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E L Ő S Z Ó .

HOGY J U T O T T  ESZEMBE E Z T  A K Ö N Y V ET 
M EG ÍR N I.

Amsterdam, 1669 október 9, 
a »De Houttuym házban.

Tegnap temettük el. Sohasem felejtem el a szörnyű 
délelőttöt. A hónap eleje óta zuhogó eső elállt. Hideg, szo
morú köd feküdt sötét halotti lepelként az egész városon. 
A sívár utcák mintha minden emberi iparkodás hiábavalósá
gáról beszélnének. A halottasmenet kicsiny csoportja hall
gatva állt a templom kapuja előtt és a koporsó érkezésére vál t.

Múlt pénteken néhány órával halála előtt öntudata 
rövid időre visszatért és azt a kívánságát súgta fülembe, hogy 
Saskia mellett szeretne nyugodni. Bizonyára már nem tudta, 
hogy rég eladta Saskia sírhelyét, akkor, amikor Hend- 
rickje meghalt, ő pedig egy fillér nélkül állt a világban és 
pénzzé kellett tennie az Ó-Templomban lévő családi kriptát, 
hogy sírhelyet vásárolhasson második felesége számára. Meg
ígértem neki, hogy megteszek minden tőlem telhetőt; de 
természetesen kívánságát nem lehetett teljesíteni. Mégis 
örülök, hogy ezt a szükséges hazugságot mondtam, mert így
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abban a szilárd meggyőződésben hajtotta örök álomra fejét, 
hogy nemsokára túl lesz minden szenvedésen és pora ele
gyedni fog az asszonyéval, akit ifjúságában annyira szeretett.

Három nap múlva jelentkezett Magdalene Van Loo. 
Sohasem törődtem vele. Közönségesnek, féltékenynek és 
fösvénynek ismertem; de apósa és a szegény fiú kedvéért, 
akihez férjhezment, mégis nyájasságot erőltettem.

Hosszú történetet mesélt valami készpénzről, ami úgy 
látszik Corneliát és őt illeti meg. Mindegyre ezeket a mon
datokat ismételgette: »Apám halála előtt bizonyára hozzá
nyúlt ehhez a pénzhez. Most mihez kezdjünk? Még csak 
tejet sem tudunk venni a kis gyermeknek. Egész biztos, hogy 
apám vette el.«

Azután hosszan és körülményesen beszámolt betegségé
ről; betegsége miatt nem tudja maga táplálni a gyermeket. 
Meg akartam nyugtatni. A pénz majd már előkerül. Vajjon 
jól megnézte mindenütt? Nem, még nem, de egészen biztos 
benne, hogy az öregember elvitt belőle. Sok-sok hete nem 
adott már el semmit sem. Csak ült és nézett maga elé vagy 
értelmetlen vonásokat karcolt használt rézlapok hátsó olda
lára. Titus halálakor egy fillér nélkül állt; Uylenburgh bácsi 
fizette a temetést. Ezt egész biztosan tudja. És az öreg em
bernek mégis akadt mindig pénze, hogy enni- és innivalót 
vegyen, különösen innivalót. Kétségkívül Cornelia aranyát 
lopta el, »pedig annak a fele engem illet«. Nem is lehetett 
másra terelni a beszélgetést, úgyhogy végül is megkérdeztem, 
vajjon járt-e már nála a sekrestyés a gyászszertartás végett.

Erre megint zokogni kezdett. Ezt a megaláztatást nem 
fogja túlélni. A sekrestyés nem jött el maga, hanem csak egy 
sírásót küldött, egy goromba, részeges alakot. Mennyi pénzt



9

tud erre a célra fordítani, azt kérdezte a sírásó, ő meg azt 
felelte, a szertartás legyen egészen egyszerű, nem szabad 
öt forintnál többe kerülnie. Mire a sírásó hangosan felneve
tett. Hiszen a szegényházbeliek is jobb temetést kapnak, 
dehát persze mit is lehet várni azoktól a finom népektől, 
akik soha egy szalmaszálat nem tesznek odébb, csak egész 
nap a festőállványok előtt ülnek és adják a nagyurat. Végül 
is annyira dühbe hozta Magdalenet, hogy az a pincében lakó 
csizmadiának kiáltott le segítségért. A csizmadia üstökön 
ragadta a goromba frátert és kihajította az utcára; erre 
Magdalene megnyugodott.

Megkérdeztem, vajjon ezzel végetért-e az ügy. Igent 
intett és mindjárt egy másik történetbe kezdett. Sohasem 
bántak még ilyen rosszul asszonnyal, mint vele, amióta ebbe 
a festőcsaládba ment férjhez, meg hasonlókat beszélt össze, 
míg végül is kétségbeesésemben kocsiba ültettem és elvittem 
a Nyugati Templom sekrestyéséhez a Roozengrachtra. 
(Ütáltam ezt az embert, de mit volt tennem ? a holttest nem 
fekhet örökre temetetlenül) és kérdőre vontam, mit jelent 
viselkedése. A gazember mindjárt nagyon tisztelettudó lett. 
Bocsánatot kért sírásójának fellépése miatt és bizalmaskodá
sával méregbe hozott.

— Doktor úr nem is képzeli, —  mondta —  milyen 
nehéz manapság jó  munkásokat szerezni. Ma már nem 
hoz olyan jól a mi mesterségünk; amit a régi sírokban talá
lunk, nem éri meg a sok lapátolást. Amióta az a szokás, 
hogy az embereket csak halotti lepelben temetik el, semmit 
sem lehet már sírásással keresni.

Csendre intettem és némi alkudozás után megegyez
tünk egy »teljes temetésbem: tizenhatan viszik a koporsót,



10

amelyre a szokásos mennyiségű fekete posztót borítják. 
Tizenöt forintot fizettem neki és tisztességes borravalót az 
embereinek, mire megígérte, hogy minden annak rendje 
és módja szerint fog végbemenni.

Mikor tegnap a templomba értem, emberei már ott 
álltak, de olyan erős kocsmaszagot árasztottak, hogy fel
háborodásomban Abraham Francenhez, a mester egy régi 
barátjához fordultam, aki az udvarban egy fának támasz
kodott.

—  Gyalázat — mondtam. Az egyik részeg alak meg
hallotta, rámbámult és gúnyosan így szólt:

—  Miért ne innánk? Ez a barátunk is tegnap még biz
tosan felőntött a garatra, nem igaz?

Végre elértünk a kiszemelt helyre és a koporsót minden 
további formaság nélkül a sírba tettük. Szerettem volna 
néhány búcsúszót mondani kedves barátom fölött, de nem 
nyílt rá alkalmam, mert alig húzták ki a köteleket a koporsó 
alól, a sekrestyés máris így szólt:

— Rajta emberek, mit ácsorogtok itt, siessetek! Ma 
délelőtt még négy megrendelést kell ellátnunk.

Erre mindannyian elmentünk (mondtam már, hogy 
vajmi kevesen voltunk); én a templomnak az istentisztelet 
számára fenntartott részébe mentem, letérdepeltem (pedig 
az elmúlt harmincöt esztendőben egyszer sem térdeltem le) 
és imádkoztam Istenhez, fogadja irgalmasan ennek a sze
gény, nyomorult halandónak a lelkét, aki a világot annyi 
szépséggel ajándékozta meg és annyi csúnyát kapott a világtól 
viszonzásul.

Azután lassan hazafelé tartottam és a Damnál szembe
találkoztam Vondellal, a költővel. Utolsó találkozásunk óta
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annyira megváltozott, hogy alig ismertem rá. Betegnek 
látszott és didergett ócska, kopott kabátjában. Fájt nekem, 
hogy így kell látnom ezt a kiváló embert. Megkérdeztem, 
reggelizett-e már, mire ő nemmel felelt; meghívtam, térjen 
be velem egy vendéglőbe, ahol elfogadható áron lehetett egy 
csésze jó kávét kapni. Elmondtam neki, hogy egy barátom 
temetéséről jövök.

—  Ki lehet az? — kérdezte az öreg költő, —  nem 
tudok róla, hogy valaki nevezetes ember meghalt volna.

—  Ez a haláleset egészen váratlanul jött, —  feleltem 
—  de az embert ismerte ö n : Rembrandt van Rijn 
halt meg.

—  Hogyne ismertem volna. Nagy művész volt. Nem 
mindig értettem meg. Sok mindenről egészen máskép gondol
kodott, mint én. És főkép, azt hiszem, nem volt jó keresz
tény. De festőnek kétségkívül kiváló. Mondja doktor, nincs 
csalás a dologban? H ajói emlékszem, Rembrandt öt év előtt 
vagy talán még régebben halt meg Hullban, Angliában. 
Odamenekült hitelezői elől.

—  Hullban? —  szólt közbe egy kapitány, aki hallotta 
beszélgetésünket. —  Hullról szó sincs! És nekem biztos 
híreim vannak erről a fickóról. Hat vagy hét év előtt Svéd
országba ment. Egy barátom, aki Danzigba jár a hajójával, 
1661-ben vagy 1662-ben Gotenburgba vitte. Az mesélte 
nekem, ez feltétlenül igaz kell, hogy legyen.

—  Már pedig, kedves barátaim, —  feleltem —  Rem
brandt mégis múlt pénteken halt meg. Ma reggel temettük el.

—  Különös, nagyon különös —  morogta Vondel. —  
Itt halt meg ebben a városban és én nem is tudtam, hogy 
még él.



»Hofwyck«, Voorburg, 
1669 október 23-</«.

Két hét múlt el és közben nagyon sok minden történt.
A temetés napjának estéjén benéztem a roozengrachti 

házba, hogy valami csillapítót írjak fel a szegény Magdalené- 
nak; még mindig azon a kis zacskó aranyon járt a feje, 
amely őt és Corneliát illeti és eltűnt. Néhány nap múlva 
azután Cornelia megtalálta egy halom üres rajzolóív mögött. 
A kórházból levelet írtam Constantin Huygens úrnak. Ez az 
előkelő ember érintkezésben állt a halott mesterrel a boldo
gult Hendrik herceg idejében és nagy csodálattal adózott 
lángelméjének. Három nap múlva a több mint hetven éves 
híres diplomatától ezt a választ kaptam:

»Köszönetet kell mondanom önnek, kedves doktorom«, 
írta gondos latinsággal (egész életében illetlenségnek tartotta 
népnyelven írni levelet, olyan megbocsáthatatlan véteknek, 
mintha valaki egy hivatalos látogatáson csipkegallér nélkül 
jelennék meg). »Köszönetet kell mondanom önnek október 
9-én kelt szívélyes soraiért. A szomorú hír mélyen megren
dített. Személyesen jól ismertem ezt a csodálatos molnárfiút, 
akinek az istenek oly rendkívüli tehetséget adományoztak. 
Mily szomorú vég! de úgy látszik, hazánkban ez a sorsa 
azoknak az embereknek, akik az egeket ostromolják. Rem
brandtot a világ minden más táján állami temetésre méltónak 
tartják. Királyok tisztességszámba veszik, ha követhetik 
koporsóját. Dehát az athéniele nem száműzték-e vajjon 
Pheidiast? és vajjon Firenze mivel jutalmazta meg számos 
tehetséges fiának legnagyobbját, ha nem azzal, hogy halálra 
ítélte?

12
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E szomorú élmények után bizonyára jó t tesz önnek 
a helyváltozás. Miért nem látogat meg engem néhány napra 
csendes magányomban?

Isten önnel, gyorsfutárral küldje válaszát. Közölje, 
mikor érkezik; Veurban kocsi fogadja, onnan már rövid út 
a szerény hajlékig, ahol várja ö n t

alázatos és engedelmes szolgája
C. H.«

Nem volt semmi okom, hogy lemondjak. Vilmos Ley- 
denben tanult. A kitűnő Jantje elláthatta a háztartást, a 
praxist pedig unokafivérem, Fijbo, a friz van Loonok közül, 
aki három év előtt jö tt Amsterdamba. Azt válaszoltam, 
örömmel fogadom el a meghívást és három nap múlva már 
hajóval délre utaztam.

Az út kellemesen és minden nevezetes esemény nélkül 
folyt le; Veurban már várt rám Pieter, az öreg kocsis. Egy 
órával később hatalmas, jól megrakott kandalló előtt ültem 
a sarokszobában, amelyet oly jól ismerek és amelynek ablaka 
a mezőkön át éppen a delfti ferde toronyra néz.

Ritkán élveztem ennyire szabadságomat, amelyet ez
úttal okos beszélgetés, jó ellátás és figyelmes házigazdám 
állandó tapintatossága szépített meg.

A délelőttöt szobámban töltöm; az egykori schielandi 
mocsarakra néz, amelyekből azóta termékeny legelő lett. 
A földszinten kitűnő könyvtár van; házigazdám felszólított, 
hogy annyi könyvet vigyek magammal szobámba, amennyit 
csak akarok.

Az öreg Péter, aki már csaknem negyven éve szolgál 
uránál, behozza reggelimet és elmondja, milyen az idő;
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egyébként majdnem egész itt tartózkodásom alatt szép volt. 
Egy óra tájban rövid sétára indulok a francia ízlés szerint 
kiépített parkban. (A franciák kevéssé leleményes módon az 
ilyen parkot hollandi kertnek nevezik.) Két órakor rövid 
sétakocsizás; a délutánt és estét együtt töltjük; a beszélgetés 
mindegyre roozengrachti barátunk halálára íordul.

Orvos vagyok, megszoktam a halált. Egyáltalán nem 
értem azt az elragadtatást, amellyé a keresztények a kata
kombák ideje óta felfokozzák a halottasháztól való iszonyo- 
dást. Az ókori emberek sokkal értelmesebben fogták fel az 
örök álmot, amely osztályrészünk. Ismerték a világ poláris 
voltát: fény nélkül nincsen árnyék, öröm nélkül nincsen 
szenvedés, élet nélkül nincsen halál. Én magamévá teszem 
az ő felfogásukat és nem annyira az a bizonyosság bánt, hogy 
Rembrandt nincs többé (hiszen Isten a megmondhatója, 
milyen kevés öröme volt az életben), mint inkább az a tudat, 
hogy mennyire hiábavaló minden küzdelem. Fáradt vagyok 
és fáj hátul a fejem. Lefekszem és majd holnap folytatom 
ezt az írást.

Hofwyck,
1669 december 20.

Egy ideig úgy látszott, hogy »holnap« nem is lesz már. 
Rembrandt temetésén meghűlhettem, mert ha j ól emlékszem, 
már Voorburgba való utazásomkor egyszer-kétszer kirázott 
a hideg. Hallom, drága jó házigazdám három orvost is hiva
tott Hágából és minthogy azok nem tudtak mit kezdeni 
lázammal, Leydenből hivatott egy fiatal professzort, aki 
kínagyökérrel kísérletezett és szemmellátható sikerrel adta
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be nekem tinktúráját; attól a naptól kezdve, azt mondják, 
állapotom javulni kezdett.

Mihelyt felülhettem ágyamban és megint érdeklődtem 
környezetem iránt, szellemi kimerültséget éreztem (ami 
pácienseimnél gyakran oly megmagyarázhatatlannak tűnt 
nekem) és nem tudtam megszabadulni attól az egyszerű 
gondolattól, amely újra és újra elhatalmasodott rajtam, míg 
végül is hangosan fel nem kiáltottam és erőszakkal kellett 
megakadályozni engem abban, hogy ne emeljek kezet ön
magámra.

Lázálmomban (így mesélte Constantin úr a múlt Léten) 
végigküzdöttem Rembrandt küzdelmeit. Bizonyára jobb 
rorsot érdemelt; legtöbbünk reménytelenül közömbös az 
gazán nagy emberek iránt, akik népünknek dicsőséget sze
reznek. Eddig mindig a filozófusok nyugalmával és teljes 
közömbösséggel vettem tudomásul az igazságtalanságot, 
amely e világon uralkodik. De most nem tudtam szabadulni 
attól a gondolattól, hogy valami módon én is felelős vagyok 
barátom haláláért és akárhogy is iparkodott vendéglátó 
gazdám és a leydeni barátságos orvos (nemcsak porokhoz és 
pirulákhoz értett,s ezt nem sok kartársamról mondhatom el), 
szegény, elcsigázott agyamból nem tudtam kiűzni annak a 
szörnyű délelőttnek az emlékét, ott a Nyugati Templomban, 
a vigyorgó koporsóvivők és részeg, káromkodó sírásók között, 
úgy bántak a szent koporsóval, mintha valami utolsó csa
vargó holtteste volna benne, akit egy kocsmai verekedésben 
ütöttek agyon.

