Ha pusz tán a Tiberiszt és a pontini mo csa ra kat te kint jük, a vi dék csu pán fé nye s mély 
szo mo rú sá ga ál tal ma rasz tal ja a lel ket. Most úgy tû nik, még ha sen ki sem vol na az ut cá kon, 
a vi lág nak ak kor is ez vol na az a vá ro sa, hol leg ke vés bé érez né ma gát egye dül az em ber.

Ha a nap el sõ órá i ban tel jes ma gány ban a Palatinusz ro mos osz lo pai kö zött sé tá lunk, 
még is sok kal in kább tár sa ság ban érez zük ma gun kat, mint Lon don ban, a Piccadillyn, 
vagy bár mely nagy vá ros leg szé le sebb ut cá ján. Kü lö nös, egy szer re bi zal mas és ne mes 
be szél ge tés kez dõ dik az ár ká dok kal, a szö kõ ku tak kal, a temp lo mok kal és az ég gel, mint-
ha órá kat, na po kat tölt het nénk így… So ha nem va gyunk egye dül.

Raj tunk mú lik, mi lyen tár sa sá got vá lasz tunk. De na gyobb, szí ne sebb tár sa ság nincs, 
mint amit Ró ma kí nál. A Piazza di Spagnán ar ra a szo bá ra gon do lunk, ahol Ca sa no va 
egy kor a vi rág árus lán  nyal la kott, s bár mer re né zünk, egy em lék, egy je len lét szü le tik 
új já a sze münk elõtt. A Csá szá rok Ró má ja, a Pá pák Ró má ja, az olasz Ró ma tart fel vo-
nu lást elõt tünk. Reg gel gre go ri án mi se a Szt. Pé ter-temp lom ban, es te kon cert Had ri a nus 
für dõ i nél. Nap pal a már vány fe hér sé ge, éj jel a ku tak cso bo gá sa. 

Élõk közt sok kal in kább egye dül érez zük magunkat…
Lé nye gü lé se so rán az em ber egy re in kább elõny ben ré sze sí ti az ál la tok tár sa sá gát az 

em be re ké vel szem ben, ké sõbb pe dig a nö vé nye két min den más sal szem ben: az er dõ té-
má ja le het egy egész élet nek. De ta nú ra min dig szük sé günk van, le gyen bár mi lyen mesz-
 sze is. Egy ta nú ra, mint a Pri mi tí vek ké pe in, mint Giotto fres kó in: va la ki re, aki bár moz-
du lat lan, tá vo li és rej tõz kö dõ – de fi gyel min ket.

Ta nú, amint a si va tag leg mé lyén élõ cenobiták szá má ra is ta nú a Meg fe szí tett. Ha 
nincs bi zal ma sunk, gyón ta tónk, jobb hí ján be ér jük oly lát ván  nyal, mely moz du lat lan sá-
ga ré vén a szem ta nú sze re pét töl ti be. 

Szent He lé na szi ge tén Na pó le on nagy sá gát az a fel irat ad ja, amit egy csu pasz szik lán 
hagy hát ra, a ten ger ha tár ta lan ho ri zont ja elõtt. 

Olyas va la ki, mint Chateaubriand, job ban át ér zi a ta nús ko dás szük sé ges sé gét, mint 
bár ki más. Ti vo li ban, egy sír fel irat má so lá sa köz ben meg jegy zi: „Mi le het ne min den nél 
hi á ba va lóbb? Ol va som egy kö vön a gyá szo ló sza va kat, me lyek kel egy em ber egy ha lott-
nak adó zott; azu tán en nek az em ber nek is el jön az ide je, és lám, két ezer év múl va itt va-
gyok én, sû rû ma gány ban ta nul má nyo zom eze ket a sír fel ira to kat, én, ki egy aránt kö zöm-
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bös va gyok az iránt, aki sír és az iránt, akit si rat tak, és aki hol nap örök re el tá vo zom er-
rõl a vi dék rõl, és ha ma ro san a föld rõl is.” 

És még is, minden nek el le né re, egész éle te, egész élet mû ve az el len ke zõ jét iga zol ja; 
épp úgy, mint akár me lyik más mû vé szé. 

Le gyen bár mi lyen el ha gya tott is, el ha gya tott sá ga ta nút kí ván. Vé gül is nem ez a mû-
vé szet lé nye ge? „Azért jöt tem, hogy ta nús kod jak”- mond ja az író, azért, hogy meg sza ba-
dít sa lak ben ne te ket a rá tok ne he ze dõ súly tól. Nem tud meg gyó gyí ta ni min ket; de há lá-
sak va gyunk ne ki azért, hogy ész re vet te balsorsunkat… Szen ve dünk, és azt sze ret nénk, 
hogy szen ve dé sünk rõl tud ja nak.

A hol tak ma guk is ta nú nak te kin tik az élõ ket. Így fi gyel mez tet nek min ket:
„Ván dor, ki gond ta la nul ha ladsz el mel let tem, te is bi zony ide jutsz majd, hi á ba sé-

tálsz to va”.
Szép szó val kér lel nek min ket, és ha el tud nánk ol vas ni a ró mai uta kat sze gé lye zõ fel-

ira to kat, lép ten-nyo mon az em be ri ség egé szé hez érez het nénk ma gun kat kö ze lebb:
„Él tem, s elõt tem él tek más if jú le á nyok. De en  nyi elég. Bár csak az, aki e fel ira tot ol-

vas sa, tá voz tá ban így szól na: Crocina, le gyen a föld kön  nyû szá mod ra. És ti, kik él tek
raj ta, le gye tek bol do gok.”