Márpedig, ha tovább akarok élni, lelkemet meg kell 
mentenem ezektől a lesújtó hangulatoktól; ezzel tisztában 
voltam és mégsem tudtam megvalósítani; ez a tudat pedig
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megint csak megnövelte gyötrelmeimet, úgyhogy nem is 
tudom, mi lett volna belőlem, ha Constantin úr, hogy elterelje 
figyelmemet sötét gondolataimról, nem hozza el beteg
ágyamhoz Spinozát, a tudós zsidót.

Spinozával rrflür régebben találkoztam Amsterdamban 
különféle alkalmakkor, meg is látogattam egyszer Rijnsburg- 
ban, de azután számos elfoglaltságom közt megfeledkeztem 
erről az elbűvölően egyszerű emberről. Eszméit nem nagyon 
értettem, a hittudományi és filozófiai okoskodások általában 
kevéssé felelnek meg ízlésemnek. De annak, aki egy hosszú 
betegségből épül fel, Spinoza valóságos istenáldás, és vendég
látó gazdám jóságos beleegyezésével arra kértem, hogy minél 
gyakrabban látogassam meg.

A szomszédos faluban, Voorburgban élt igen szerény 
körülmények közt és napi munkájának elvégzése után 
gyakran jött el rövid beszélgetésre. Csodáltam vendéglátó 
gazdámat szabadszelleműségéért; mert alig tudták meg 
Hágában az emberek, hogy Hofwyck a kor legnagyobb 
eretnekének kegyében áll, e pletyka fészek három lelkésze 
prédikációjában máris célozgatni kezdett arra a befolyásra, 
amelyet bizonyos szabadgondolkozók gyakorolnak megint 
az orániai ház híveire.

Constantin úr csak vállát vonogatta, amikor hírét vette 
ennek, én sem törődtem hát vele és nagyon örültem, ha ez 
az éleseszű fiatal zsidó meglátogatott és lágy, portugálos 
kiejtésével elbeszélgetett velem.

Lehet, hogy házigazdám beszélt különös lelki beteg
ségemről ennek a szeretetreméltó jóságos prófétának (Iste
nem! mennyire fölötte áll ez a fiatalember nyakas fajtája 
fellengző átlag-rabbijainak!), elég az hozzá, hogy Spinoza
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egy nap tapintatos módon Rembrandtra terelte a beszélge
tést, elmondta, mennyire megdöbbentette korai halála, 
mennyire csodálja műveit, különösen rajzait, amelyek job
ban megfelelnek az ő mathematikai gondolkozásának és arra 
kért, számoljak be neki a nagy mester utolsó napjairól és 
temetéséről. Ez a játék három napon át megismétlődött, 
míg végre egészen nyíltan kimondta:

— Tudja, doktor úr, maga bizony megérett az őrültek 
házára, pedig ott, azt mondják, nem is olyan jó.

Szokatlan nyugalommal és világossággal feleltem:
— Bizony, kedves barátom, dehát tehetek én rólaí
Mire ezt a váratlan választ kaptam:
—  írjon le mindent, ami a szívén fekszik, mielőtt 

megőrül. Én is azt teszem.

Amsterdam, 1670 április 3.
Használt a kúra.
öregkoromra váratlanul egy könyv apja lettem.
Nem akartam könyvet írni, mert orvos vagyok és nem 

író. E lapoknak nincsen semmi irodalmi értékük; egyéb 
ingóságaimmal együtt gondos őrizet alatt lesznek. Fiamat a 
történelem vajmi kevéssé érdekli; feljegyzéseimet sohasem 
fogják nyilvánosságra hozni.

Feladatomat teljesítettem. A jövő hónapban, annak is 
a tizennegyedik napján hatvan éves leszek. Mert még nem 
vagyok olyan öreg, mint hofwycki barátságos házigazdám, 
aki már jó  hetvenes, de az én korom sem csekélység, leg
feljebb még tíz évem van hátra. Most búcsút veszek ettől a 
szívesen végzett munkától, amely lábbadozásom napjaiban 
annyi örömet szerzett nekem.

Headrik Tan Loon: Rembrandt. 2
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Mostantól kezdve kezem csak a bonckést fogja forgatni. 
Vajha a bonckés is mindig oly hűséges és tisztességes lenne, 
mint ez az ecset az íróasztalomon, legkedvesebb barátomnak 
és legnagyobb honfitársamnak egyetlen látható emléke.

Jan van Loon.



i .  F e j e z e t .

HO NN AN T U D O M , H O G Y  1641 EGY 
NO VEM BERI NAPJÁN E SE TT AZ ESŐ?

1641 november vége felé késő este történt; az eső 
patakokban esett.

Szeretném elmondani, honnan tudom ezt olyan pon
tosan, mert emlékezetem nagyon rosszul őrzi meg a dátu
mokat és neveket, viszont annal kitűnőbben megtart néha 
egészen mellékes apróságokat.

1641 tavaszán halt meg Gerard nagybátyám, akitől 
örököltem ezt a mostani házamat Amsterdamban a Hout- 
markton. Az egész nyár a hagyaték rendezésével telt el; 
de október elején (a pontos dátumra már nem emlékszem) 
azt a hírt kaptam Veereből, hogy minden rendben van, 
jöjjek oda és írjam alá a szükséges okiratokat. Minthogy 
éppen nagyon sok dolgom akadt, megkérdeztem, vajjon nem 
lehetne az ügyet levélben elintézni. De a világ minden 
jegyzője egyforma. Számukra az hoz pénzt, ha elhúzzák 
a dolgokat és ezért ragaszkodtak személyes megjelenésemhez.

Elbúcsúztam tehát pácienseimtől és négy ugyancsak 
kényelmetlen nap után, amelyet huzatos hajókon és nedves 
ágyakban töltöttem (falusi vendégfogadóink még most is épp

2*
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olyan nyomorúságosak, mint száz év előtt) elértem a város
kába, amelyben egész gyermekkorom egyedüli boldog napjait 
éltem. Csaknem tíz éve nem jártam már itt és mindjárt 
láttam, hogy azóta sokat változott a világ. A kikötőben kevés 
hajó horgonyzott. Az utcákon kevesebb ember járt és ritkán 
lehetett angol szót hallani, holott régebben az angol és a skót 
beszéd époly megszokott volt, mint a hollandi és minden 
gyermek egyformán jól káromkodott mind a három nyelven. 
A sivár vendégfogadóban szálltam meg. Azelőtt mindig 
akadt itt vagy egy tucat vendég, most pedig csak egy rozzant 
skót és egy német. A skót üzleti dolgait akarta rendezni, 
a német pedig, egy himlőhelyes danzigi, valami jó üzletet 
keresett, ami kevés pénzbe kerül. Egyikük sem ígérkezett 
kellemes társaságnak. Tegyük még hozzá, hogy Veereben 
való tartózkodásom alatt éjjel-nappal esett és két teljes hetet 
kellett ezekkel az ásatag jelenségekkel a fogadó söntésében 
eltöltenem, míg végre az ügyvédek és közjegyzők elkészí
tették az utolsó jegyzékeket, felhatalmazásokat, lemondási 
nyilatkozatokat és átvételi elismervényeket is.

Mielőtt Veereből visszatértem Amsterdamba, a köz
jegyző átadott nekem egy csomagot, amelyet nagybátyám 
azzal a kikötéssel bízott rá, hogy csak akkor kézbesítse nekem, 
ha végrehajtottam bonyolult és jól átgondolt végrendeleté
nek különféle rendelkezéseit. Minthogy aláírtam valamennyi 
szükséges okiratot, kifizettem (zokszó nélkül, annyit mond
hatok) mindazokat az összegeket, amelyeket mindenféle 
jótékonysági intézménynek adományozott és általában úgy 
viselkedtem, mint ahogy tisztességes örökösnek illik, most 
már elolvashattam a titokzatos üzenetet, amely a síron túlról 
érkezett hozzám.
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A csomag egy levelet tartalmazott, amelyet az Űr 
1623-ik esztendejének május első napján írtak és követ
kezőképen hangzott:

Kedves Unokaöcsém!

Azt az életpályát választottad, amelyre én is mentem 
volna, ha külső körülmények nem kényszerítenek arra, hogy 
kereskedő legyek.

De vannak ám különféle orvosok. Egyesek az Úristen 
követeinek tekintik magukat, aki azért küldte őket e földre, 
hogy segítsék bajukban a szegényeket és szűkölködőket, 
mások viszont úgy teljesítik hivatásukat, mint hogyha 
posztót vagy sajtot kellene eladniuk. Az elmúlt húsz esztendő 
folyamán figyelemmel kísértem életed folyását és azt hiszem, 
oly jól megismertem személyedet, mint ahogy szeretett 
nővérem ismert volna, ha megéli, amíg férfisorba nősz. 
Gyakran kívántam neked, vajha többet tapasztalnál az élet 
komolyságából vagy pedig valamivel tisztábban éreznéd, 
hogy egész földi létünk csak az örökkétartó mennyei öröm
nek előjátéka. De mennyei Atyánk, akinek számára a leg
magasabb hegyek is csak homokszemek és a tengert tenyeré
ben tartja mint egy vízcseppet, bölcseségében még nem 
látja elérkezettnek az időt, hogy szívedet Magához 
irányítsa.

Ámbátor te a régi pogány filozófusok tanítványának 
vallód magad, mégsem vettem észre benned azt a fölényt és 
megvetést a lelki szegényekkel szemben, amely oly gyakran 
elcsúfítja Platón és Aristotelés úgynevezett igazi követőit.

Azt hiszem, szakmádban becsületes munkát fogsz 
végezni és emlékszem, hogy gyakran beszéltél nekem kiváló
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seborvosok törekvéseiről, miképen enyhíthetnék a műtét 
közben való fájdalmat. Semmiesetre sem akarnálak pálya
futásodban befolyásolni; de ha annak akarnád szentelni 
magad, hogy a mesterséges katalepsziát tanulmányozd (bocsáss 
meg az öreg gyapjúkereskedőnek, ha nem egészen bizonyos 
az orvosi műszavak használatában), a magam részéről bizony 
nem helyteleníteném; nem tudok elgondolni sem feladatot, 
amely jobban megfelelne boldogult édesanyád kíván
ságának.

Hogy tehát ne kelljen egész idődet a szokásos orvosi 
praxisra fordítanod, hanem bőséges alkalmad nyíljék a külön
féle narkotikumokkal kísérletezni, a mai napon eladtam 
vlissingeni fióktelepemet és az így nyert összeget a legújab
ban újra privilégizált Egyesült Keletindiai Társaságok tíz 
részvényébe fektettem. Ezek egészen biztosak, csak igen kis 
mértékben vannak árfolyamingadozásnak kitéve és körül
belül 30.000 forintnyi tőkét jelentenek. Ha átlagban nyolc 
százalék kamatlábat számítunk (amit jogosan fel lehet téte
lezni), akkor évi 2400 forint jövedelmet biztosítanak a 
számodra. Ez ugyan nem sok pénz; de egyszerű emberek 
vagyunk és ez az összeg elég lesz szükségleteidre, ha hű 
maradsz ahhoz az életmódhoz, amelyet gyermekkorod óta 
megszoktál.

Jól megértsd, nem arról van szó, hogy ezt az összeget 
minden feltétel nélkül neked ajándékozom, mint unoka
öcsémnek, hanem egy szent kincsről, amelyet átadok neked, 
mint eszközt, amely Isten kezében és Jézus Krisztusnak, 
a mi Megváltónknak kegyelméből és a te érdemtelen 
elmédnek szorgalmával és iparkodásával hozzájárulhat a 
nyomorúság és a szenvedések enyhítéséhez, amelyek osztály-
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részünkül jutottak ama szörnyű nap óta, amikor Ádám 
önfejű engedetlenségében magára vonta az igazságos Isten 
haragját.

Isten veled és gondolj szívesen hű nagybátyádra,

Gerard van Loonra.

Aznap este zuhogó esőben mentem haza; a borítékot 
gondosan elraktam belső kabátzsebembe. A levél annyira 
meghatott, hogy a kis csomag tartalmát csak Amsterdamban 
vizsgáltam meg alaposabban. A pénzügyietekhez nem értet
tem semmit, mert mindezideig csak praxisomból éltem, 
a tanulmányi időt nem számítva, amikor nagybátyám kis 
támogatásban részesített. Ezért elvittem a papirosokat egy 
jó barátomhoz, Lodewijk Schraiber kereskedőhöz, aki össze
köttetést tartott fenn Párissal és Londonnal és akinek ezirányú 
ismereteit csak az a nagy tisztelet múlta felül, amelynek 
kereskedői körökben örvendett.

Lassan bontotta ki a keskeny vörös szalagot, amely 
összekötötte a kis részvénycsomagot és kiterítette az asztalra. 
Azután kezével végigsimította kopasz fejét, elégedettsége 
jeléül és így szólt:

— Nagybátyja jót akart magának?
El kellett ismernem, hogy az őregúr mindig igen barát

ságos és elnéző volt irányomban.
— Most pedig naplopóvá teszi magát!
Ez a megjegyzés bosszantott; azt feleltem, Amsterdam 

a világ legdrágább városai közé tartozik (jól tudja ezt 
minden idegen, akinek ott dolga akadt) és ebből a jöve
delemből, amely évente körülbelül 2400 forintra rúg, aligha 
tudok megélni.
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—  Akkor maga nem tudja, mit érnek ezek az érték
papírok?

—  Dehogy nem, tízszer 3000 forintot.
—  És arról sohasem hallott, hogy azóta emelkedtek?
—  Nem, —  feleltem —  igazán?
—  Hogyne, emelkedtek egy keveset: hatszáz száza

lékkal!
— Szent Isten! Hiszen akkor több mint 30.000 

forintot érnek?
— Hát maga nem tanult számolni?
—  De igen, de az már régen volt!
— Hát szóval ma éppen 180.000 forintot érnek.
Ez hát egy okkal több, hogy tudjam, hogy az 1641-ik

esztendő vége felé olyan sokat esett az eső. A jóságos öregúr 
gondoskodása folytán egészen váratlanul abba a helyzetbe 
kerültem, hogy megszabadultam minden anyagi gondtól és 
ezentúl minden időmet és erőmet kedvenc foglalkozásom
nak szentelhettem, amaz anyagok tanulmányozásának, ame
lyek végül is (remélem) a seborvost, aki mostanig sajnos 
nagyon gyakran nem több közönséges mészárosnál, felemelik 
odáig, hogy az újjászületett egészség és életkedv irgalmas- 
szívű hirdetője lehessen.



1 . F e j e z e t .

ELŐ SZÖ R T A L Á L K O Z O M  SASKIÁVAL, 
M ÉG PED IG  M IN T  SÚLYOS BETEGG EL.

Az 1641-ik év vége felé állandóan ömlött az eső és 
novemberben volt a legrosszabb, A víz elárasztotta az or
szágot, sok barom megfulladt és a városok egészen meg
puhultak az örökös nedvességtől. A falakat penész fedte, 
mert az eső megeredt, mielőtt a városba hozták volna a tő
zeget, a rendelkezésre álló fűtőanyag is egészen átnedvese
dett és vagy egyáltalán nem akart meggyulladni vagy pedig 
olyan vastag füsttel töltötte meg a szobát, hogy a legtöbb 
ember inkább didergett a hideg miatt, mint hogy megfullad
jon a füstben.

Mindenféle betegség dühöngött és amikor Jantje, a 
második cselédlány belépett a szobába és jelentette nekem, 
hogy egy lány van itt és arra kér, menjek el egy beteg asz- 
szonyhoz, azt gondoltam magamban: »Ahá, megint egy 
súlyos hülés! Csak már békében hagynának!*

Ebben az időben tulajdonképen már megszüntettem 
praxisomat. Még eljártam naponta a kórházba, mert lehetőleg 
behatóan akartam tanulmányozni a sebészetet; de magán
betegeket már nem vállaltam és egész időmet egy kis labora-
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tóriumban töltöttem, amelyet házam pincéjében rendeztem 
be. A nagy kandallót ott szénnel fűtöttem és így tűzvesze- 
delem nélkül végezhettem kísérleteimet.

Kimentem az előcsarnokba és nem egy lányt találtam, 
hanem egy középkorú asszonyt, semmitmondó arccal; 
már-már elküldtem és azt ajánlottam neki, forduljon 
egy másik orvoshoz, amikor az asszony veszekedős hangon 
közbevágott:

—  Ha nem nagyon sürgős a dolog, gazdám egy ismert 
orvoshoz küld, de úrnőm halálos veszedelemben van és ezért 
kellett az első kontár orvoshoz szaladnom, akit útközben 
találok, mindegy akárkihez.