Sem mi ke se rû ség, ha nem az ér zés nagy fo kú ne mes sé ge, mert iga zán ne mes do log 
hall gat ni ma gunk ról és má sok ja vát akar ni. A leg ki sebb nyo ma sincs a lé lek szün te len 
kö ve te lõ zé sé nek, mely amen  nyi ben jo gos, nyom ban mér gez ni kez di a mél tat lan ko dót, 
ha pe dig in do ko lat lan, ak kor nem más, mint az ala csony lel kû ség je le. Meg le põ nek tûn-
het ma már, hogy a szü lõk két éve sen el hunyt gyer me kük sír já ra ezt ír ják: „Te, ki ol va-
sod e fel ira tot, élj, vi seld jól ma gad, sze ress és sze res se nek té ged ad dig a na pig, mely 
szá mod ra ki je löl te tett.” 

Egy fi a ta lon el hunyt le ány azért kö nyö rög az ar ra já ró nak, hogy ne gya láz za meg 
csont ja it. Egy bi zo nyos Paternus fe le sé gét di csé ri, aki „na gyon jó sá gos, na gyon tisz ta, 
és na gyon rit ka”, emel lett pe dig „kel lem dús és élet vi te lé re néz ve rend kí vül egy sze rû 
volt”, majd így foly tat ja:

„E di csé ret ar ra va ló, hogy mind azok, akik el ol vas sák, meg ért sék, men  nyi re sze ret-
tük egy mást.”

Egy szer re za var ba ej tõ és cso dál ni va ló ez a nemeslelkûség és ez a bi za lom az el jö ven-
dõ em be rek irá nyá ban. 

Nagy kár, hogy nem ol vas hat juk már eze ket a sír fel ira to kat az utak men tén úgy, ahogy 
a ró ma i ak te het ték, és hogy tu dós mû vek hez kell for dul nunk azért, hogy fá rad sá gos mun-
ka árán meg tud has suk azt, amit egy kor bár ki egy szem pil lan tás alatt el ol vas ha tott. 

Megint ma gam elõtt lá tom a Lateráni Ba zi li ka és a Monte Albano csú csai kö zöt ti vi-
dé ket, azt a ha tal mas, va la ha si vár, de még min dig elég gé ki halt te rü le tet, mely dél utá-
non ként or go na szín be öl tö zik. Ah! Hogy sze ret tem a Via Ap pi á nak eze ket a mo há val 
tar kí tott kõ lap ja it és eze ket a man du la fe nyõ ket, me lyek ár nyé kuk kal hang sú lyoz zák a sí-
rok nap sü töt te ma gá nyát! 

Hogy le het az, hogy ke resz tény lé tem re szí vem ös  sze szo rult a hi deg ka ta kom bák lát-
tán, vi szont Cecilia Metella sír já nak lát vá nyá ra fel de rült? De ke resz tény va gyok, mert 
ka to li kus, és ez egy ben ró ma it is je lent; azt azon ban, hogy mi az em ber, nem tu dom; Ró-
má ban úgy lá tom õt vi szont, aho gyan hoz zám el ju tott, gyö ke re i vel, hu mu szá val együtt, 
és itt a ke resz tény csak kö ve ti azt, ami elõbb gö rög, és az tán ró mai. Mi is len nék bár me-
lyi kük nél kül?

Van va la mi gyön géd ség azok tár sa sá gá ban, akik a sí ron túl ról szól nak, ami kor az evi-
lá gi hang már fáj dal mas vagy ha szon ta lan vol na. El kell ide jön nie min den ki nek, aki 
Bossuet-vel szól va „éle te és ha lá la kö zé gon do lat nyi csön det ál mo dik”. E fel irat ok nem 
te kint he tõk tu dós iro da lom nak, még csak ere de ti nek sem. Tud juk, hogy ré gen is lé tez-
tek be vett szó for du la tok a sír kõ fa ra gók nál, mint aho gyan ma is; a csa lá dok ki vá laszt hat-
ják a fáj dal mu kat leg in kább ki fe je zõ sza va kat. De ma nap ság alig ha ma rad egyéb, mint 
egy „men  nyei an gyal ka” (ha kis gye rek rõl van szó), vagy egy „min den el mú lik, csak az 
em lék ma rad” (fon tos sze mé lyi ség ese tén). 

Kö ze lebb áll hoz zám, még ha ez ré vel el ter jedt is, az a fel irat, mely így em lé ke zik meg 
egy nõ rõl: „So sem volt ri deg azok hoz, aki ket sze re tett”. 

A szo ká sos di csé ret: „Fon ta a fo na lat és vi gyá zott a ház ra”- ma gá ba fog lal ja mind azt, 
amit el mon da ni szük sé ges.

A né pi ér zés fris ses sé gét egy kor nem fa kí tot ták úgy meg a szo ká sok és a ta nult nyelv, 
mint a múlt szá zad so rán. Vissza kell tér ni eh hez a min dig újon nan fa ka dó for rás hoz. A 
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nagy írók, mun ká juk ered mé nye kép pen rá ta lál tak sa ját ki fe je zés mód juk ra, amely le het,
hogy egy ál ta lán nem a ne künk tet szõ; a né pi iro da lom ban azon ban az anyag több szö rös 
és jól ala kít ha tó, az em ber kön  nye dén szab hat ja azt sa ját ér zé se i hez. Ilye nek pél dá ul az 
andalúz „coplas”-ok, az ér zel mek e ki me rít he tet len for rá sai.

Mi köz ben a ró mai vi dé ket jár tam, egy má sik or szág ra gon dol tam, tá vo li pi he nõ- és el-
mél ke dõhe lyek re. Ma gam elõtt lát tam El-Kettar te me tõ jét Al gír ban, ga lam bok fe hér röp-
tét a dom bon. De ott a fény sok kal ke mé nyebb, az ég kék je pe dig fa kóbb. Et tõl még hosz-
 sza san sé tál ha tunk, egé szen meg fe led kez ve az idõ rõl és ar ról, hol va gyunk. A for ró év-
szak ban, pén te ken ként itt jön nek ös  sze a mór as  szo nyok be szél get ni. A sí rok meg ka pó 
kont rasz tot mu tat nak a Via Ap pia sír ja i val. Va ló ban igaz az, hogy az em be ri sze mély ott 
ve szít je len tõ sé gé bõl: nyo mát egy egy sze rû kõ lap õr zi, né ha még név sincs raj ta. Fel sõ
ré szén a sír ki van mé lyít ve, hogy ös  sze gyûjt hes se az esõ vi zet, a ma da rak ita tá sá hoz. 

A muszlim em ber ha lá lá ig meg hitt vi szony ban él a Ter mé szet tel, és embervolta ek kor
sem szá mít töb bet az Ab szo lú tum mal szem ben, mint éle te so rán. Ha lá lá ban egy sze rû en 
csak még inkább egy be ol vad az ele mi dol gok kal. Mé lyebb re ha tol va a dé li tá ja kon, mi-
kor a sö tét zöld ben ját szó vi dék isza pos sá vá lik, az ég szí nét vesz ti és a dé li ra gyo gás ban 
a leg fi no mabb ár nya la to kat ve szi fel a fa kó hát tér elõtt, elõ for dul, hogy a po ros utak men-
tén, föld ku pa cok te te jén, oly kor föld be  ál lí tott kö vek re buk ka nunk. Mint ha va la ki ab ban 
lel te vol na örö mét, hogy ka vi cso kat szór szét, ahogy az em ber ma got vet; pe dig sír han-
t ok közt já runk. M’zab kör nyé kén csu pán szét tört agyag edé nyek jel zik a ha lot tak je len-
lét ét. Nincs itt más, csak a föld és az ég; nap pal a fény, éj sza ka a csil la gok ra gyo gá sa. 

Mi re szol gál na itt a nyelv, mi re vol ná nak jók a fel irat ok? E foly to nos szem ben ál lás, 
vé get nem érõ ös  sze fo nó dás, ég és föld fo ga da lom és fél té keny ség nél kü li egye sü lé se 
elõtt csak a csend ma rad hat meg, csak a csend hor doz né mi je len tést, min den be széd ha-
zug és fel leng zõs. Ezért az arab em ber itt jár tá ban szí ve sen sza kít egy szál vi rá got, amit 
ma gá hoz vesz, mert az mind an nak ké pe, ami nek el kell vesz nie, amit nem le het múl ha-
tat lan ná ten ni.

Az ef fé le ma ga tar tás szá munk ra saj nos le he tet len. Nagy sze rû ség ét meg érez het jük 
ugyan, meg le he tünk gyõ zõd ve mély igaz sá gá ról, de nem tud juk éle tünk ve zér fo na lá vá 
ten ni. Ró ma, az an tik Ró ma min dig is esz mé nyi ha zá ja ma rad an nak, ki él ni és hal ni fér-
fi a san akar, aki, jól tud va, hogy az élet csu pán tû nõ ár nyék, minden nek el le né re va ló ság-
nak te kin ti e tü ne ményt. Az eu ró pa i nak, a me di ter rán em ber nek ki kell fe jez nie ön ma-
gát; és mi kor éle tét hát ra hagy ja, ak kor is ki kell fe jez ze el ol dó dá sát at tól, ami ta lán csak 
já ték volt, de olyan já ték, amely mert ös  sze tö rött, örök re el ve szett.

Ke se rû ség és büsz ke ség ke ve ré ke ez, szto i kus re mény vesz tett ség:
„Íme, az örök lak hely és az örök bol dog ság, mind ab ból, ami enyém volt, az egyet len,

ami iga zán az.” Az epi ku reu sok kö zül né há nyan elég föld höz ra gad tak, mi kor meg jegy-
zik, hogy amit in nen ma guk kal visz nek, csak az, amit meg it tak és me get tek, és hogy min-
den egyéb el ve szett. Vég ered mény ben ez ugyan az a gon do lat, a tel jes le mon dá sé. De mi-
cso da tá vol ság e kor tár sak kö zött, mi cso da sza ka dék, ha a ke resz té nyek re gon do lunk!

Hol van az örök élet re mé nye, amit e fel irat oly ár nyal tan fe jez ki: „Él tem, igye kez-
tem örök ké él ni”?1

Egy po gány csak en  nyit mond ba rát já ról, aki nek sír han tot emelt, szán dé ko san ta lá-
nyos for má ban: 

„Itt van és nincs itt.”2

De té ved nek azok, akik az óko ri re zig nált sá got kö zöny nek te kin tik. Szá mos olyan sír-
fel irat van, amely mély ér zel me ket köz ve tít, a leg na gyobb egy sze rû ség gel. Egy fi a tal asz-
 szony, akit ide je ko rán egye dül ha gyott a fér je, azt a nagy bol dog sá got ké ri, hadd ta lál koz-
zék ve le ál má ban, mi e lõtt még a ha lált kö ve tõ en ve le tart hat na:

„Kér lek, ó leg szen tebb Manesek, gon dos kod ja tok az én ked ves fér jem rõl, és le gye-
tek na gyon el né zõ ek ve le az éj je li órán, így te gyé tek le he tõ vé, hogy lát has sam, és hogy 
en gem a sors ke ze i be ad has son, hogy én is mi e lõbb, a leg bé ké seb ben és a leg gyor sab-
ban kö vet hes sem õt.”