Az asszonyszemély minden köntörfalazás nélkül való 
nyíltsága tetszett nekem: szívességet kellett kérnie és ezt 
az alkalmat felhasználta, hogy gorombáskodjék. A derék 
Dr. Rabelais Ferenc, aki nevetésével több embert gyógyított 
meg, mint pirulákkal és borogatásokkal, bizonyára kedvét 
lelte volna ebben az élesnyelvű nőben. Rája való tekintettel 
nem adtam a nőnek olyan választ, amilyent megérdemelt 
volna, hanem felvettem kabátomat és követtem. Nem kellett 
messzire menni; hamar elértünk az Anthonie-Bree-utcába, 
ahol megálltunk egy kétemeletes téglaház előtt; valami jó
módú kereskedő házának látszott.

Jóformán még mielőtt bekopogtunk, kinyílt az ajtó és 
egy aggodalmas hang azt kérdezte:

— Az orvos?
Mire barátságtalan kísérőnőm élesen ezt válaszolta:
— Igen, amolyan kontár-orvos, ö  került először az 

utamba, jó lesz ez is.
— Kedvesem, udvariasabban kell beszélnie, —  felelte
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egy hang —  kérje meg a mestert, hogy lépjen be, én meg 
gyertyát hozok.

Az előcsarnok valóban nagyon sötét volt és erős sav
szag töltötte be; egy pillanatig úgy éreztem, olyan házban 
vagyok, ahol valaki üres óráiban alchimista kísérletekkel 
foglalkozik. De amikor meggyujtották a gyertyát, mindjárt 
láttam, nem vagyok laboratóriumban, mert a középen álló 
asztal és a székek valamennyien rajzokkal és vázlatokkal 
voltak tele és a falakon (bár csak bizonytalanul láthattam) 
ismét más vázlatok függtek, de olyan sötét színűek, hogy nem 
ismerhettem fel a tárgyat, amelyet ábrázoltak.

Az emberrel sem voltam eleinte tisztában, aki ezeket 
festette. Erőteljes testalkatú férfi volt, válla és karja olyan, 
mint egy kőművesé vagy ácsé, amint kinyitotta az ajtót, 
első benyomásra jobbfajta kézművesnek látszott, nehéz testi 
munkához szokott, de tervrajzok olvasásában is gyakorlott 
embernek, talán pallér lehet egy nagyobb építőtársaságnál. 
Csakhogy az ilyen embernek nem igen szokott saját háza 
lenni a legjobb utcák egyikében; bár különös városunkban, 
ahol gombamódra nőnek ki a földből új háztömbök és egyik 
napról a másikra keletkeznek áj vagyonok, sok minden 
lehetséges és a Heerengracht nem egy legszebb háza olyan 
emberé, aki néhány év előtt még nem ismerte a villa és az 
asztalkendő használatát. Beletörődtem tehát a dologba és azt 
kérdeztem;

—  Hol a beteg?
—  A nagy szobában — felelte a férfi és nagyon barát

ságos hangja, amely sehogysem illett kissé nyers és köznépi 
külsejéhez, mindjárt feltűnt nekem. Mialatt levettem kabá
tomat (átázott, mert kint patakokban zuhogott), bemutat-



28

koztam, feltételezve, hogy a magam osztályabeli emberrel 
állok szembe:

—  Dr. van Loon vagyok.
Kezet nyújtott (a gyertyát letette egy székre, hogy 

segítsen nekem levetkőzni), kissé meghajolt és így szólt:
—  Örülök, hogy eljött. Az én nevem van Rijn, fele

ségem az ö n  szolgálataira szorul.
Ismét felvette a gyertyát és az előcsarnokon át beveze

tett a ház hátrább fekvő szobájába. Itt olaj lámpa és tűz égett, 
ezért nem volt teljes a sötétség. Az általános benyomás, 
amelyet ez a szoba tett rám, csak növelte kényelmetlen 
érzésemet, amely e házba való belépésemkor elfogott. Fel
vettem azt a komoly és aggódó arckifejezést, amelyet a 
betegek elvárnak az orvostól és amely sokszor több hatást 
ér el, mint egész hordónyi porok és többmázsa pirula.

A beteg asszony egy nagy ágyban feküdt, amely a falba 
volt bemélyesztve. Az ágy mellett bölcső állt, azt odébb 
kellett tólnom, mielőtt odaléphettem a beteghez, hogy meg
vizsgáljam. A férjtől elkértem a gyertyát és megkérdeztem, 
suttogva, vajjon alszik-e a felesége. Mielőtt a férfi válaszol
hatott volna, az asszony kinyitotta szemét és nagyon halk, 
színtelen hangon így szólt:

—  Nem. Nem alszom. Csak olyan fáradt vagyok . . .  
oly szörnyen fáradt.

Azután leültem az ágy mellé, megvizsgáltam a beteget, 
amint ilyenkor szokásos és mindenféle kérdést tettem fel, 
de ezek a pácienset annyira kifárasztották, hogy a lehető 
legrövidebbre fogtam a vizsgálatot, megnéztem a pulzusát, 
amely nagyon gyengén és szabálytalanul vert, de nem túl
ságosan gyorsan, kezem hideg és nedves homlokára tettem
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és azután betakartam a beteget kék paplanával (úgy vettem 
észre, hogy ebben a szobában minden kék, a falakon kékes 
anyag és a székek ülése is kék) és azt mondtam, próbáljon 
meg aludni, nemsokára küldök majd neki egy teát, amely 
megnyugtatja. Azután férjéhez fordultam (hol is láttam ezt 
az embert? amint az ágy mellett ültem, egyszerre biztos 
voltam abban, hogy már láttam valahol, de hol?) és tudtára 
adtam, hogy négyszemközt szeretnék beszélni vele; megint 
kezébe vette a gyertyát, az ajtóhoz lépett és azt mondta az 
ápolónőnek (annak az asszonynak, aki értem jött és most az 
egész idő alatt az előcsarnokban várakozott):

■— Geertje, vigyázz úrnődre és a gyerekre, én egy 
pillanatra felmegyek a doktorral.

Együtt mentünk fel a lépcsőn és a ház elülső részében 
egy nagy szobába léptünk, ahol nagyon sok tányér lógott a 
falon, vázák és bádogkancsók és régi földgömbök és szó b- 
rocskák és különös külföldi kardok és sisakok és képek 
voltak mindenfelé. . .  képek a falon. c. képek a székeken. . .  
az asztalon. . .  egymásnak támasztva, úgy hogy egy pilla
natra az a gondolat futott át rajtam: ez az ember régiség- 
kereskedő és nem művész.

Egy pillanattal később hellyel kínált meg (egy székre 
mutatva, amelyről előbb egy nehéz pergamentkötetet, vagy 
egy tucat rajzot, vagy vázlatot és legfelülről egy római császár 
vagy hadvezér mellszobrát vette le); olyan bájjal és bizton
sággal kínált meg hellyel, hogy megerősödött bennem első 
benyomásom, amely szerint festőt vagy rajzolót látok magam 
előtt; de nem emlékeztem, hogy ezt tőle hallottam volna; 
mégis egész idő alatt úgy éreztem, ismerem valahonnan, 
határozottan tudtam, nem most találkozunk először.
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Azután óvatosan felemelt egy nagy lakkozott ládát és 
egy csészét csészealjjal, amelyek két kis porcellánfigurával 
együtt veszedelmesen egyensúlyoztak egy másik szék ülésén, 
ráállította ezeket a tárgyakat egy vigyorgó szerecsenfejjel 
díszített asztalra, leült, összefonta kezét, különös, a rövid
látóknak gyakran megfigyelhető mozdulatával hátravetette 
fejét és nyugodt hangon így szólt:

—  Nem kell engem félrevezetnie. A feleségem nagyon 
beteg, úgy-e?

Először nem feleltem, azután pedig ezt mondtam, hogy 
időt nyerjek:

—  Talán igen, talán nem. Mielőtt határozott következ
tetést vonok le, legyenszíves, feleljen ö n  néhány kérdésemre.

Gondosan kikérdeztem feleségének eddigi életére vo
natkozólag és az, amit hallottam, megerősítette legrosszabb 
sejtéseimet és aggodalmaimat. Hét éve házasok. Felesége 
nem Amsterdamból való, hanem Frizlandból, a Zuyder Seen 
túlról, ő maga Leydenben született. Apja molnár volt és 
tizenegy éve halt meg, hatvankét éves korában, anyja azon
ban csak egy éve halt meg ötvenkét éves korában; házas
ságukból hat gyermek származott, két lány és ő rajta kívül 
három fiú. Amennyire tudja, mindannyian meglehetősen jó 
bőrben vannak.

—  Természetesen, —  mondta —  mindennek semmi 
köze szegény Saskiahoz, csak Titusomra gondolok, mert 
a kisgyerek bizony nem látszik valami erősnek és ezért 
akartam önnek elmondani, hogy legalább is apai részről 
nagyon egészséges családból való.

Az asszony családjára nézve nem adott ilyen kedvező 
felvilágosítást.
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— Tudja, — mondta —  jobb családból való, mint 
én, és úgy figyeltem meg, az ilyen gyermekek nem boldo
gulnak olyan jól a világban, mint mi, akik fiatal korunkban 
hárman aludtunk egy ágyban és teljesen magunkra voltunk 
utalva.

Talán már hallottam valahol az asszony apjának nevét. 
Rombertus van Uylenburgh volt az az ember, aki az orániai 
hercegnél étkezett, amikor Gerard meggyilkolta a herceget. 
Mint Leeuwarden polgármestere, éppen az északi tarto
mányok politikai helyzetét készült megbeszélni a herceggel. 
Van Rijn nem ismerte apósát, mert az öregúr 1624-ben halt 
meg, amikor Saskia éppen tizenkét éves lett. Rajta kívül 
még nyolc gyermek volt a családban, de a szülők halála után 
(az asszony vagy egy évvel élte csak túl férjét) feloszlatták 
a háztartást és Saskia Amsterdamba jött unokatestvéréhez, 
Hendrickhez, aki régiségkereskedő volt és néha festnényeket 
is adott élj itt ismerkedett meg van Rijnnel és egyszer- 
kétszer ült is neki.

—  Uylenburghék eleinte nagyon fennhordták az orru
kat, —  mondta van Rijn —  de Hendrick nem lévén nagy 
üzletember, pénzt kért tőlem kölcsön és valószínűleg úgy 
érezte, hogy nem fogom sürgetni, ha fiatal nőrokona modellt 
ül nekem; a szegény lány különben is nagyon kevés embert 
ismert Amsterdamban, meglehetősen unatkozott és vágyó
dott valami kis izgalom után; élmény volt a számára, ha 
nővérével műtermembe jöhetett, mert hiszen ö n  jól tudja, 
hogyan gondolkoznak tisztességes emberek a festőkről. 
A történet vége eljegyzés lett és végül házasság. És most, — 
folytatta —  attól félek, hogy elveszítem; azért vigyázzon 
rá nagyon, a mi orvosunk tüdőbeteg lett, ö n  pedig itt lakik
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a közelben; feleségem gyakran oly szörnyű fuldoklási roha
mokat kap, hogy már-már azt hiszem, belehal; ezért szeret
ném, ha olyan doktorom volna, akit könnyen el lehet érni.

Ez a férfi érdekelt engem (hol is láttam már ezt az 
arcot?): a gőgös nemesembernek és a magatehetetlen gyer
meknek micsoda különös keveréke, háza ezekkel a tarkán 
összeszedett képekkel, bútorokkal, porcellánokkal és római 
szenátorok szobrocskáival sehogysem illik a mi derék Amster
damunkba; ezért kijelentettem, hogy hajlandó vagyok vál
lalni az esetet.

Rijn minden további teketória nélkül megköszönte és 
fel akart kelni. Minthogy még néhány kérdést kívántam 

feltenni, kértem, maradjon még egy kicsit.
—  Voltak gyermekei a kisfiún kívül is, aki odalent van?
— Igen, több is, de már nem élnek. Egyévi házasság 

után született egy kisfiú és egészen kicsiny korában meghalt 
és két kislányunk is meghalt kevéssel születése után.

— Mibe haltak meg?
—  Ügy látszik nem voltak elég erősek. Anyjuk túl

ságosan gyenge volt ahhoz, hogy táplálja őket, de akkor 
sem híztak, amikor egy kitűnő dajkát találtunk. Sohasem 
sírtak. Egészen nyugodtan feküdtek és azután meghaltak.

—  Az utolsó gyermek születésekor erős volt?
—  Nem, nem nagyon. Néhány órával születése után 

úgy látszott, mintha mindjárt meg is halna. Akkor a bába 
megfürdette hideg vízben, a gyermek kiabálni kezdett és 
talán ez mentette meg. De anyja sohasem tudta maga táplálni.

Most itt van ez az ápolónő, az asszony, aki értem jött 
és aki vigyáz lent a betegre. De a gyermek csak nem hízik, 
sokat sír és rettentő sápadt.
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—  A nagy szobán kívül van vajjon még egy szoba a 
házban, ahol a gyermeket el lehetne helyezni?

—  Igen, több is. Egy lent és azután ez és a műtermem 
és az a szoba, amelyben a papírsajtó áll.

—  Melyik kapja a legtöbb napot és a legjobb 
levegőt ?

—  Az, amelyikben feleségem fekszik.
—  A többi egyik sem?
—  Meg az a kis szoba, ahol a sajtó áll.
—  Akkor ott kell aludnia a gyermeknek.
—  De akkor nem tudok ott dolgozni. A sajtóhoz négy 

segédre van szükség, most éppen huszonöt levonatot ren
deltek tőlem. Nagyon kínos lenne, ha azt a helyiséget gyer
mekszobává kellene átalakítanom.

—  Mégis jobb lesz, ha a gyermek egy ideig nincs 
anyjával egy szobában.

—  Tehát ö n  tudja, mi a baja?
—  Nem. Nem egészen. Két vagy három nap múlva 

tudni fogom. De addig is jobb, ha az ápolónő a gyermeket 
átviszi abba a szobába, ahol az ö n  sajtója áll. Bizonyára 
önmagának is beállíthat oda egy ágyat.

—  Van még egy kis toldaléképületünk is.
—  Nagyon helyes.
—  Holnap, újra eljön?
— Hogyne.
— Most nem tud semmit sem tenni?
—  Nem. Felesége bizonyára nagyon bágyadt. Minél 

többet kell aludnia. Hazafelé menet rendelek a számára 
valami altatót a gyógyszertárosnál. Ha nyugtalan, adjon neki 
kétóránként két teáskanállal, vízben, de nem többszőr, mint

Heodrik van Loon: Rembrandt. 3
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háromszor. A szívét nem szabad nagyon megerőltetni; és 
most megyek is.

A festő felemelkedett a székről és ajtót nyitott. Megint 
feltűnt nekem hatalmas válla a kék vászonzubbony alatt, 
és a széles homlok, a szomorú, gondterhes szem, a közön
séges orr és a széles áll. Milyen különös keveréke az előkelő
ségnek és a nyerseségnek! Vajjon hol láttam már ezt az arcot?

Keresztül kellett mennem a betegszobán; a szegény 
asszony úgylátszik elaludt. Kezemet hideg, nedves homlo
kára tettem, láza már elmúlt, de arcszíne még sápadtabb lett. 
Súlyosan beteg, gondoltam és annyira kimerült, hogy álla
potának legcsekélyebb rosszabbodása is végzetes lehet. Ha 
egész éjszaka alszik, akkor talán van rá kilátás, hogy reggel 
visszanyerjük az életnek; de nem volt túlságosan sok re
ményem.

Azután megint annak a nőnek a mérges hangját hal
lottam, aki értem jö tt és aki most az előcsarnokban beszélt 
a festővel.

—  Nem teszem. Semmi áron.
A festő azt felelte:
— P szt. . .  ne olyan hangosan; feleségem felébred.
Mire a nő még mérgesebben folytatta:
—  Legyen nyugodt, semmi áron sem teszem meg.
—  De a doktor azt mondja, feltétlenül szükséges.
—  Ugyan, az orvosok nem értenek semmihez. M i

csoda ötlet! Egész életemben gyermekeket ápoltam, ilyen 
szamárságot még nem hallottam. A Maga felesége egy kicsit 
meghűlt. Hogy lehet ekkora hűhót csapni egy kis hűlés 
miatt! De persze az orvosoknak ostoba tanácsokat kell 
adniuk, hogy kicsalják a pénzt a zsebéből.
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Ebben a pillanatban felébredt a beteg és halkan nyö
s z ö r g ő i t .  Lábujjhegyen az ajtóhoz mentem és rászóltam az 
ápolónőre.

—  Meg fogja tenni, amit mondok, különben fel
jelentem holnap a hatóságnál. Az én véleményemre nem kell 
adnia, de azt majd megérzi, ha elveszti a foglalkozását.

A nő nagyon szemtelenül nézett rám.
—  Jól van, doktor úr —  mondta udvariasan. — Meg

teszem, amit mond.
És. bement a szobába, a gyermekért. Van Rijn kikfsért 

a lépcsőig.
—  Bocsásson meg, —  mondta mentegetőzve —  rette

netesen nehéz mostanában szorgalmas ápolónőt találni.
—  Igaz, de a Maga helyében mégis minél előbb ki

tenném a szűrét ennek a nőszemélynek. A szeme nem 
tetszik nekem. Olyan, mintha minden pillanatban kitörhetne 
rajta a téboly.

—  Holnap majd szétnézek egy másik után —  ígérte} 
azután elbúcsúztam és elmentem egy patikába, amelynek 
tulajdonosa nagy zenebarát lévén, szeretett sokáig fenn
maradni és hegedűkészítéssel foglalkozott. Még munkája 
mellett találtam az udvari szobában, megkértem, készítse el 
az orvosságot, amelyet új páciensnőmnek akartam rendelni. 
Mialatt a gyógyszerész üvegcséivel szorgoskodott, meg
kérdeztem, nincs-e inasa, akit elküldhet, hogy leadja az 
üveget.

—  Messze? — kérdezte.
—  Talán tíz percnyire, a Breestraaton, abban a nagy 

házban.
— Rembrandt új házát gondolja?

3*
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—  Azt hittem, van Rijnnak hívják.
—  Igaza van. Azt hiszem Leydenből való, apjának 

malma van a régi Rajna mellett. Általában keresztnevén 
szokták nevezni.

—  Hát annyira ismert ember?
A gyógyszerész csodálkozva nézett rám.
—  Hiszen egész sereg képet fest az orániai herceg 

számára. Nagyon ügyes ember lehet.
—  Igen, — feleltem. Azután hazamentem és amikor 

elmentem a Breetstraaton, a felső szobákban még világossá
got láttam. »Furcsa ember,« mondtam magamban. »Nem- 
sokára szerencsétlen ember lesz, de hol is láttam már ezt az 
arcotPa



3. F e j e z e t .

IF JÚ K O R I BA RÁ TAIM RÓ L.

Bőrigázva értem haza; mindjárt le is vettem ruhámat 
és odatettem száradni hálószobám kandallója elé. Az egyetlen 
fényűzés, amellyel éltem, a kandalló a hálószobában, és ha 
barátaim szememre is hányták, elpuhult embernek és sziba- 
ritának neveztek, magamkényeztetése miatt minden elgon
dolható betegséget jósoltak nekem, mégsem volt számomra 
boldogítóbb érzés, mint az, amikor felébredve magam előtt 
láttam a meleget adó lángokat. Néhány óra hosszat mélyen 
aludtam. Azután bekéredzkedett Cocain, a macskám (az 
állatot egy amerikai növényről neveztem el, amelynek 
állítólag fájdalomcsillapító ereje van és nemrégiben egy 
spanyol szerzetes hozta Európába). Az eső miatt becsuktam 
az ablakokat és most fel kellett kelnem, hogy beengedjem 
a macskát} azután meg tejet kért és nem nagyon sietett ivás 
közben (vagy inkább evés közben, vagy mondjuk a tej el
fogyasztása közben, mert a macskák úgy tesznek, mintha 
ennék, sőt rágnák a tejet), azután pedig megint ki akart 
menni. Közben egészen éber lettem és nem tudtam újra 
elaludni, ide-oda hányódtam ágyamban és ezer mindenfélére 
gondoltam: ekkor hirtelen minden kiszámítható ok nélkül
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eszembe jutott, hol láttam már e férfi arcát és előttem állt 
az egész történet, amely néhány napon át lázadással és fel
keléssel fenyegette városunkat, majd teljesen kiesett az 
emlékezetemből.

Körülbelül 1628-ban lehetett; egy éve voltam Amster
damban és éppen a Bloemgrachton telepedtem le. Az akkor 
még viszonylag új városrésznek számított és egy fiatal orvos 
számára több lehetőséget nyújtott, mint a régibb város
részek, ahol a házbérek is sokkal magasabbak. Abban a ház
ban töltöttem el életem legboldogabb napjait. Szegény voltam 
ugyan, nagyon szegény, de ó Istenem, milyen jó  barátaim 
voltak akkoriban!

És most vajjon merre járnak? Kettejük meghalt, a 
harmadik pedig messze van, hazájában. Eleinte még írt, 
azután egy levél ezt jelentette: »A nap lemegy az Arany
szarv vizein túl. Kertem ciprusfái hosszú árnyat vetnek 
Zadeh Sah falaira. Nemsokára eljön az idő, amikor választ 
kapok a kérdésekre, amelyek sok év előtt annyi fejtörésembe 
kerültek. Isten veled, kedves barátom. Az élet szép volt.s 
És azután — hallgatás.

Megkértem egy ismerősömet, akinek hajói innen a 
Levanteba mennek, szerezzen nekem híreket az öreg Szelim- 
ről. Nyolc hónap múlva egy kapitány, aki tudott egy kicsit 
tőrökül, híreket hozott. Szelim él még, teljes visszavonult- 
ságban, de csaknem hat éve már, hogy senki sem látta.

Jean-Louis de la Tremouille, a híres szkeptikus, az 
ember, aki azt állította magáról, hogy semmiféle közönséges 
emberi indulat nem lehet úrrá rajta, utolsó nagy mennyiség- 
tani munkájának befejezése után olyan honvágyat érzett, 
hogy mindenes legényének társaságában, aki valamikor
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gályarab volt, mert barátságosan viselkedett egy hugenotta 
lelkész iránt, egy kicsiny hajón Franciaországba utazott és 
valószínűleg ott veszett a tengeren; mert soha többet nem 
hallottunk róla.

Bernardo Mendoza Soeyro pedig, ama különös, roman
tikus lény, aki gyenge testében oly bátor lelket hordozott, 
években és dicsőségekben gazdagon (de a barátaitól távol), 
mint indián törzsfőnök halt meg egy kis mohikán faluban. 
Valóban okom van hálásnak lenni, hogy ilyen serény, moz
galmas, eseményekben gazdag időben születtem, mint a mi 
jelenkorunk. De legfőképen azért vagyok hálás, hogy pálya
futásomat abban a városban kezdhettem, amely több tekin
tetben az egész kulturált világ középpontja. Vajjon a világ
nak melyik más pontján akadt volna össze ilyen különös 
társaság, mint éppen a mi városunkban? Egy francia herceg 

4 fia, olyan valaki, aki ősi jogainál fogva uralkodója jelenlété
ben fenntarthatja kalapját és leülhet, most pedig mennyiség- 
tant és filozófiát tanul és szerényen meghúzódik egy öreg 
vártorony néhány szobájában; egy szefárdi zsidó, az izraelita 
királyok ivadéka, kóbor, árva, hazátlan ember, sem szülői, 
sem rokonai, sem felesége, szegény, mint a templom egere 
és hiú, mint a páva, valamikor a leggazdagabb diák Salaman- 
cában, most pedig örül, hogy mint Aschalon Izsáknak, 
a hal- és mazsolakereskedőnek könyvelője, szűkösen meg
keresheti kenyerét; és azután Szelím, akinek igazi nevét 
sohasem tudtuk kibetűzni (túlságosan bonyolult és a mi 
írásunkkal nem is lehet visszaadni, mondta ő), akinek apja 
IV. Murádnak, Bagdad meghódítójának nagyvezére volt, 
tíz éves korában negyven saját szolgának parancsolt és azért 
veszett össze apjával, az áhitatos mozlimmal, aki nagyszerű
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fiát szenvedélyesen szerette, mert merészelt egy új mártást 
feltalálni neki, amelybe néhány csepp malagabort kevert, 
azután el kellett hagynia hazáját és Amsterdamban élt barát
ságosan és nagy pompában és északon való tartózkodását 
azzal okolta meg, hogy Homérost arabra akarja fordítani.

Hátra van még a kérdés, vajjon hogyan találkozhatott 
össze egyszerű házamban négy ennyire különböző jellem? 
Nos, erre a kérdésre nem tudok felelni. A tény azok közé a 
titokzatos jelenségek közé tartozik, amelyeket el kell fogad
nunk anélkül, hogy meg tudnók magyarázni.



4. F e j e z e t .

ELSŐ TA LÁ LK O ZÁ SO M  REM B RA N D TTA L.

Hála Istennek, hogy nem akarok könyvet írni; már 
féltucat papírlapot teleírtam barátaimról szóló mesékkel, 
holott inkább páciensnőmmel kellene törődnöm. De szegény 
Saskia olyan sápadt lény volt, hogy még halottaságyán sem 
keltett érdeklődést; férje viszont akkora szerepet játszott 
életemben, hogy minden apróság, ami első találkozásunkkal 
függött össze, később jelentőséget nyert. Amikor amaz esős 
estén elhagytam házát, nem tudtam szabadulni attól az 
érzéstől, hogy már láttam valahol. Most pedig elmondom, 
hogyan találkoztam vele először és akkor majd kiderül, hogy 
különös "barátaimnak is szerepük volt a dologban. Kiváló 
emberek voltak, jól esik írnom róluk. És e naplóban, amelyet 
úgysem szánok a nyilvánosságnak, talán meg lehet engedni 
ilyen kis kitéréseket.

Folytatom tehát történetemet, miközben néhány évvel 
megint visszamegyek (a legtöbb történetet így mesélik el), 
mégpedig visszamegyek egészen 1626 áprilisáig. A nap süt, 
húsvét vasárnapja van, a derék amsterdamiak valamennyien 
templomban vannak, a gonoszak viszont, Szelim, Jean- 
Louis, Bernardo és én új kalandra indulunk, kibérelünk egy
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kis yachtot és Marken szigete felé vitorlázunk. Merész 
vállalkozás, mert e magányos homokzátony lakóiról azt 
rebesgetik, hogy kis tengeri rablók, amiért is a legtöbb utazó 
elkerüli partjukat.

Megbeszéltük, hogy tíz órakor találkozunk a kikötő
ben lévő öreg Montelbaans-Toronynál. Valamivel előbb 
értem oda, mint a többiek, mert nem laktam messze; de 
mihelyt elértem az Oude Schansot, mindjárt éreztem, hogy 
valami rendkívüli dolog van a levegőben. Izgatott férfiak 
és nők álltak kis csoportokban a csatorna mellett és szemüket 
valamennyien egy bizonyos házra szögezték (egy egészen 
közönséges, tisztességes házra, amilyen Amsterdam minden 
utcájában akad), és alkalomadtán valaki felváltott: »Láttam 
egyet«, vagy pedig: »Ott van egy ni. A háztetőre akart 
mászni.« Azután egy kiáltás: »Vigyázz! Lőnek!« Azután 
pedig mindenki elszaladt olyan gyorsan, ahogy csak tudott 
és menedéket keresett. Rendszeretetéről híres városunkban 
a lázadás gondolata is elképzelhetetlen lett volna. A kőrül- 
állóktól megtudtam, hogy egy házban szektások tartanak 
istentiszteletet és állítólag megöltek egy gyermeket, hogy 
vérét felhasználják ünnepi lakomájukhoz. Mikor tilta
koztam az ilyenfajta babona ellen, a körülállók egyike 
felkiáltott: »Hé, fiúk, itt is van egy olyanfajta!« A 
tömeg már-már rámvetette magát, mikor az ostromolt 
házból kirohant néhány férfi és nő és a csőcselék mindjárt 
üldözőbe vette őket. Még nem is tértem magamhoz 
rémületemből, amikor két barátságos hangot hallottam 
hátam mögött:

—  Szelim egy pillanattal előbb még itt volt, — mondta 
Jean-Louis és Bernardo —  de elment, mert nem tudja látni,
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ha keresztények agyonütik egymást; a Ridder Straaton vár 
bennünket.

De mielőtt elértük a legközelebbi keresztutcát, egy 
század milíciával találtunk magunkat szemben, úgyhogy a 
rendzavarók és a katonák közé kerültünk. Egy közeli kocs
mába menekültünk, amelynek gazdája régi páciensem, 
gyorsan beengedett bennünket, azután a fosztogatóktól való 
félelmében gyorsan bereteszelte mögöttünk az ajtót és 
becsukta az ablaktáblákat.

Az egyik ablak egy kis nyílásán át láttuk, amint a 
katonák vezetője tárgyalásba bocsátkozik a zavargókkal, 
hallottunk a tömeg üvöltését, majd láttuk, amint hirtelen 
egy kő, amelyet a megtámadott házra dobtak, eltalál egy 
katonát. Erre a jeladásra kitört a harc a tömeg és a katonák 
közt. Megint ki mertük nyitni az ablakokat, mert már nem 
fenyegetett az a veszély, hogy ide lőnek. És ekkor hirtelen 
egészen rendkívüli látvány tárult szemünkbe. Egy fának 
támaszkodva, olyan gondtalanul, mintha teljesen egyedül 
volna és egy madarat vagy mókust rajzolna, ott állt egy 
fiatalember és vázlatot készített egy koldusról, aki részt 
szeretett volna venni a fosztogatásban és most kartársaival 
azon tanácskozott, vajjon nem lenne-e okosabb visszavonulni, 
miután a katonaság megérkezése úgyis elrontotta a játékot.

Amikor a katonák és a rendzavarók közt újabb össze
ütközésre került sor, a fiatalember nyugodtan tovább rajzolt, 
mintha nem is volna tudatában annak, hogy minden pilla
natban agyonlőhetik. Mindhármunkat elbűvölt ez a jelenet, 
A fiatalember nagyon egyszerű ruhát hordott, mint egy 
diák vagy jobb kézműves és haja hosszan csüngött alá az 
akkori divatnak megfelelően.
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— Beszélnünk kell vele, — kiáltotta Jean-Louis, 
e hidegvérűségtől elragadtatva —  meg kell hívnunk őt is 
kirándulásunkra.

Mikor a katonák megtisztították az utcát és mi ki
merészkedtünk, a fiatalember már eltűnt. Kirándulásunkról 
lemondtunk. De bennem még sokáig kísértett annak a 
fiatalembernek az arca, aki annyira el tudott merülni fel
adatába, hogy tovább rajzolt, mialatt körülötte az emberek 
beverték egymás fejét. De sohasem láttam viszont. Csak 
1641-ben, azon az esős novemberi éjszakán villant fel a dolog 
a fejemben, amint ágyamban feküdtem. A különös fiatal
ember, akit tizenöt év előtt a felkelésnél láttam, nem más, 
mint új páciensnőm férje, Rembrandt van Rijn.



5. F e j e z e t .

A Z Ü TÁ LA TO S NŐ REN D SZERIN T 
N A G Y O N  Ü T Á LA TO S.

Amikor újra beállítottam a breestraati házba, megem
lítettem az 1626-iki felfordulást, amint a páciensnőmnél 
való látogatás után a műteremben beszélgettünk. Eltaláltam. 
Rembrandt csakugyan ott volt. Egészen véletlenül 5 akkoriban 
ugyanis nem is lakott még Amsterdamban. 1623-ban itt tanult 
rövid ideig Lastmannál, de 1626-ban már megint Leyden- 
ben élt és csak tizennégy napra jött Amsterdamba, hogy 
néhány képet eladjon. Ütja nem járt sikerrel. A képek nem 
sokat értek, de mégsem voltak elég rosszak ahhoz, hogy 
vevőre találjanak; visszatért hát Leydenbe, mert az ő ki
fejezésével élve * otthon nem kerül az evés semmibe és a 
piszkos fehérneműmet is kimosathatom«.

A felfordulásról csak annyit tudott, hogy szörnyen 
üvöltöztek, mialatt rajzolt.

—  Egy csodálatosan festői csavargóval álltam szemben. 
Titokban mindig is szerettem a csavargókat, akik nem 
félnek sem Istentől, sem ördögtől. Hazudnak, lopnak, csal
nak, mulatnak, játszanak, meghalnak az akasztófán vagy 
megdöglenek az országút árkában, de nem akarnak mások
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lenni, mint amik és ha koszosak, hát koszosak és ha részegek, 
hát részegek, és az ember tudja, mit fest. Megmutatom 
magának azt az akkori csavargót. Megrögzítettem egy 
rajzonj majd megkeresem, ha Saskia jobban lesz.

—  Jobban lesz? — gondoltam magamban. — T e  
szegény ember, most meg kellene mondanom neked az igazat, 
de minek? Ha meg is mondom, feleséged azzal nem fog 
egy nappal sem tovább élni, nem! nem fosztlak meg a re
ménytől.