1 Vixi, festinans vivere semper.
2 Hic est – et non est.
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Alig ha tud juk el dön te ni, mely fel irat elgondolkodtatóbb, ezek az oly fenn költ és oda-
il lõ sza vak, vagy azok, me lyek gnómikus tö mör sé gük ben az élet és a ha lál fe let ti rend kí-
vü li do mi nan ci á ról tanúskodnak:

„Nem lé tez tem, lé tez tem, töb bé nem lé te zem, sem mit nem bánok…”
Vagy más for má ban:
„Haj dan nem lé tez tünk; meg szü let tünk, azu tán, íme, e nyu ga lom, mely az el sõt

idézi… Mind ezt tedd most fél re és légy bol dog.”
Az el sõ fel irat egy ti zen hét éves lány sír ján ol vas ha tó. Eh hez ha son ló sír fel irat 

Lambèse-ben egy ve te ránt idéz:
„Az elõtt nem lé tez tél, most lé te zel, majd új ra meg szûnsz lé tez ni. Itt van a ha zád.”

Hic est locus patriae

Ha be le gon do lunk ab ba, hogy éle tün ket uta zá sa ink ban, be teg sé ge ink ben és ta lál ko zá-
sa ink ban a leg ki szá mít ha tat la nabb vé let le nek uralják…, hogy egy ré gi, igaz kép pel szól-
va, egyik bár ká ból a má sik ba vet te tünk, anél kül, hogy va la ha is el jut nánk a kikötõig…, 
hogy bi zo nyos tá vol ság ból szem lél ve el múlt éve ink üres nek és hi he tet le nül ha szon ta lan-
nak tûnnek… ha ar ra gon do lunk, hogy leg jobb aka ra tunk és ter ve ink el le né re, anél kül, 
hogy meg va ló sít hat tuk vol na a szá munk ra fon tos nak tû nõ dol go kat, meg ha lunk tá vol 
mind azok tól, aki ket sze re tünk, egy kór ház ban, ide gen nyel ven be szé lõ em be rek kö zött, 
ért he tet le nül ma gunk ra hagy va, ak kor erõt vesz raj tunk a ré mü let.

Oly kor azon ban e vég mind kö zül a leg szebb nek tûn het. Vég re, nincs már több el ját-
szan dó sze rep! Vég re vis  sza té rünk a föld, a víz, a tûz és a le ve gõ kö zé, az örök nyu ga-
lom ba, amit csak az em ber élet ka vart fel! 

Igen, ez nagy sze rû.
De ugyan úgy szép, ha az, aki mû vé sze té re néz ve a leg ko mo lyabb el vá rá so kat tá masz-

tot ta, ugyan eze ket éle té re néz ve is fenn tart ja és így az el jö ven dõ nem ze dé kek nek egy 
tö ké le te sen meg mun kált, mí ves ser le get kí ván örö kül hagy ni, a fes tõi öb lök, a re mek be
sza bott szob rok és az em be ri in tel li gen cia nagy mû ve i nek min tá já ra. 

Hol nap ta lán már ar ra ké szü lünk, hogy ar cunk ra por hul lik, és ma ga alá te met a név-
te len ség sza ka dé ka. Ma azon ban, eb ben a csen des ma gány ban, amit még e ró mai vi dék
fest elénk, na gyon is érez zük, hogy nem a hal ha tat lan ná le vés gye re kes vá gya haj tot ta 
azo kat, kik nek ne vét és jel mon da ta it ol vas suk, ha nem az em ber nek em ber rel va ló õsi 
együtt ér zé se, a test vé ri ér zü let nek az a faj tá ja, mely egy alak ta lan és in ga tag vi lág ban sze-
ret ne meg al kot ni va la mit, amit ha az em ber a szí vé hez szo rít, irány tû vé le het szá má ra.

Ve ro ná tól Se vil lá ig

Az Üres ség

Itá lia egye dül ál ló mó don va ló sít ja meg az em ber kö rü li üres sé get.
Az em ber itt vá gya ko zá sa i nak tár gyá val ket tes ben ma rad.
Néz zé tek csak eze ket az „eszp res  szó juk” és po hár vi zük mel lett órá kig ücsör gõ em-

be re ket.
Tit kos szen ve dé lyü kön ké rõdz nek, mely évek óta fog va tart ja õket és amely ta lán so-

sem nyer be tel je sü lést.
Csak olyas mi rõl be szél nek, ami kö zöm bös szá muk ra.
Hogy Olasz or szág ba men jünk, mon dot ta H. B., ah hoz na gyon bol dog nak vagy na-

gyon bol dog ta lan nak kell len ni.
Kü lö nös iró nia ez: az észa ki ak Olasz or szág ba „szó ra koz ni” jön nek. Job ban ten nék, 

ha a Hyde Park ban ma rad ná nak a Selfridge’s áru ház al kal ma zot ta i val együtt.
Ami en gem il let, dön töt tem; so ha vá gya koz ni nem fo gok más után, mint amit ne héz

meg sze rez ni; a til tott az egye dü li, mely a szent ér zé sét fel kel ti, az egye dü li, ami a bol-
dog ság tól sír va fa kaszt, mert so sem hit tük vol na, hogy el ér jük.1

Mi lyen gyö nyö rû ek ezek az aka dá lyok köz tem és sze rel mem kö zött! Meg aján dé koz-
nak a hely re hoz ha tat lan ság ér zé sé vel! Elõt te: le he tet len; utá na: so ha töb bé.

A vá gyak örök ké va ló sá ga – a kí nok örökkétartósága. 