És így beszélgettünk erről-arról, meg sok minden 
másról, de mégis inkább erről meg arról, mert a »Sok minden 
más« (amin a nagyvilág eseményeit értem) a legkevésbbé 
sem érdekelte barátomat.

Rátereltem a beszélgetést a művészetekre is, amelyek
hez a zenét kivéve nem értek semmit és meséltem neki egy 
olasznak, akinek a nevét elfelejtettem, két képéről. Az egyik 
a Colosseumot ábrázolta holdfényben, a másik pedig a Fóru
mot hajnali derengésben.

—  Mennyi ihletet és mennyi teremtő erőt kelthet egy 
fiatalemberben az, ha csak rövid ideig is tartózkodik abban 
a csodálatos országban és tanulmányozza a régi mestereket 
—  mondtam.

—  Igen, —  felelte —  egyeseknek nagy hasznára 
lehet. A régi mesterek persze csodálatosak, ők a legnagyobb 
festők, akik valaha éltek; de a mondanivalóikat képeikkel 
mondják el és azokat Hollandiában époly jól meg lehet 
nézni, mint akárhol másutt. Mert nem azon múlik, hogy 
hol fest az ember, hanem csak azon, hogy hogyan fest. És 
sok fiatalember, aki tönkreteszi a családját, mert mindenáron 
külföldön akarja tanulmányozni a művészetet, jobban tenné,
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ha odahaza maradna és belépne a pékek céhébe, vagy szabó 
lenne, vagy halászatot űzne; az igazi tehetség utat tör 
magának, ha sohasem lép is ki az otthoni utcákból; és aki
ből hiányzik a természetes hajlandóság, abból nem csinál 
igazi művészt semmiféle olasz naplemente, semmiféle francia 
napfelkelte, semmiféle spanyol szent és semmiféle német 
ördög.

Néhány perc múlva gondolataink megint visszatértek 
a lenti nagy szobában fekvő beteghez és a fenti kis szobában 
fekvő gyermekhez és azon elmélkedtünk, van-e kilátás az 
anya gyors meggyógyulására és hogy vajjon a gyermek örö
költe-e anyjának gyenge szervezetét, vagy pedig idővel 
megerősödik. Erre vonatkozólag igazán semmit sem mond
hattam. A fiú eléggé erősnek látszott, de nyugtalan volt és 
sokat kiabált; ez terhére esett anyjának és kifárasztotta, 
mert alig tettem ki lábam a házból, az ápolónő mindjárt 
talált persze valami ürügyet, hogy a gyermeket a munka
szobából átvigye a lakószobába. Az ápolónő kellemetlen 
külsejű nőszemély volt, durva arcvonásokkal és szemtelen, 
vartyogó hanggal. Bár a kettő együtt lehetetlennek látszik, 
a nő mégis olyan kuvaszra emlékeztetett, amely egy
szerre tud nyávogni és ugatni. Amint később megtudtam, 
egy törzstrombitás özvegye és gyakran beszél arról az időről, 
amikor saját háztartást vezetett és nem kellett idegen em
berek kenyerét ennie. Játéka olyan átlátszó volt, hogy min
denki más tisztában lett volna vele. Értett annyit a beteg
ápoláshoz, hogy tudja, az a férfi, akiről gondoskodik, nem
sokára özvegy lesz. El akarta foglalni a megürült helyet. 
Jól érezte, hogy engem, mint kívülállót nehéz megcsalni, 
figyelmeztetni fogom a férjet. Ezért kétszeres gyűlöletet
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érzett velem szemben. Először is azért, mert én mint orvos, 
visszautasítottam számos intézkedését, amelyet ő szükséges
nek tartott, minthogy a hagyományok szentesítették azokat; 
másodszor pedig azért,, mert talán miattam fog dugába dőlni 
az a terve, hogy van Rijn második felesége legyen.

Talán úgy tűnik, mintha erre a nőre a kelleténél több 
figyelmet fordítanék, hiszen a világ zsúfolásig tele van hisz
térikus és cselszövő nőkkel. De Saskia halála után kiderült, 
hogy helyes Geertje titkos szándékaira vonatkozó diagnózi
som, és ez az egykori cselédlány jajgatásával és panaszaival 
éveken át elkeserítette a szegény festő életét.

Rembrandt mindettől megmenekül, ha követi sürge
tésemet és elkergeti ezt a nőt. De Rembrandt nem ismert 
irgalmat önmagával szemben, mihelyt munkájáról volt szó, 
képes volt csakugyan heteken át ugyanabban a ruhában 
ébren lenni és aludni, ülni, festeni és kijárni, ha megragadta 
a világosság és sötétség problémája, beérte hónapokon át egy 
karéj kenyérrel és egy pár heringgel, mint egyedüli táplá
lékkal, mert egy rajz annyira foglalkoztatta, hogy nem gon
dolt semmi másra, ez az embernyúzó testét és szellemét a 
legnagyobb feszültségben tartotta, mígnem fejjel lefelé korai 
sírjába hullott — de asszonyokkal szemben olyan lágy volt, 
mint a viasz.

Nem értette a nőket és legbensejében, azt hiszem, nem 
is érdekelték őt. Bikaereje volt és más olyan képességekkel is 
rendelkezett, amelyeket rendszerint ennek a hasznos állat
nak szoktak tulajdonítani. Éppen ezért néha rettenetesen 
vágyódott nő után; bármilyen nő megfelelt volna neki. 
Természettől fogva rendkívül jóindulatú volt és ezt a sebez
hető oldalát a másik nem természetesen hamar felfedezte.



REMBRANDT ÉS SASKIA
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Ebből a gyengéjéből eredt Rembrandt háziéletének örökös 
nyugtalansága. Az olyan embernek, mint ő, sohasem lett 
volna szabad megházasodnia, mert mindegy, hogy kivel kel 
egybe, abban a pillanatban, amikor egy nőnek sírig tartó 
szerelmet ígér, igaztalanság hagyta el ajkát. M ár sok évvel 
előbb is szavát adta egy nőnek, aki nagyon féltékenyen 
figyelte és nem akart lemondani róla.

Kevéssel Saskia halála után beszéltem erről Saskia egy 
rokonával, egy tiszteletreméltó lelkésszel. A lelkész össze- 
borzongott.

—  Eszerint —  dadogta —  szegény unokahúgom egy 
házasságtörő emberhez ment hozzá?

—  Bizony, —  feleltem —  és így jár minden asszony, 
mihelyt olyan férfi élettársa lesz, aki hivatását mindenek- 
fölött szereti.

Sajnos, ez az igazság. Ez az igazság néhány embernek 
mondhatatlanul sok szenvedést okozott, de milliók életébe 
hozott határtalan szépséget. Ez a mérleg némelyeknek 
tetszeni fog, mások pedig undorodva dobják majd el ma
guktól.

A természet gyakran különös utakat választ, hogy 
csodáit véghezvigye.

Hendrik van Loon: Rembrandt. 4



SASKIA BETEGSÉGE.

Saskia bizony súlyosan beteg volt, de mint megannyi 
tüdőbajos, ő sem tudta, mennyire komoly az állapota. Kétség
kívül olykor gyengének, szörnyen gyengének érezte magát 
és a láz lassanként felemésztette erejét. Riasztó gyorsasággal 
fogyott, de nem érzett fájdalmat, semmi kellemetlenséget és 
egy-egy alkalmi köhögőrohamtól eltekintve alig tudta, hogy 
valami baja van.

Ahányszor beállítottam a breetstraati házba, Saskia 
mindig »egy kicsit jobban érezte magát, m:nt utoljára, ami
kor itt járt, kedves, jó doktor úr«. Oly bájos, megható, türel
mes, veszendő volt, hogy együtt szenvedtem vele és néha 
virágokat is hoztam neki. Ilyenkor Saskia úgy örült, mint 
egy gyermek. Tudom, egyszer vittem neki egy csokor erdei 
ibolyát; koszorúba fűzte és a gyerek fejére tette, mert 
hiába beszéltem, a gyerek csak ottmaradt a lenti nagy szobá
ban, ahol anyja sorvadozott. Még térdén is akarta táncol
tatni a kis Titust, amint ott ült a székben a kandallóval 
szemközt. De ez túlságosan megerőltette, köhögési rohamot 
kapott; amikor vissza akartam fektetni ágyába, tiltakozott 
és azt mondta, beveszi orvosságát és akkor minden rendbe

6. F e j e z e t .
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jön. Ez a kijelentés meglepett} hiszen nem írtam fel neki 
semmiféle orvos ágot az altatószert kivéve, mert nagyon is 
jól tudtam, hogy az egész orvosságos könyvben nincsen egy 
szer sem, amely érne valamit a szörnyű betegség pusztításai 
ellen. Most kellett megtudnom, legnagyobb megdöbbené
semre, hogy ez a rettenetes ápolónő rávette, próbálja ki egy 
ismert kuruzsló kotyvalékát, aki néhány évvel ezelőtt jött 
Amsterdamba, babiloni hercegnek adta ki magát és azt 
terjesztette, hogy a jeruzsálemi templom romjai közt meg
találta Salamon király életelixirjének titkos receptjét. Közön
séges csaló volt, hosszú, kiabálóan vörös kabátot és zöld 
turbánt hordott, minden hájjal megkent gazember, aki 
Európa minden nagyobb városában legalább tizenkétszer 
szökött már meg a fegyházból és így rengeteg tapasztalattal 
rendelkezett.

Azt hirdette, isteni küldött lévén, szolgálataiért nem 
szabad semmit sem elfogadnia és ezért a beteget csakugyan 
ingyen vizsgálta meg, de hogy megóvja a visszaeséstől, leg
több páciensét rábírta, vegyen néhány üveggel híres élet- 
elixirjéből, üvegje csak egy forintba kerül. Most alkalmam 
nyílt megvizsgálni ezt a kotyvalékot} mert mihelyt lefek
tettük Saskiát és teljesen lecsillapodott, elmentem és magam
mal vittem az üveget. Otthon megvizsgáltam tartalmát és 
azt találtam, édesgyökérből, kamillából és vízből áll, meg 
egy kis cukorból, hogy az egész valamivel ízletesebb legyen. 
Nem lehet csodálni, hogy ez a sarlatán szebb kocsit tartha
tott magának, mint orvosi testületünk bármelyik tagja.

Másnap elmondtam az esetet a férjnek és közöltem vele 
felfedezésemet, hozzátettem, hogy az édesgyökér való
színűleg nem árt határozottan feleségének, de nem is használ,

4*
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nagyon sok tejre és tojásra volna szüksége, de el kell kerülnie 
mindent, ami a gyomrot és az étvágyat elrontja. Rembrandt 
méregbe jött és megígérte, hogy az ápolónőt azonnal elküldi. 
Mikor másnap eljöttem, az ápolónő nem volt ott. Kifejeztem 
örömömet és a gyermek után érdeklődtem.

—  Ó , —  felelte a festő és közben majdnem ostoba 
arcot vágott — az ápolónő elvitte a gyereket sétálni. Ügy 
gondolta, friss levegőre van szüksége és most olyan szép az idő.

Szép idő, mondhatom! Éles keleti szél rázta az ablak
táblákat és felkavarta az utcán a port. Amikor beléptem a 
betegszobába, csupa füst volt; a fiatal anya köhögve feküdt 
ágyában.

— Az ápolónő azt mondta, minden rendben van,— súgta 
rekedten — pedig nagy a vihar és befújja a füstöt a kan
dallóba; nem tudtam felkelni; kiabáltam, de senki sem 
hallotta.

Keserves sírásra fakadt; egyike volt azoknak a ritka 
napoknak, amikor jókedve elhagyta és mély szomorúság 
költözött szívébe.

Nagyon dühös voltam van Rijnre és nem is iparkodtam 
rossz kedvemet elleplezni. Amint előre tudtam, fentmaradt 
műtermében, mert házi bajokban oly tehetetlen volt, hogy 
legtöbbször elhitette magával, nincsenek is, ha bezárkózik 
műtermébe és gondolatait csakis munkájára irányítja. Hatá
rozott hangon kijelentettem neki, most már igazán kell 
valaminek történnie, mert különben nem vállalok semmi 
felelősséget.

Ekkor hirtelen rájöttem, hogy Rembrandt eddig még 
egyáltalán nem értette meg, milyen komoly feleségének beteg
sége, annyira csak festményeire irányult a gondolata. Most
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pedig a másik végletbe esett. Keserű szemrehányásokkal 
illette magát mulasztásaiért, felesége gyilkosának nevezte 
magát, az ecseteket egy korsóban gondosan kimosta ter
pentinnel, majd épp olyan gondosan megtörülte egy kendő
vel, levetette a festőzubbonyt, félretette az állványt, kiment, 
bezárta maga mögött az ajtót, lement a lépcsőn, leült felesége 
ágya mellé, megfogta az asszony kezét és fgy szólt:

—  Drága Saskia, most én leszek az ápolód.
Ügy tudom, nem is ment ki többé a szobából, amíg 

az asszony meg nem halt. Bensőségesen és gyengéden szerette 
ezt a nőt, annyira, amennyire csak szerethetett egy képet, 
amely húsból és vérből készült, nem pedig vászonból és 
színből vagy pedig az aranyosan csillogó rézlemez finom 
vonásaiból.



7. f e j e z e t .

R EM B RA N D T M Ű TERM ÉBEN M EG T A N U LO K  
É R T E N I A FESTÉSZETHEZ.

Most bizonyos fokig rend uralkodott a tágas házban. 
Takarítónő jött és a savas és gyantás üvegeket elrakták egy 
kis szobába, az elülső kaputól balra. Egy vagy két festmény, 
amely túlságosan erős lakkszagot árasztott, egy időre fel
vándorolt és a tőzeg helyére fa került fűtőanyagként. Ez 
jelentékenyen drágább; de minthogy Rembrandt, úgylátszik, 
igen jól keresett, ilyen, kis kiadástöbblet miatt nem kellett 
nyugtalankodnia. Geertje,az ápolónő még mindig ott volt 
a házban, de nem került szemem elé. Amíg szigorúan meg
tartotta utasításaimat, nem sokat törődtem azzal, hogy 
szeret-e vagy gyűlöl, az én kötelességem az, hogy lehetőleg 
meghosszabbítsam páciensnőm életét. Pihenésre és ápolásra 
van szüksége és most mind a kettőt megkapja, mert van 
Rijn éjjel-nappal virraszt mellette, ép annyira megható, mint 
amennyire eredménytelen türelemmel és gyengédséggel.

Saskia megszabadult az ellenszenves nőszemélytől, aki 
idáig egy pillanatra sem hagyta békében. Rembrandt egyetlen
egy ecsetvonást sem tett és sohasem láttam vázlatot sem 
készíteni, pedig nagy megbízást kapott a városi őrség új
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egyesületi háza számára, órákhosszat ült feleségének ágyánál 
és barátságosan beszélgetett vele; az asszony közben elszun
dított, csendesen feküdt, mosollyal ajkán és olyan fiatalnak 
látszott, hogy az ember nem hihetett közeli halálában; de 
mindezideig művészetünk még nem találta meg betegségének 
orvosságát. így mült a tél, eljött az új év és én tudtam, hogy 
ez Saskia utolsó esztendeje lesz. A gondolat megrendített. 
Azután olyan esemény következett be életemben, hogy 
miatta elfeledkeztem van Rijnék minden bajáról; mert már 
egyszer olyanok vagyunk mi emberek, hogy embertársaink 
szenvedése mitsem jelent a számunkra, ha miránk magunkra 
szakad egy nagy szenvedés.

Abban az időben a városi orvosi kamara minden tagja 
anatómiai tanfolyamot tartott orvostanhallgatók, valamint 
orvosok és borbélyok számára, akik tovább akarták képezni 
magukat. Én utoljára 1636 nyarán tartottam ilyen előadá
sokat, bemutatással egybekapcsolva, és az elnök most azt 
kívánta, hogy a következő év márciusától májusáig az ana
tómia elemeit adjam elő. Minthogy az utóbbi évtizedben 
csaknem kizárólag orvosságtannal foglalkoztam, anatómiai 
ismereteim kissé berozsdásodtak. Kötelességemnek éreztem, 
hogy felfrissítsem emlékezetemet és elmentem az anatómiára, 
amely nyolc éve a Saint-Anthonie-kapu második emeletén 
feküdt.

Utolsó tanfolyamom óta nem jártam ebben a teremben 
és ezért meglepődtem, amikor az egyik falon hatalmas képet 
találtam, mely dr. Nicolaes Pieterszoont ábrázolta tanít
ványai körében. Pieterszoon azóta, hogy a művész lefestette, 
fényes pályát futott be, városunk főseriffje lett és kétszer 
vagy háromszor polgármesternek választották. A háza hóm-
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lokzatába vésett óriási tulipán után felvette a Tulp nevet. 
A kép egészen elbűvölt, mert olyan kifejezést találtam benne, 
amilyent még alig láttam a festészetben — bár be kell ismer
nem, hogy ez a művészeti ág sohasem volt erős oldalam. 
Ifjúkoromban én is rajzolni akartam, de apám szűkkeblű 
vallásos nézetei folytán abban a meggyőződésben élt, hogy 
az ifjúságnak olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amelyek a 
legkevésbbé kedvesek neki, nem pedig természetes hajlamait 
követni. Minthogy palatáblára, falakra és nyomorúságos 
papírszeletekre való állandó firkálásomból rajzolótehetségre 
lehetett következtetni és megnyilvánult ebben ellenállha
tatlan törekvésem, hogy lényemet egyenes és görbe vonalak
ban fejezzem ki, atyám azonnal elhatározta, hogy zenész 
leszek.

Hogy vajjon jó-e a hallásom, vagy ujjaim olyan sza- 
básúak-e, amilyenre egy jó hegedűművésznek szüksége van, 
azt bizony nem kérdezte. »Döntött« és ifjúkoromban, ha 
egyszer az atya döntött, akkor a gyermek engedelmeskedett 
és ezzel az ügy el volt intézve. És ilymód hat éves koromtól 
tizennégy éves koromig hetenként kétszer elzarándokoltam 
Signor Tommaso Staccatóhoz, a boldogult Estei I I . Ercole 
őrgróf rendkívüli kamaraművészéhez.

Ha a kis olasz csakugyan az volt, aminek mondta magát, 
körülbelül száz évesnek kellett lennie, mert Ercole, amint 
véletlenül olvastam egy építészettörténeti könyvben, a XV I. 
század első felében élt. De az ilyen kicsiny hazugságokat, 
amelyek együgyű, bár egyébként ártalmatlan emberek 
hiúságából erednek, könnyen meg lehet bocsátani és kevés 
olyan bűbájos emberrel találkoztam, mint Signor Staccato. 
Egyforma ügyesen játszott hegedűn, csellón és a mély-
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hegedűn és jól kiismerte magát a zongorán is, amely vonzó 
hangszer sokkal megbízhatóbb a hegedűnél, mert a hegedűk 
a mi nedves és ködös éghajlatunk alatt olyan szeszélyesek, 
mint az elkényeztetett asszonyok engedékeny férjükhöz.

Bár kevés volt a tehetségem, mégis megtanultam többé- 
kevésbbé hibátlanul eljátszani Orlando di Lasso és Arcadelt 
egyszerűbb darabjait. De játékomat könyvből tanultam, nem 
fakadt szívemből; ha természetes hajlamomat követhetem, 
bizonyára ügyes rajzoló válik belőlem; így pedig negyven
éves koromra temperamentum nélküli hegedűs voltam, vi
szont reménytelenül tudatlan az ábrázoló művészet dolgai
ban, pedig mindig erős ösztönzést éreztem, hogy ebben 
fejezzem ki magam.

Időközben igen sok festményt láttam. Városunk csak 
úgy nyüzsgött a képektől. Néha úgy éreztem, szét kell 
repednie a gazdagságtól, mint egy túlságosan megtömött 
gabonászsáknak. A kikötőben elevenebb élet uralkodott, 
mint valaha. A tőzsde körül lévő utcákban olyan sürgés
forgás volt, mint valami nagy országos vásáron. Délelőtt, 
amikor a zenekar a Dam ->n játszott, törököket, németeket, 
feketéket, franciákat, britteket és svédeket, sőt a messze 
Indiákból való embereket is lehetett látni. Mintha minden út 
Amsterdamba vezetne és a nagy folyamok többé nem északra 
folynának, hanem hajóikat egyenesen a mi kikötőnkbe hoz
nák —  a hajókat, amelyek fűszerrel, selyemmel, gabonával, 
halzsírral és a hét világtenger partjainak más áruival voltak 
színültig megrakva. Némely honfitársam azt hitte, azért 
hull ölünkbe ez a csodálatos áldás, mert népünk különleges 
kegyelemre talált az O r színe előtt. Hogyan és miért, magam 
sem értettem, de viszont sohasem tűnt fel nekem, hogy mi
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barátságosabbak, nemeslelkűbbek, vagy alázatosabbak vol
nánk szomszédainknál, pedig a mindenható égi Uralkodónak 
nyilván ezek az erények tetszenek legjobban. Amennyire 
meg tudtam ítélni a körülményeket (de nézetemet bölcsen 
magamnak tartottam meg), jólétünket annak a szerencsés 
sorsnak köszönhettük, amely úgy rendelte, hogy sokáig és 
keservesen kellett harcolnunk puszta létünkért. A gyengéb
bek közülünk már rég meghaltak. Nem élték túl a végnélküli 
ostromokat, éhínségeket, a szülőkért és gyermekekért való 
aggodalmat. Csak az erősek viselték el mind e nyomorú
ságot. Miután az ellenséget elűzték a hazából, az erőseket 
oly nagyfokú tettvágy és lelkesedés fogta el, hogy erőfelesle
güket lázas tevékenységben kellett lecsapolniuk. Ha ránéztek 
a térképre, szinte megállt az eszük. Nem értették, kicsiny 
országuk hogyan is vihetett végbe ennyi mindent. Térdre 
kényszerítették a spanyol királyt. Károly angol királynak 
elég dolga akadt Cromwellel, a lázadó zsoltárénekessel. 
Lajos francia király még nem jelentett sfemmit és anyja és 
annak jóbarátja, a bíboros, aki Franciaországon uralkodott, 
egyelőre csak botrányos történetek és meglehetősen borsos 
kocsmai versek számára szolgáltatott kedvelt témát. Bárhogy 
is civakodott Svédország és Dánia mindenféle csekélység 
miatt, mégis nyitva kellett hagyniuk a tengerszorosokat, 
amelyek az északi gabonamezőkhöz vezettek és jaj nekik, 
ha zavarni merik tisztességes kereskedelmünket. Hátra van
nak még Németország és a Földközi-Tenger kicsiny feje
delmei; de rajtuk csak nevet az ember, nem töri a fejét 
miattuk.

Ilyen hangulatban vonultak ki a világ minden tája felé, 
vakmerő utakra vállalkoztak, számtalan veszedelmes és erő-
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szakos kalandot álltak ki, amelyek könnyen életükbe kerül
hettek volna, de dukátokkal töltötték meg a zsebeket és 
kétszerannyi élettapasztalatot hoztak, mint amennyi vak
merőség és elvetemültség kellett hozzájuk. De ha húsz évi 
nyugtai nság után már nem voltak többé alkalmasak az 
ilyen életmódra, akkor visszavonultak, tiszteletreméltó pol
gárok lettek, nagy, kedélytelen házakat vásároltak, meg
mutogatták gazdagságukat a szomszédoknak és szobáikat 
ízléses francia székekkel bútorozták be, amelyek rettentően 
nehezek voltak, meg spanyol szekrényekkel, amelyeket csak 
egy öszvér tudott elmozdítani a helyükről, és képekkel, egyre 
több és több, töméntelenül sok képpel.

Általában édeskeveset értettek a képekhez és egy 
fikarcnyit sem törődtek velük. De tudták, hogy régebben 
a főpapok, az olasz és spanyol hercegek, az angol bárók és a 
francia nemesemberek házukat képekkel díszítették; ezért 
kellettek nekik is a képek. így történt, hogy minden pácien
semnél, az egyszerű mészárosnál épúgy, mint a gazdag nagy- 
kereskedőnél kilométernyi festett vásznat találtam a falon. 
De a képeket igazán érteni csak Rembrandttal való érint
kezésem révén tanultam meg. Természetesen már azelőtt is 
egyes képeket szívesebben szemléltem, mások meg kevésbbé 
tetszettek. Egy férfi vagy egy nő képe csak olajból való férfi 
vagy nő volt és különböző festékany gokból, hús és vér 
helyett. Az aranyrámában függő tájképet nem különböz
tettem meg a tájtól, amely ablakomból integetett felém. Egy 
borjukotlett vagy egy döglött hal megmaradt borjukotlettnek 
vagy döglött halnak. Mindez nagyon szép, de halott dolog.

És most egyszerre felfedeztem, hogy a műalkotásoknak 
lelkűk lehet. Nem szeretem a »lélek« szót. Van valami teo-
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lógiai mellékíze és túlságosan sokat hallottam ifjúkori kör
nyezetemben; mégsem jut más szó az eszembe, amely épen 
így kifejezné gondolatomat, tehát inkább elfogadom és 
ismétlem, hogy egyszerre csak tudatára ébredtem az állítólag 
lélektelen képek lelkes voltának és ráeszméltem, hogy a 
»halott« és »élő« szavak sokkal kevésbbé határozott jelentésűek, 
mint ahogy eddig gondoltam.

Ez a kinyilatkoztatás egészen hirtelen tört rám, azon 
a délelőttön, amikor ott álltam az orvoskamara házában, 
a kép'előtt, amelyen Nicolaes Tulp és vagy féltucat kartársa 
valami anatómiai feladattal foglalkozik. Ismertem az amster- 
dami Clas Tulpot és felületes barátságban voltam a legtöbb 
úrral, akinek arca azon a képen látható. Diákkoromban száz 
meg száz boncoláson vettem részt, azt is tudtam, mennyire 
divatos dolog ismertebb kartársaim körében, hogy olyankor 
festetik le magukat, amint éppen szétvágják az akasztófa 
vagy a szegényház szerencsétlen áldozatát.

Mindezek az ismert »anatómiák« csak beszámoltak az 
eseményekről, a szemlélőnek elmesélték; ezen és ezen a 
napon Dr. A., B., C., D. és E. társaságában ebben meg 
ebben a szobában felboncolta az elhúnyt F. földi marad
ványait és megállapította, hogy a páciens májbetegségben 
halt meg, amit hosszú évekig tartó túlzó alkoholélvezetnek 
köszönhetett.

Már most nem tudom megmagyarázni, miért; Rem
brandt képe egészen más, de egészen más hatást tett rám. Nem
csak egy történetet mondott el. Fogható kifejezésre hozott 
egy eszmét, egy mindenen uralkodó eszmét, úgyhogy az 
eszme mellett az ábrázolt esemény teljesen jelentéktelenné 
vált. Nicolaes Tulp ezen a képen már nem a kor leggazda-
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gabb városának tekintélyes és divatos orvosa, —  már nem 
gazdag apjának fia —  már nem az ügyes politikus, akit 
négyszer egymásután választottak meg a közösség legmaga
sabb hivatalaira —  már nem a kitűnő anatómus és tehetséges 
szervező, aki korának egész gyógyszerészeiét újjászervezte; 
nem, hanem élő jelképe a kutatás isteni szellemének, amely 
a természet titkait nyomozza és egy szép nap megmenti 
majd az emberiséget sokféle kíntól és szenvedéstől. S a férfiak 
körülötte többé már nem unalmas, agyonhajszolt orvosok, 
akik tudásukat gyarapítják és talán tekintélyüket akarják 
növelni orvosi körökben. Tekintetük messzebbre néz, mint 
az előttük fekvő holttest. Többet látnak, mint egyetlen egy 
kar izmait. A titkot látják, amely minden élet partját körül
mossa —  az örök titkot: mi mozgatta ezeket az izmokat?

Szeretnék tisztába jönni saját benyomásommal, de attól 
félek, hogy sehogysem sikerül. Rembrandt sem tudott előbbre
vinni elmélkedésemben, amikor egyszer éjszaka együtt 
ültünk műtermében. (Saskia kínos köhögési rohamot kapott, 
de azután végre is elaludt.) Elmondtam Rembrandtnak élmé
nyemet, meglehetősen ékesszóló lettem, nagy szavakat 
használtam, beszéltem a művészetről és a művészet hivatá
sáról. Rembrandt figyelt rám, de nem figyelt túlságosan és 
nem is csodálkozott.

—  Mindig gondoltam, hogy ö n  eszes ember, doktor, 
—  mondta —  és azok a kis vázlatok, amelyeket mutatott, 
egészen csinosak. Annyit ugyan nem tanult, mint sok 
fiatalember, aki a művésziskolába jár, de az Ür jót akart 
önnel és ö n  nagyobb adag tehetséggel kezdte el, mint 
amennyit azok komoly munkával el fognak érni. És most 
már negyven éves, vagy talán több is és még mindig nem jött
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rá arra a nagy felfedezésre, amelyre minden igazán eszes 
ember mindjárt az elején rájön ?

—  És az mi ? —  kérdeztem.
—  Hogy ezen a világon csak a dolgok szelleme számít.
— Ügy érti, a halhatatlan emberi lélek ?
—  Ügy értem, hogy minden teremtett dolog halha

tatlan lelke^
— Az asztalok, székek, macskák, kutyák, házak, 

hajók halhatatlan lelke ?
—  Ügy van.
—  És a könyvek, ollók, virágok, felhők halhatatlan 

lelke ?
—  Hogyne.
Egy darabig hallgattam. Azután ránéztem a homályos 

szemű, lelógó nehézvállú, különös emberre.
—  Vajjon hány ember érti ezen a világon az ö n  

szavait ?
Mosolygott és mindkét kezét felemelte lemondó moz

dulattal, aztán lassan így felelt:
—  Hát talán száz közül három vagy négy.
—  És a többiek ?
— Sohasem fogják megérteni, hogy miről beszélünk: 

de bosszút állnak érte.
—  Hogyan?
— Ügy hogy éhenhalatnak bennünket.
A beszélgetés lassankint túlhaladta értelmem határait.
—  Jó éjszakát, —  mondtam és kezetnyujtottam. ö  is.
—  Jó éjszakát, doktor, köszönöm; ha holnap ebédután 

van egy kis ideje, úgy fél három, három felé, tiszteljen meg 
látogatásával. Szeretnék valamit megmutatni.
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E szavakkal keresztülvezetett az előcsarnokon és el
búcsúzott. Felfogásáról könyvet lehetne írni, gondoltam 
magamban. A homokóra lelke, a toronyóra lelke. Bum- 
bum-bum-bum. Születés, élet, halál : szerencse, betegség, 
egészség ; remény és kétségbeesés —  bum, bum, bum, bum.

Kitűnő hangulat ahhoz, hogy az ember aludni menjen. 
Beljebb burkolóztam köpenyembe és hazamentem. Mikor 
kinyitottam a kaput, még mindig esett.



R E M B R A N D T HA TALM A S K É PE T  FEST 
ÉS A Z T  R E M É L I, HOGY HÍRES EM BER LESZ.

A következő délelőttöt a kórházban töltöttem. Azután 
elmentem ebédelni és három óra tájban a Breestraaton voltam. 
Páciensnőmnek rossz napja volt. Mégis elhagyta ágyát és 
most egy székben ült, számos párnával feltámasztva. A gyer
mek az ölében feküdt. Az ápolónő pelenkákat akasztott fel 
száradni a kandallóra. Mondtam neki, nem szabad a beteg 
szobájában mosni, de természetesen nem követte utasítá
somat. Mikor bejöttem, morgott valamit, összeszedte a kis
gyermek holmiját, bedobta egy nádfonatú kosárba, becsapta 
maga mögött az ajtót és eltűnt.

—  Megint szörnyű napja van, nem tudom mit kezdjek 
vele, —  panaszkodott Saskia. —  Sokszor azt hiszem, meg- 
tébolyodott.

—  Sajnálom, — felelt m. —  Férjének már rég el 
kellett volna küldenie ezt a nőt.

—  Bizony, igaz. De férjemnek oly szörnyen nehe
zére esik ilyesmivel foglalkozni. Csupa jóságból szeretne 
törődni a háztartással. De szíve mindig a munkájánál van. 
És az ápolónő valósággal feláldozza magát a gyermekért,

8. F e j e z e t .
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nekem pedig olyan kevés hasznomat lehet venni, hiszen tudja. 
De majd már nemsokára jobban leszek. Máris sokkal 
erősebbnek érzem magam, mint néhány hét előtt. Ma 
megnéztem magam a tükörben. Arcom megint olyan piros, 
mint mielőtt meghűltem volna. Nem vagyok jó  színben ?

Biztosítottam, hogy még sohasem láttam ilyen szép
nek. Nem is kellett hazudnom. Szegénykének irtózatos láza 
volt, ettől pirosodott ki az orcája. Amit a közeledő egészség 
jelének tartott, az csak a halál hírnöke volt. Kötelességünk az, 
hogy utolsó földi napjait minél boldogabbá tegyük. Néhány 
barátságos szót szóltam a gyermekről, aki igazán nagyon 
szép volt, de mint minden gyermek, ösztönszerűleg idegen
kedett a betegtől és sehogysem akart nála maradni.