1  A je és a moi inkább, mint a többi személyes névmás, csupán számtani jelölések. Mindig az ellenkezõjét 
hisszük.
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Ná poly: az öböl gör be íve olyan szép, hogy az em ber ké nyel met le nül ér zi ma gát ilyen 
tö kély lát tán. Hé za got ke res, lég rést – a lé leg zet, az élet le he tõ sé gét. De meg von ják tõ le.

Csak eze kért a pil la na to kért élünk, ami kor át sza kad a vé kony hár tya, mely önmélyünk 
tit kát min dennap el rej ti elõ lünk. S a nagy szo mo rú ság kút ja i ból dal fa kad.

Foly vást alul ér té kel jük ma gun kat. Zsák ut cá ba ta szít va sze gény ség, be teg ség, ma gány 
és ki ve tett ség ál tal, örök ké va ló sá gunk fél re ért he tet le nül meg mu tat ko zik. 

Így te hát el ke rül he tet len, hogy leg vég sõ sán ca ink mö gé ûzes sünk.

Az Éj sza ka

En el silencio de la Noche. Ez a tan gócím min dig eszem be jut, má sok kal együtt: 
Tengo ganas de Ilorar, No te enganes, etc. Egy gyön géd, nosztalgikusabb vi lág hí vá sai. 
Nyújt sá tok ki ke ze te ket, már is el il lan nak. 

Vol tak na pok, mi kor nem le he tett töb bé okos kod ni, em lé kez ni, ír ni vagy be szél ni. 
(Vol tak na pok? Nem: szin te min dennap.) Már ér tem, mi ért: bi zo nyos ké pek min dent el-
hal vá nyí ta nak. 

Hí don át kel ve, a nõ így szólt a fér fi hez (mind ket ten na gyon fi a ta lok vol tak, de a nõ 
még a fér fi nél is fi a ta labb): „Ves sük le ma gun kat együtt, aka rod?”

Van nak, akik ezt so sem fog ják meg ér te ni; van nak or szá gok, ahol meg fo gal maz ha tat-
lan az ilyen õszin te be széd.

Né mely na po kon (szin te min dennap) nem hal lot tam töb bé sem mit meg, már nem tud-
tam sem mi re fi gyel ni: bi zo nyos rit mu sok el bo rí ta nak min dent.

Csak al ko nyat kor men tem el ott hon ról. Az éj ben volt a vi lá gos sá gom; az éj sza kám a 
vi lá gos ság ban volt.

Párma: egy sza lon (fran cia ker tek, ro ko kó temp lo mok, Correge fa kó fest mé nye), 
egy te me tõ.

Mi cso da una lom!
Ez az una lom éb resz tet te és táp lál ta az el sõ szen ve dé lye ket.

Egy mo no ton éle tet nem le het meg ér te ni, csak ha ké pe sek va gyunk a sze re tet re.
Csak ha ar ra gon do lunk, hogy az in tel li gen cia, a sze re tet, a szép ség, mind ez az üres-

sé gen nyug szik. Hogy elég egy agy vér zés ah hoz, hogy a sze re tõ szá má ra min den érv el-
tör lõd jön – minden ürügy az élet re! Olasz or szág ban min dig Ivan Il jics nek, Tolsz toj fi gu-
rá já nak hely ze té ben va gyunk, aki épp az imént tud ta meg, hogy ha lá los be teg.

Nincs má sutt nép mû vé szet, csak Spa nyol or szág ban és Orosz or szág ban: ott, ahol a 
nép hû ma radt ma gá hoz. Olyan or szá gok ban, ahol a pan gás és a nyo mor an  nyi ra tar tós 
volt, hogy ál ta la min den fé le bõ ség ér zés le het sé ges sé vált. A mû vé szet ben van egy vi rá-
gos pil la nat, mely so sem tér vis  sza; de né mely nép, ár tat lan sá gá nál fog va, ké pes nek tû-
nik e pil la nat el nyúj tá sá ra.

„Lascia le donne e studia la matematica”1. A ve len ce i nek Rous seau -hoz in té zett sza-
vai itá li ai éle té nek min den in dí té kát alá ás sák. Az észa ki em ber pon to san azért megy 
oda, hogy éle té ben egy szer meg tud ja, mi az a szen ve dély és el fe lejt se mind azt, amit ko-
ráb ban ta nult.

Sír fel irat ok

Mind egyi kük a di csõ ség és a vi lág hi á ba va ló sá gá ról ta nús ko dik. A leg szebb az, ame-
lyet a múlt nyá ron Ve ro ná ban ol vas tam: a Szent Zé nó-ko los tor ban Bivilaqua († 1568) 
sír já ra volt ír va: „Él tem. És, ahogy mond ják, szép do log, hogy a hír név to vább él, de mi-
ért, ha csak nem, hogy még egy szer meg hal has sak. Elég, hogy egy szer el tá voz tam az Úr-
ban az íté let nap já ig, mi dõn majd lát ni fo gom tes tem ben is az Urat, Meg vál tó mat”.2

1 Ez Faust ellentéte.
2 „Vixi. At pulchrum est, ut aiunt, fama supervivere, sed quid tum nisi iterum ut moriar? Satis est semel 

periisse in Domino usque ad censorium illum diem quo in carne mea videbo Deum salvatorem meum.”
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Ez a gon do lat, hogy a hír név az élet nek szin te csak épp oly röp ke meg hos  szab bí tá sa, 
mint ami lyen ma ga az élet, hogy a hí res em ber ar ra ítél te tik, hogy hír ne ve ha nyat lá sa-
kor még egy szer meg hall jon, nagy sze rû ki fe je zés re ta lál e sza vak ban. Mi re jó? Mond-
ja Bivilaqua. Bõ ven elég egy szer meg hal ni, az íté let na pot vár va. E be széd nem re mény-
vesz tett ség rõl árul ko dik, in kább fér fi as be le tö rõ dés rõl, an nál is job ban meg érin ti az em-
bert, mert a bi za lom és a sze re tet meg nyil vá nu lá sai kö ve tik.

Egy má sik fel irat egy faj ta szent ség utá ni vá gyat árul el, a nagy ság nosz tal gi á ja he-
lyett. Ezt a Se vil lai Szent Ka ta lin Rend temp lo má nak be já ra tá nál ta lál juk, két perc re a 
leg lár má sabb tér tõl. Az iga zat meg vall va, sen ki sem fi gyel fel rá, mert egy sír kõ re van 
vés ve, amit az em ber a temp lom ba lép ve láb bal ta pos: „Aqui yacen los huesos y cenizas 
del peor hombre que ha habido en el mundo. Ruegen a Dios por el.” 

Ki le het hát ez a fér fi, ki ma gát a „vi lá gon a leg ros  szabb nak” mond ja? Ez Don Juan, 
vagy leg alább is akit így idéz fel a le gen da, mert ter mé sze te sen „a tör té ne lem” meg ál la-
pí tot ta, hogy sem mi kö ze nem volt hoz zá.3

Hogy nem õ volt az iga zi Don Juan Tenorio, mit szá mít? – azon ban ha lot ti fel ira ta ér-
de kes, és ér de mes ös  sze vet ni Bivilaquáéval. 

En nél a két azo nos hi tû és gya kor la ti lag egy más szá má ra kor társ fér fi ú nál a hang vé tel-
be li kü lön bö zõ ség szá mom ra elég jól jel zi az olasz és a spa nyol tem pe ra men tum kö zöt ti 
el té rést. Ve ro ná tól Se vil lá ig fel lel he tõ e kü lönb ség, mely Dan te ko moly sá gát Cer van tes 
õrü le té tõl el vá laszt ja. Mely a hír név imá da tá tól a ke reszt té bo lyá ig ter jed.

Az ál lí tó la gos Don Juantól ránk ma radt egy Discurso de la verdad cí mû írás, me lyet
úgy lát szik, ez idá ig saj nos sen ki sem idé zett. Ez a mind ös  sze né hány ol da las „Igaz be-
széd” (mely 1917-ben ke rült új ra nyom ta tás ra, és amely bár ki nek, aki fi gyel me sen el ol-
vas sa, két száz na pos bûn bo csá nat tal ér fel) nem egyéb, mint az em be ri élet sem mi sé gén 
va ló el mél ke dés re szó lí tó he ves buz dí tás. A szer zõ ol va só já hoz fel szó lí tó mód ban for-
dul, ál lan dó an csak ezt is mét li: „Nézd, nézd, kérd jed ma gad tól, hogyha… ak kor te mit 
mon da nál...”

Meg an  nyi szen ve dé lyes kér dés, mely ar ra sür ge ti az em bert, hogy fél re húz za a min-
den nap ok fáty lát, és szem tõl szem ben szem lél je a ha lál lát vá nyát, az em ber szá má ra lé-
te zõ egyet len és örök „igaz sá got”, ami re már Lucretius oly meg ra ga dó sza vak kal em lé-
kez te tett.

Mind ez csu pán be te ges áb rán do zás vol na? Lel ket gyöt rõ gon do la tok ha da? Nem va-
gyok biz tos ben ne. Olyan fér fi ak, akik gör csö sen ra gasz kod tak az ef fé le el mél ke dé sek-
hez, nem vol tak sem erõt le nek, sem tét le nek. Don Juan, Valdes-Leal, Don Qui jo te, meg-
an  nyi más le gen dás vagy tör té nel mi alak (te gyük hoz zá, hogy a le gen da nem egyéb, 
mint olyan igaz ság, mely a tör té ne lem nél né mi leg idõtállóbb), egyi kük sem élet kép te-
len ség bõl, ha nem túl ára dó élet re va ló sá ga okán vesz tet te éle tét, s ugyan eb bõl ki fo lyó lag 
akar ták az éle tet ural ni is.

A pil la na tot, mely Manara sza vá val él ve „a lét tõl a nem lé tig” tart, olyan éle sen érez-
ték át, hogy ma gu kat egy szem vil la nás alatt a Lét be he lyez ve el akar ták tö röl ni azt. Fel-
ele ve ne dik elõt tünk Borgia Fe renc tör té ne te, aki V. Kár oly nak és hit ve sé nek hû sé ges 
ud va ron ca volt, s aki nek al kal ma volt az ural ko dó párt tel jes pom pá já ban lát ni. Mi kor 
ki vá lasz tot ták, hogy a csá szár nõ holt test ét Gra na dá ba kí sér je, s mi u tán vé let le nül szem-
be sült an nak föl di ma rad vá nya i val, a lát vány le súj tot ta, és ös  sze ha son lít ván az ál la po-
tot, mely ben ek kor lát ta (el non ser: a nem lét), az zal, mely ben az elõtt is mer te (el ser: a 
lét), úgy dön tött, hogy töb bé sem mi mu lan dót nem be csül, s ez után már csak Is ten hez 
ra gasz ko dik. Ott ho ná ba tér ve, élet raj za ta nú sá ga sze rint, szo bá já ba zár kó zott, zo kog ni 
kez dett és így ki ál tott: „Nem, so ha töb bé nem szol gá lok olyan Urat, akit a ha lál el ve-
szejt het szá mom ra.” Nem a ha lál sze re te te, ha nem ép pen a ré mü let van sza vai mö gött
és egy örökélet szen ve dé lyes vá gya. 

A mi úgy ne ve zett élet sze re te tünk eh hez ké pest egy sze rû kö zöny. 