— Nem kedves? —  kérdezte és eredménytelen kísér
letet tett, hogy felemelje vékony karjával. — Óh, milyen 
édes! Ha nagy lesz, tengerész lesz belőle.

—  Nem nagy festő, mint az apja ?
Saskia lassan megrázta fejét.
—  Nem, —  mondta —  azt akarom, hogy boldog és 

gondtalan legyen és festő, azt hiszem, az sohasem lehet.
—  Csak nem kételkedik abban, hogy Rembrandt 

boldog ? Van neki munkája, ott van neki Maga.
Észrevettem, hogy hibát követtem el és ki akartam 

javítani magam, de Saskia közbevágott.
— Az elsőben, amit mondott, igaza van. Van munkája 

és szabad idejében ott vagyok neki én; olyankor felcicomáz, 
mint egy hercegnőt (pedig nem vagyok az) vagy mint egy 
tündérkirálynőt (pedig az még annyira sem vagyok) és én is 
munkájának része leszek!

— A legszebb része, —  vetettem közbe mosolyogva.
Hendrik van Loon: Rembrandt. 5
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—  Óh, ez nagyon kedves Magától, de akkor is csak 
munkájának a része vagyok, nem pedig az életének.

—  Amikor megajándékozta ezzel a bájos gyermekkel, 
akkor életének részévé vált.

Saskia zavartan nézett rám. Vidámsága egészen eltűnt 
és hirtelen szomorúságnak adott helyet.

—  Ezt igazán gondolja? —  kérdezte bizonytalan 
tekintettel. —  Mert, ha nem hinném magam is így, legszí
vesebben már holnap meghalnék, de most nyugodtan várom 
halálom napját, attól félek, úgyis jókor jön.

El akartam űzni szomorú gondolatait, azokkal a balga 
szólásokkal, amelyekből áll az orvosi kifejezéskincs, de 
ekkor belépett a szobába Rembrandt. Nagyon mérges volt 
és teli tüdőből káromkodott.

—  A hülye! —  ordította. —  A reménytelen tökfejű 
hülye, hát nem mutattam meg neki, hogyan kell bánni a 
sajtóval? és most megint beteszi a lemezt a henger alá, nemez 
nélkül. A réz úgy meghajlott, mint egy vessző, metszhetem 
újra az egész lemezt.

Saskia feléje nyújtotta sápadt, sovány, szépalakú kezét.
—  Gyere, ülj le egy pillanatra, drágám, —  kérte. — 

Miért nem küldöd haza az inast? Ha csak károkat okoz, 
úgy sem használhatod.

A férfi bosszúsága rögtön elpárolgott.
—  Már én is gondoltam rá, —  felelte, —  de az új 

biztosan éppenannyít érne, vagy még kevesebbet. És a 
mostani évente száz forintot fizet azért az élvezetért, hogy 
a tanítványom lehet. De tudod, mit fogok csinálni ? Nincs 
szükségünk aprófára fűtéshez ?

— De bizony azt mindig használhatjuk.
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— Jó. Kiküldőm az udvarra és fát vágatok vele és azt 
mondom, ez a mesterség jót tesz karizmainak, festőnek 
szüksége van erős izmokra. Remek gondolat és ezt is neked 
köszönhetem. Most pedig kedves doktorom, menjünk 
kicsit sétálni és nézzünk meg valamit, feltéve persze, hogy 
feleségem megbocsát nekünk néhány pillanatra.

A szegény Saskia hiába igyekezett mosolyogni. Arcát 
megint elhagyta a szín. Szörnyű köhögés fogta el, amint 
ágyába fektettük.

—  Nem volna szabad annyit mozognia, —  figyelmez
tettem Rembrandtot, amint az utcán voltunk. Rembrandt 
bólintott.

—  Én is tudom, dehát hogy tiltsam meg neki a fel
kelést, ha annyira kívánja ? Különben is, ha én nem segítek 
neki, behívja az ápolónőt.

—  Azt hittem, egyszer mégis lerázza a nyakáról ezt 
a nőt.

—  Meg is akartam tenni ; meg is próbáltam; egészen 
komolyan; de nagyon nehezen ment. Nézze, nekem annyi 
dolgom van és ez nagyon sok időbe került volna . . .

Megértettem. Ennek az embernek csak egy feladata 
van a világon: az alkotás. Megházasodott, mint valamennyien 
előbb vagy utóbb. De ez a szegény jó  lélek erős, mint egy 
óriás, ha művészetének területén kell nehézségeket leküz- 
denie, tehetetlen azonban a mindennapi élet kicsinyes kelle
metlenségeivel szemben. Nekiment a fény és árnyék prob
lémájának, amellyel előtte senki sem merészkedett meg
birkózni, és legyűrte; de ha meg kell mosnia a fejét egy 
makrancos ápolónőnek, aki veszedelmet hoz feleségére és 
gyermekére, megrémül és elszalad . . .

5*
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Követtem barátomat az utcán. Hirtelen megállt és 
megkérdezett:

—  Volna kedve egy kicsit a zsidónegyedben csavarogni, 
mielőtt kimegyünk az Amstel folyóhoz? Érdekes dolgokat 
fog látni.

Természetesen beleegyeztem. Ahelyett, hogy balra 
fordultunk volna, jobbra tartottunk és nemsokára olyan 
világban jártunk, amely úgy különbözött a város többi részé
től, mint a hold a naptól.

Ritkán kerültem el ebbe a Kis-Jeruzsálembe, mert az 
ottani embereknek saját orvosaik vannak (még hozzá nagyon 
kitűnőek, csak éppen szeretik a rendkívüli orvosságokat) és 
ha friss levegőt akartam szívni, akkor mégis inkább a ki
kötőbe mentem. Rembrandt úgy látszik úgy ismerte-ezt a 
városrészt, mint a tenyerét és szemlátomást jó barátságot 
tartott fenn a lakosság felével, mert akármerre mentünk, 
mindenütt alázatosan üdvözölték; úgy süvegelték meg a 
»Mestert«, mintha polgármester vagy magasrangú hivatalnok 
volna, nem pedig csak festő. Rembrandt megmagyarázta ez 
emberek viselkedését.

—  Nehogy azt higgye, azért olyan udvariasak, mert 
megértik a munkámat. Csak jó vevő vagyok. Ha lehet, 
mindent készpénzzel fizetek és nem alkuszom többet, mint 
amennyi feltétlenül szükséges. Ez az egész.

Azután elmondta, hogy a ghettó valóságos kincseskamra. 
Tóbb szí n van benne, mint az egész Amsterdamban együttvéve.

—  Hiszen ö n  tudja, hogy állnak a dolgok, —  mondta 
és félreugrott, hogy ne ömöljön fejére egy kimondhatatlan 
nevű edény tartalma, amelyet éppen kiürítettek egy második 
emeleti ablakban. — Mifelénk a színekben való gyönyör-
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ködést a vétkes gerjedelmek jelének tartják. A mi embereink, 
a mi asszonyaink, a mi gyermekeink fekete ruhákban járnak, 
templomaink olyanok, mint a fehérre meszelt sír. Társa
ságban savanyú képpel ülünk az asztal körül, amíg be nem 
rúgunk, akkor pedig úgy viselkedünk, mint ahogy azt Jan 
Steen képein láthatni. Szeretnék többet tudni családomról, 
de nem fivéreimre és nővéreimre gondolok. Azok derék em
berek, de nem nagyon érdekelnek és őszintén megvallva, 
valóságos robotosok. Nagyszüleim nehézkes kis iparosok vol
tak, Leyden mellett egy faluban. Fészkükből sohasem kerültek 
ki, nem láttak a világból semmit. De vajjon milyenek lehettek 
dédszüleim és azoknak az ősei? Van-e közöttük olasz, vagy 
pláne flamand? A flamandok állítólag sokkal elevenebbek 
nálunknál. Megvettem egyszer Rubens egy képét, milyen 
csodálatos volt! Lehet, hogy vallásunk is befolyásolja lényün
ket. Ismerek öreg embereket, akik még emlékeznek rá, 
milyen volt az élet Amsterdamban és Leydenben a refor
máció bevezetése előtt. Azt mondják, az élet akkor vidámabb 
volt, mint mainapság. Az a sok tétlen pap, diákonus és szer
zetes az utcákon nem lehetett persze nagyon üdítő látvány; 
de ha az ember békében hagyta őket, ők is békében hagyták 
a magunkfajtát. Mainapság ha az ember elmosolyodik, 
mindjárt jön valaki és óvó intésként felolvas néhány fejezetet 
Jób könyvéből. Természetesen az egyháznak végül is tágí
tania kellett. Lassú emberek vagyunk, nem gondolkozunk 
gyorsan, de mégis gondolkozunk. Néha azon tűnődöm, 
nem érezném-e jobban magam, ha olasznak születem.

—  Készült már valamikor Olaszországba ?
—  Hogyne; minden fiatal festő azt reméli, hogy egy

szer eletében eljut Olaszországba.
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—  De nem járt még ott ?
—  Nem. 1631-ben komolyan foglalkoztam a tervvel, 

meg is beszéltem Jan Lievensszel, amikor Leydenben együtt 
tanultunk. Összegyűjtöttük a pénzt is. Apám malma egész 
jól ment, néhány gazdag ember is érdeklődött utánunk. De 
mégis időveszteségnek tartottam ezt a vállalkozást. Azt 
hittem, nem élek sokáig. Ki akartam használni minden órát 
és nem engedhettem meg magamnak, hogy hónapokat 
veszítsek el egy környék nézegetésével, ahol a napvilág bizo
nyára nem különbözik nagyon az ittenitől. A nagy olasz 
mesterek műveit Amsterdamban épúgy meg lehet nézni, 
mint Rómában. Egész hajórakománnyal érkeznek ilyen 
képek. Jó sokat le is másoltam közülük. Most eredeti képek 
gyanánt árusítják azokat; hiszen képkereskedőink még 
Szent Lukács festményeit is piacra dobnák, ha üzletet csinál
hatnának azokkal.

Beszélgetés közben már majdnem a zsidónegyed hatá
rára értünk és megkérdeztem Rembrandtot, vajjon elfelej
tette már sétánk célját ?

—  Ja, tudom már, —  felelte —  de előbb el kell men
nünk egy másik városnegyedbe. Ha elmegyek hazulról, 
lábam egész ösztönösen ebbe a nyomorúságos negyedbe hoz. 
De ma valamivel jobb dolog forog a fejemben, mint amit itt 
lehet találni. Azt hiszem, sikerült elcsípnem egy igazi 
Michelangelót. Egyelőre még csak megnéztem magamnak. 
Túlságosan sokat kérnek érte; kicsi kép, gyermekfej. Ha 
1500 forintért ideadják, megveszem.

Az összeget oly könnyedén mondta ki, mintha néhány 
schillingről volna szó. Hallottam, hogy arcképeiért sokkal 
többet kap bárki másnál; az is ismeretes dolog, hogy gazdag
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nőt vett feleségül, mégsem voltam elkészülve arra, hogy
ennyire közömbös nagy kiadásokkal szemben. Megkér
deztem, nem túlságosan sok pénz-e az egy képért. A kér
dés mintha kissé meglepte volna ; azt felelte, ő nincs ezen a 
véleményen.

—  Michelangelo nagyon nagy festő volt. Nem, 1500 
forint igazán nem sok. Hiszen én magam is többet kapok.

—  Egyetlen egy képért ?
—  Hogyne; ha néhány pillanatig vár, megmutatom 

Magának. De előbb valami világítószerszámot kell hoznom 
a pincéből.

A »pincéről«, amelyről beszélt, kiderült, hogy a régi 
lövőház földszintje. A muskétások már rég kioltották a 
lövészek életét, házuk most már csak jobbfajta kocsma, ahol 
meg lehet nézni híres régi katonák képét, ha az ember el
fogyaszt egy üveg bort vagy néhány pohár sört. A legfelső 
emeletet egy kesztyűkészítő bérelte ki, aki bőrt szárított a 
padlásszobában; az alatta levő emeleten (amint észrevettem) 
egy régiségkereskedés telepedett meg, amelynek egy zsidó 
a tulajdonosa. Neve ki volt írva egy cégérre a kapun, de 
olvashatatlanná vált a piszoktól, amelyet kedves kis gyerekek 
rákentek. A derék férfiú bokáig érő kaftánt hordott, úgy 
hogy minduntalan megbotlott tulajdon ruhájában. Egészen 
özönvíz előtti jelenségnek látszott és kevés vízzel lehetett 
dolga, amióta az Ararát ismét kibukkant a habokból. A szobák 
nagyon sötétek voltak és tulajdonosuk arcát elrejtette nagyon 
fekete és bozontos pofaszakálla mögött, úgy, hogy az ember 
állandóan öszeütkőzött vele és ő ilyenkor egy halandzsa 
nyelven kért bocsánatot, amely kétharmadrészben portugál, 
egyhatodrészben német és egyhatodrészben hollandi sza-
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vakból állt, s a többi talán azon a nyelven volt, amelyen 
Dávid király zsoltárait költötte.

Legnagyobb meglepetésemre Rembrandt nemcsak ér
tette ezt a tájszólást, hanem folyékonyan beszélte is. Mert 
alig került ki Michelangelo ecsetjének műve a sarokból, 
amelyben a sötétség nemcsak szemmellátható, hanem mint
egy kézzelfogható is volt, amikor Rembrandt elkezdte ócsá
rolni az imént felsorolt nyelvek valamennyiének válogatott 
kifejezéseivel és oly hevesen ráripakodott a torzonborz 
ószeresre, hogy azt hittem, mindjárt összeverekednek; 
el is határoztam, hogy ebben az esetben nem állok egyiknek 
sem a pártjára, hanem mindjárt kereket oldok. De elkép
zelésem teljesen tévesnek bizonyult. Éppen ellenkezőleg; 
félórai eleven társalgás után, amelynek folyamán (amennyire 
megértettem) a civakodó felek gyakorta szemére hányták 
egymásnak őseiket, végül is a legjobb hangulatban váltakéi. 
Rembrandt lealkudott száz forintot, a képkereskedő pedig 
elérte, hogy a festő megvette a keretet is, amely a zsidó leg
szentebb fogadkozása szerint kétszáz forintot ér, de a feléért 
is ideadja. Amennyire meg tudtam ítélni, az egész üzlet a 
status quo ante állapotában maradt. De a résztvevő felek 
mindegyike szentül hitte, hogy legyőzte ellenfelét. A friss 
levegő jót tett a Tisztítóhelyen való eme látogatás után. 
Magyarázatot vártam a művészet katakombáiban lefolyt 
titokzatos tárgyalásra vonatkozólag, és meg is kaptam.

— Mindenáron meg akartam szerezni ezt a képet. 
Az öreg zsidó túlságosan sokat kért. Végül is száz forinttal 
olcsóbban vettem meg.

—  De a k e re t! Hol marad a keret ? Hiszen azért száz 
forintot számított fel Magának.



73

A szegény festő zavartan nézett maga elé, mint egy 
gyermek, aki édességre elkölti keservesen megkeresett garasát 
és közben rajtakapják ; de hamar összeszedte magát.

—  M it ér a pénz, — kérdezte morogva, mintha igaz
ságtalan szemrehányást tennék neki — ha az ember nem adja 
ki ? 1500 forint szép összeg. De a jövő héten vagy legkésőbb 
a jövő hónapban 1800 forintot kapok egy éppen most el
készült munkámért. És ezt a festményt mindenképen meg 
akartam szerezni.

Ugyanarra mentünk vissza, amerre jöttünk, átmentünk 
a Rokinon és azután jobbra fordultunk az Amstel felé.

A függetlenségi harcunkat közvetlenül követő nagy fel
lendülés előtt itt húzódott a város határa. A folyó vagyis 
inkább csatorna mentén, amelyet azonban költőink szívesen 
hasonlítottak össze aTiberisszel,a Szajnával ésaThemzével, 
néhány elszórt ház állt és a kertekben meg szabad mezőkön 
szívesen adtak találkát a régi milicia lövészei, akik itten 
vasárnap délután célbalőttek.

A XV. század második felében, amikor országunk kis 
városai egymás ellen hadakoztak (mint ahogy mainapság a 
népek hadakoznak állandóan egymással) itt nagy gátat emeltek. 
Egy még megmaradt hatalmas torony neve : Swyght-Utrecht, 
világosan mutatja, milyen irányból fenyegette veszély ős
atyáinkat. Most már a falak messze az Amstel túlsó partján 
húzódnak. De a torony-szörnyeteg állva maradt. Most egy 
része a híres Kloveniersdoelennek, itt szokott találkozni és 
kaszinózni a városi tüzérség, amely a puskapor feltalálása után 
a híres középkori ijjászok helyére állt. Mi most a Kloveniers- 
doelen irányában tartottunk; ott szoktak találkozni a leg- 
harciasabb ezredek; a tiszti étkezőt van dér Helst, Govaert
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Flinck és Claes Éliás festményei díszítették és én attól féltem, 
hogy Rembrandt, aki a napot egy igazi Michelangelo meg
vásárlásával kezdte, a délutánt azzal fejezi be, hogy végig
cipel egy olyan épületen, amitől a legjobban irtózom: egy 
képtáron.