3 Don Miguel Manara y Vincentelo de Leca (†1679), mondja az általa helyreállított rend által kiadott rövid 
ismertetés, „nemes és gazdag Sevilla-i lovag volt”; 21 éves korában feleségül vette Jeronima Carrillo de 
Mendozát, és példás életvitelt folytatott házassága 13 éve alatt. Felesége elvesztésétõl lesújtva, belépett a 
Rendbe, melynek elõbb szabályzatot, majd kórházat adott.
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Min den vagy sem mi

A spa nyo lok té ve sen ágál nak a „Fe ke te le gen dá val” szem ben, mely föld jük höz ta-
pad. Azon  túl, hogy meg erõ sí tést nyer mû vek és em be rek ál tal, a pusz ta té nyek nél jó-
val iga zabb ké pet tár elénk. (Ép pen úgy, mint a ke rin gõk Bécs rõl, a vendetták Kor zi-
ká ról stb.)

Ter mé sze te sen Spa nyol or szá got és Itá li át csak an  nyi ban tár gya lom, amen  nyi ben tö ké-
le te sen elõ ké szí tett ta la ját nyújt ják bi zo nyos ér zé sek vi rág ba bo ru lá sá nak (mint aho gyan
In dia is né mely gon do la tok szá má ra ide á lis ter mõ föld). Ezek az ér zé sek per sze min den-
hol utolérhetnek ben nün ket – de se hol sem tá mad nak fel ilyen erõ vel, és nincs en  nyi kö-
vet kez mé nyük (ért ve ez alatt spi ri tu á lis kö vet kez ményt). Ki áb rán dult sze re lem, csa lat ko-
zó becs vágy Pá rizs ban is, Lon don ban is fel üt he tik fe jü ket (még in kább Mün chen ben, 
Bécs ben), de ott ezer más út ja van a ki elé gü lés nek – itt nincs más út… 

Ál da ni il le ne ezt a sze mér met – anél kül, hogy ma gya ráz kod nánk ró la azok nak, akik 
hit vány mód gon dol kod va „el foj tás ról”, „bu kás ról” be szél nek –, ezt a le mon dást, eze ket 
az ál do za to kat, me lyek ön ma gá ban meg ve ten dõ em ber sé günk höz a bol dog ta lan ság meg-
szen te lõ ola ját ad ják; és ame lyek aka ra tun kat sors ba for dít ják, s vé gül meg aján dé koz nak 
az egyet len fon tos pil la nat tal, a nagy ság ér zé sé vel.

Az em ber nek ön mér té ké re sza bott éle tet kell ke res nie; és mi kor er re rá ta lált, el kell 
vet nie, mert ilyen élet nincs. 

Több van itt, mint a szív és a hús e ké tes ke ve ré kei. A fi zi kai vágy és a sze re lem egé-
szen kü lön áll nak. A fény vi lá go san ki szab ja az ér zel mek ha tá ra it: job ban el vi se lünk egy 
hi bát, mint egy té ve dést, in kább el fo gad juk a bûnt, mint a két ér tel mû sé get. 

A koc ká zat

A Val lo má sok egyik ol da la na gyon meg ha tó (ehe lyütt ke vés bé érez zük a di csek võ 
ma zo chiz must, mint más hol). Ami kor Ve len cé ben Rous seau -ba be le sze re tett egy kur ti-
zán (mert ha son lít va la ki re, akit egy kor sze re tett), Rous seau, a ma ga ré szé rõl ér zé ki he-
vü let tel tel ve, az egye sü lés pil la na tá ban zo kog ni kezd, mi dõn hir te len ar ra gon dol, hogy 
ez az el bû vö lõ szép sé gû nõ, aki ma gát kí nál ja ne ki, nyil vá nos do log: „A ha tal ma sok, a 
her ce gek a rab szol gái kel le ne, hogy le gye nek; a jo ga rok nak a lá ba i nál kel le ne he ver ni-
ük. De íme, itt e nyo mo rú sá gos szaj ha, a köz ké nyé re ki té ve. Egy ke res ke dõ ha jó ka pi tá-
nya ren del ke zik vele…”

És Rous seau túl zott re mény vesz tett sé gé tõl hajt va ke res ni kez di, mi az, ami en  nyi re 
meg ve tet té te he ti a sze ren csét lent. Gen fi mo ra liz mu sa tév út ra vi szi: el kép ze li, hogy va la-
mely rej tett tes ti vagy lel ki fo gya té kos ság az ok. Nem vesz tu do mást egy jó val el ke se rí-
tõbb igaz ság ról: a fel old ha tat lan konf lik tus ról, mely az él ve zet be li és a sze re lem be li fel-
tét len ség kö zött áll fenn.

Ah hoz, hogy sze ret ni tud jak egy or szá got, szük sé ges szá mom ra, hogy le gyen múlt ja.
Ezért nem sze ret tem iga zán Al gé ri á ban len ni. Ke vés bé len nék bol dog Spa nyol or szág ban 
vagy Olasz or szág ban, a szo ká sok kü lön bö zõ sé ge foly tán, de ha szen ved nék, szen ve dé-
sem leg alább in ten zí vebb vol na, és szá mom ra hasz no sabb. Nem a ké nyel mes élet vi tel a 
fon tos, ha nem a tel jes ség nek – le gyen az akár a szen ve dé sé is – a meg élé se.

Meg kell „szök ni”? „Al kot ni” kell? A kér dés nek nincs ér tel me, hi szen mind egyi künk-
nek sa ját leg mé lyebb szük ség le te sze rint kell meg vá la szol nia. Sten dhal Olasz or szág ban 
meg va ló sít ja ma gát; Pá rizs ban, Moszk vá ban el pusz tul.

Van nak or szá gok, ahol azt hi szem, nem le het ala csony ren dû en gon dol kod ni. A tész-
ták (Itá lia), a csi cse ri bor só (Spa nyol or szág) ked vez a test el nyo má sá tól meg sza ba dult 
gon do lat nak. 

Olyan élet for má ban, mely a hazárdírozáson ala pul, a koc ká zat ál lan dó sult bol dog-
ság gá le het.

Aki nek meg van az „ér zé ke” Itá li á hoz vagy Spanyolországhoz, és még sem kö te le zi el 
ma gát ma ra dék ta la nul, az ezen or szá gok és sa ját ma ga fe lõl is tel jes tu dat lan ság ban van.
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Egy reg gel – in kább még éj sza kai órán – Sienát el hagy va: a csil la gok az égen, a sík-
sá gon köd, a szí vem te le volt nosz tal gi á val. A táj fé ke vesz tett nek tûnt. El áraszt va érez-
tem ma gam. Át ad tam ma gam özön lé sé nek, mint egy kor Leopardi:

E il naufragar m’è dolce in questo mare. (Édes ne kem a ha jó tö rés e ten ge ren).

Ró ma

A gianicolói Sant Onofriótól, a Montoriói San Pietróból lát ni Ró mát.
Min dent el fe lej tet tem, amit az elõtt lát tam. Csak ar ra em lék szem, ami szen ve dést oko-

zott, mint a bi ka, ame lyik túl éli az aré nát, és csak a tor re á do rok ra em lé ke zik, akik meg-
se bez ték. 

Mi cso da öröm, mint ku tyá nak a víz bõl ki jö vet prüsz köl ni, an  nyi temp lom, mú ze um, 
em lék mû és ér de kes ség után, meg an  nyi ki nö vés után, mely ben lel ket len a test és szív 
nél kül va ló a szép ség, mi cso da üdí tõ öröm a Trastevere köz ked velt ne gye dé ben sé tál ni, 
a Santa Maria té rig, ke resz tül a pisz kos ut cá kon, ron gyos já ró ke lõk kö zött.

Nincs több cso dál ni va ló! 
De igen: az iz mos fic kók akik, úgy tû nik, a ré gi ró ma i ak köz vet len le szár ma zott jai, 

az tán a nép le á nyai, a „popolané”-k: ala csony hom lok, meg hos  szab bí tá sá ban na gyon 
egye nes orr, napbarnította, göm bö lyû arc, szé les száj, hos  szú szem pil lák alatt ülõ nyu-
godt, fe ke te sze mek – s még inkább a bol do gí tó ösz tön sze rû ség arc ki fe je zé se, a fé kez-
he tet len élet örö mé.

Goe the Ró má ban: az em bert itt, mond ja, a dol gok sú lyá nak ér zé se éri utol, va la mi 
hû vös má mor, mely az örö möt ko mol  lyá ér le li. Ró má ban meg van az érett gyü mölcs
szép sé ge.

Vá das ko dunk, mert unal mas fog lal ko zást ûzünk, mert olya nok tár sa sá gá ba já runk, 
akik va ló já ban nem ér de kel nek, mert le kö töt tük ma gun kat egy he lyen, amit nem hagy ha-
tunk el, mert má sok szá má ra hasz ta lan, ma gunk ra néz ve ká ros éle tet élünk.

Vádaskodunk… de fel té ve, hogy nem vesz tes nek szü let tünk, csak ma gun kat okol hat-
juk. Vé gül is az em ber, mond ja nak bár mit is, sor sá nak ko vá csa. Ab ból, mi szá má ra ada-
tott, min dig csi nál hat va la mit. 

Ha Spa nyol or szág ba vagy Itá li á ba az em ber az zal a vág  gyal megy, hogy koc ká zat nél-
kül lel je él ve ze tét, hogy meg gaz da god jon, a ké nye lem és a kel le mes ség ízé tõl hajt va, a 
vi lág és a tár sas élet ké nye i nek von zá sá ban, és ezen fe lül oly aka rat tal, hogy erõ fe szí tés 
nél kül kö vet kez zék be min den, és csak an  nyi dol ga ma rad jon, hogy asz tal hoz ül, ak kor
el ke rül he tet len a tel jes ki áb rán du lás. De min dent ös  sze vé ve a fon tos nem az, hogy bol do-
gok le gyünk (a bol dog sá got má sok szá má ra kell akar ni, mert nincs jo gunk tõ lük sem mi-
lyen ál do za tot kér ni, és az em be rek nagy ré sze nem is ér de mes több re a bol dog ság nál), 
ha nem az, hogy akár csak egyet len al ka lom mal is meg va ló sí tott vagy át élt-e az em ber
va la mi je len tõ set, va la mi na gyot.

Min den bol dog sá ga im csu pán ma gok, ame lyek nem ad ná nak ki egy ró zsa fü zért. Min-
den az enyém le het, egy pil la nat múl va sem mim sem ma rad.

Todo, pues nada. (Min den, azu tán sem mi.)

San Miniato, San Lorenzo, Santa Maria No vel la ko los to rai, vé kony osz lo pocs kák, 
hûs ár nyék,

ud var, ahol fû nõ, szûk bör tö né ben a szív vég re sza bad nak ér zi ma gát.

A Szent Fe renc-ko los tor ból Fiesoléba: át aka rom ölel ni e tá jat, fel ol da ni ma gam ben-
ne, a meg sem mi sü lé sig magamba fogadni.

És né hány óra szem lé lõ dés és sze re tet után a vo na lak el mo sód nak, a fény gyen gül,
utol ér a köd. Sem mi sincs töb bé.

Nagy Zsolt fordítása
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