Amikor megállt egy kapu előtt és azt mondta: — 
—  Egy pillanatra benézünk, —  úgy látszott, hogy szörnyű 
sejtelmem valóra válik. Rembrandt kinyitotta a söntés ajtaját 
és így szólt:

—  Bizonyára megiszik egy pohár sört ez után a 
hosszú séta után. Bár nem tartozom ehhez a ^kompániához*, 
sokáig dolgoztam itt és ezért beengednek a vendégszobába. 
Fáradjon beljebb.

Leültünk. Rembrand két korsó sört rendelt. Azután 
így szólt:

—  Ügye éhes ? Nincs kifogása úgye az ellen, ha eszem 
valamit? Amióta Saskia beteg, odahaza kissé szűkösek az 
ebédeim, ma még nem ettem semmit.

Tükörtojást, zöldheringet és vajat hozatott, a legjobb 
átyággyal látott neki a vacsorának és evés közben elmagya
rázta, miért hozott ide.

—  Nem szívesen beszélek magamról, —  mondta — 
de négy éve kissé magányos vagyok és sok a gondom beteg 
feleségem miatt,sok a bosszúságom feleségem családjával, meg 
az új házzal, amely túlságosan nagy és túlságosan drága nekem, 
meg mindenféle egyéb bosszúságom akadt. Nem akarok 
önnek panaszkodni, de valamit el kell mesélnem. Amint 
tudja, egyszerű körülmények közül kerültem ki; és azt is 
tudja jól, mennyit ér az ilyen származású ember a mi köz
társaságunkban. Flandriában Rubenset annyira tisztelik,
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hogy követ lett belőle. Spanyolországból hallok bizonyos 
Velasquezről, azt mondják, a legnagyobb festő a világon. 
Még nem láttam egy művét sem ; állítólag ki tudja fejezni a 
képen a szoba ürességét; ez rendkívül nehéz dolog. Én is 
meg fogom ezt tanulni, de csak további húsz évi gyakorlat 
után. Ezt a Don Diego Velasquezt annyira tisztelik, hogy 
ülve maradhat a király jelenlétében, míg a legmagasabb mél
tóságoknak is fel kell állniuk. A római pápa megtiszteltetés
nek tekinti, ha fogadhatja.

—  Itten — folytatta —  az emberek a művészt jobb
fajta kézművesnek tartják. Egyikünk-másikunk keres va
lamit. Egyikünk sem gazdag, némelyiket mégis elég jól 
megfizetik, de nem jobban, mint egy gátépítőt vagy köny
velőt vagy péksegédet. A szülők azért elégedettek és büszkék 
fiukra, mert néha összejön az előkelő urakkal, olyankor 
ugyanis, amikor lefestheti őket; de mégis mindig félnek, 
hogy végül Roghman vagy az öreg Herkules Seghers sorsára 
ju t és szegényházban hal meg, vagy pedig nyakát töri egy 
pálinkásboltban. Én úgy szerettem az öreg Segherset 1 Je
lentékeny ember volt; a festészetből és rajzolásból többet 
felejtett, mint amennyit a legtöbben tudni fognak. Kezdő 
voltam, ő pedig már öreg ember, amikor Amsterdamba 
jöttem. Nem sokat láttam. Egy este meglátogattam bará
taimmal. Üres szobában lakott. Egy szörnyű nő nagy hordó 
mellett valami főzelékkel foglalatoskodott; a felesége le
hetett. A padlón féltucat koszos gyerek mászkált és az öreg 
mitsem tudva a körülötte lévő rettenetes rendetlenségről egy 
festményen dolgozott, a festményt, amely vihart ábrázolt, 
két szöggel erősítette a falra. Az asszony tudni akarta, miért 
jövünk és megkérdezte tőlem, vajjon végrehajtók vagyunk-e.
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—- Aznap délután, —  folytatta —  a zsidó, akivel üzleti 
összeköttetésben állt, visszahozta utolsó karcát, legszebb 
munkáját. Sajnos nem tudta eladni, mondta. Herkules egy 
vésővel négy részre vágta a lemezt, mert új lemezre nem volt 
pénze és dolgoznia csak kellett. Munka után egészen őrült 
volt. Reggel-délben-este dolgozott. Azt mondták róla, hogy 
iszákos. Már pedig iszákosok nem tudnak olyan képeket 
festeni, mint ő. De néha rájött és akkor megivott egy-két 
pohárral, csak azért, hogy ne hallja felesége veszekedését és 
a gyerekek ordítozását.

—  Aznap délután, —  folytatta —  miután zálogba 
tette már a festőállványát is, elcsente az utolsó lepedőket a 
gyermekek ágyából és felvágta festővászonnak. A többitől 
megkímélem Magát. Nekem sem volt akkoriban sok pénzem 
és neki nem volt mit eladnia, mert vagy zálogba tette már 
minden képét, vagy pedig elkótyavetyélte vajért, tojásért és 
tejért, hogy a gyermekeknek legyen. Később nagynehezen 
összeszedtem hat képét. Házam különféle helyein akasz
tottam ki, mert kedvesek nekem és figyelmeztetésül szolgál
nak. Emlékeztetnek arra a napra, amikor Seghers istállójá
ban álltam (háznak igazán nem lehetett lakását nevezni) és 
ő így szólt hozzám: — Rembrandt, drága fiam, te álmodozó 
vagy és képes vagy mindenféle butaságot elkövetni. Kövess 
is el minden butaságot, csak arra vigyázz, hogy jól meg
fizessenek. Bádogosok és rézművesek jó pénzt kapnak a 
munkájukért. T e is fizettesd meg a tiédet.

—  Mellesleg megjegyezve, —  folytatta —  nagyon sok 
pénz kell nekem. Szeretem a színes környezetet. Olyan 
szálláson, mint amilyenben Herkules lakott, rövidesen tönkre
mennék. Szeretek vásárolni, de utálok alkudni. Ha árveré-
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sen látok valamit, amit meg akarok szerezni gyűjteményem 
számára, hagyom a többieket nyugodtan, hogy felverjék az 
árat és megveszem, bár jól tudom, hogy túlságosan sokat 
fizetek érte. És hogy valami rendeset tudjak létrehozni, 
mindent meg kell próbálnom. Saskia nagyszerű asszony. 
Néhány év előtt kellett volna látnia, leánykorában, mielőtt 
így megbetegedett. Bársonyba és selyembe kell öltöztetnem 
és gyöngyökkel és drágakövekkel felékesítenem, százféle 
helyzetben akarom lefesteni. Szegénykém! Nem hiszem, 
hogy mindig örült, ha modellt ült nekem. De olyan jóindu
latú; mindenre igent mond, pedig én néha igazán esztelen 
vagyok. De mindez nem tartozik ide; hiszen azt akarom 
elmondani, mi a tervem. Nem akar rágyújtani ?

—  De igen. Szívesen rágyújtanék egy pipára.
Rembrandt még két korsó sört és két töltött pipát

rendelt, rákönyökölt az asztalra, hozzámhajolt és tovább 
mesélt;

—  Nagyon sok arcképet festettem, amint bizonyára 
ö n  is tudja. Egy képért négy-, öt- és hatszáz forintot kap
tam. Nem tudom miért, hiszen még van dér Helst sem 
kap többet egy óriási képért, tizenkét vagy még több alakkal ; 
már pedig az sokkal több munka. Még a herceg számára is 
kaptam megbízásokat. De képeim nem nagyon tetszettek 
neki, mert Őfensége inkább Jaké Jordaens csinos asszonyai 
iránt érdeklődik, semmint áhitatos tárgyak iránt, és úgy 
hallom, most épülő új kastélya számára csak flamand fes
tőknek ad megbízást. Hanem azt akartam mondani: nevem 
nagyon ismert lett és a gazdagok közt divatba jött, hogy 
velem festessék le magukat. Én mindig engedtem rendelőim 
kívánságának. Mert pénzre van szükségem. Megszületett
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első gyermekünk; be akartam költözni új házunkba (súlyos 
jelzáloghiteleket kellett rá felvennünk) és még sok minden
félét be akartam szerezni. Azt mondták, szerencsés fickó 
vagyok, mert gazdag nőt vettem feleségül. De Saskia nem 
volt gazdag. Családjában kilencen voltak és az öreg Uylen- 
burgh többet törődött a politikával, mint a vagyonával; 
egyébként magam nem is ismertem őt. Nyolc évvel előbb 
meghalt, mielőtt feleségemmel megismerkedtem.

—  Az öreg mókus nagy tekintélynek örvendett, — 
folytatta. —  Vilmos hercegnél étkezett aznap, amikor el
hívták a herceget az asztaltól és meggyilkolta Dingskirchen, 
a jezsuita, akit Fülöp király bérelt fel. Az öreg Leeuwarden 
polgármestere volt, de annyira ígénybevették a közügyek, 
hogy alig maradt ideje a saját dolgai számára. Halálakor 
mindegyik gyermekének körülbelül 40.000 forintot kellett 
volna örökölnie. Elismerem, ez is pénz, de polgártársaim 
még egy nullát raktak hozzá és 400.000-re tódították fel. 
Az egész vagyon földbirtokban és házakban feküdt; amikor 
osztozkodásra került sor, a birtokra nem akadt bérlő és a 
házakra nem akadt vevő. Azonkívül jómagam itt lakom 
Amsterdamban, a többi örökös pedig Frizlandban, néhány 
napi járásnyira innen.

—  Volt már Magának dolga frízekkel ? —  kérdezte. — 
Különös emberfajta! A legönfejűbb és legvastagnyakúbb 
emberek a világon. És milyen zsugoriak! Istenem, alig 
néhány éve törvény elé kellett mennem, néhány ezer forint 
miatt, amelyet 1634-ben hagyott Saskiára valamelyik nagy
nénje. Hat teljes évig vártunk! Mikor végre megkaptuk 
a pénzt, a többi örökös zsebre akarta vágni a kamatokat — 
hat esztendő kamatoskamatait. Ügyvédet kellett vennem és
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kétszáz forintba került, amíg feleségem egy fillért ki tudott 
húzni drágalátos rokonaiból.

—  Szép kis társaság! — kiáltott fel. —  Minden garast 
egy tucatszor is megnéznek, mielőtt kiadják. Amikor arckép- 
festéssel sok pénzt kerestem és képeket, szobrokat és bútorokat 
vásároltam (mert örömet szereztek nekem; különben is az 
én pénzemen vettem, nem az övén; mit izgatta őket?) minden 
ismerősnek azt pletykálták, hogy gyalázatosán eltékozlom 
Saskia örökségét; megint törvényszékhez kellett fordulnom 
és bepörőlnöm őket rágalmazás miatt; akkor pedig mind
nyájan hamisan esküdtek, a bíró kijelentette, nem tehet 
semmit és a panaszt elutasította. És akkor vajjon békében 
hagytak? Persze, hogy nem. Tovább pletykáltak, még- 
egyszer be kellett pörölnőm őket Frizlandban, hogy ne hall
jam többé örökösen: sEltékozolja felesége örökségét.« Hát 
hogy tékozolnám el? Amikor 13.000 forint készpénzre volt 
szükségem, hogy megvegyem a breestraati házat, adóslevele
ket kellett aláírnom és egész életemen át dolgoznom kell, 
hogy beválthassam azokat. M it gondol, kölcsönt kértem volna, 
ha van készpénzem? Nem, üres beszéd, amit a szegény fes
tőről és gazdag feleségéről mesélnek. Nem vagyunk szegé
nyek, elég pénzem van, hogy a magam ízlése szerint éljek, 
de elővigyázatos leszek.

— Hát így állnak a dolgok, —  mondta. —  Engem 
leköt egy tárgy. Látok vagyis inkább érzek sok mindent, 
amit más ember nem lát és nem érez. Ezt képemen kifejezem 
és az az ember, aki modellt ült nekem és szépnek tartotta 
magát, dühbejön, azt állítja, a kép nem hasonlít rá, vagy 
hogy szemének olyan kifejezést adtam, amelytől egyszerre 
zsugori vagy goromba fráter lett és végül is nem fogadja el
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a képet vagy pedig a kialkudott összegnek csak a felét akarja 
megfizetni.

—  Pedig ez nem megy, — folytatta tovább —  mert 
most nemcsak a művészet kedvéért festek, nem, most annyi 
pénzt akarok keresni, amennyit csak tudok. Ki kell fizetnem 
a házat, Saskia betegsége is sokáig fog tartani és azt akarom, 
hogy fiam jó iskolába járjon és később egyetemi tanulmányo
kat végezzen.

—  És azt sem szabad elfelejteni : az arcképfesté
szetben is épúgy vannak divatok, mint a női ruhákban. Több 
éve divatban vagyok már és sok ember reménykedik, hogy 
nemsokára azt mondhatja : »Hát igen, ez a van Rijn. Nem
régiben még ért valamit, de most már valahogy veszíti . . . 
hogy is mondjam. . . veszíti a régi lendületét.« Ezt úgy 
értik, most olyanoknak festem őket, mint amilyenek, nem 
pedig olyanoknak, mint amilyeneknek elképzelik magukat; 
és most majd megmutatom M agának. . . halló, Hendrick, 
fizetek. Most majd megmutatok Magának valamit odafent.

Hendrick gyorsan összeadta tartozásunkat. Megjegyezte, 
hogy az évszakhoz képest nagyon szép az idő (már három 
egész napja nem esett), a visszajáró pénzt zsebrevágta, anél
kül, hogy Rembrandt észrevette volna és mély hajlongások 
közt az ajtóig kísért bennünket. Felmentünk balkéz felé 
két hatalmas kényelmes lépcsősoron egy nagy terembe, amely 
gyűléstermül szolgált, amikor az egész kompánia összejött 
valamilyen fontos alkalomkor. Belépésünkkor sötétség ural
kodott a teremben. A magas ablakokat zöld függönyök fed
ték, a falakon homályosan két vagy három képet láttam. 
Amikor szemem megszokta a homályt, a terem másik végén 
faállványt vettem észre és rajta egy hatalmas vásznat, a lég-
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nagyobb alakú képet, amelyet valaha láttam, de nem vettem 
ki, mit ábrázol.

Rembrandt hirtelen félrehúzta a függönyöket és vakító 
napfény áradt a szobába. Fizikai fájdalmat éreztem, mintha 
arcomba vágtak volna egy festőpalettát, a leggazdagabb 
színekkel, amelyeket valaha emberi kéz kevert. Homéros, 
kétségkívül a szavak legnagyobb művésze, tudott volna 
talán szavakkal ilyen érzést kifejezni. De én szegény kontár
orvos csak annyit tudtam mondani: »A mindenségit!«

Erre Rembrandt megölelt, mert ő neki sem volt tehet
sége, hogy érzelmeit sok szóval fejezze ki és így kiáltott fel:

—  Nagyszerű! Végre találtam egy embert, aki megért!
Azután egy nehéz padot odatólt a kép elé, összehúzta

újra a képtől legtávolabb eső ablak függönyét (ezáltal elérte 
azt, hogy a kép középpontjában álló fehérruhás alak mintegy 
kilépett a keretből), felszólított, hogy üljek le, maga is leült, 
könyökét térdére támasztva, álla tenyerében nyugodott, (ked
venc testtartása, amikor erősen gondolkozott) és így szó it:

—  Most legalább tudja, miért cipeltem ide. Ettől 
függ egész boldogságom! Banning Cocq kapitány kompániája 
le akarta magát festetni, először van dér Helsttel, azután pedig 
Flinckkel. Egy nap eljött hozzám Purmerend úr és azt mondta, 
látta az arcképet, amelyet Jan Six anyjáról, meg amelyet 
Dominik Ansloról és feleségéről festettem, kiváltképen ez 
utóbbi kép csoportosítása tetszik neki, a könyvek az asztalon 
és a férfi, amint feleségével beszélget — nem pusztán két 
ember, aki csak úgy egymás mellett ül, hanem egy beszélgető 
házaspár, amelyet kétségkívül érdekel beszélgetésének tárgya 
— és volna egy gondolata a számomra. Kompániája le 
akarja festetni magát. Legtöbbjük a szokásos képet kívánja :

Htndrik ran Loon: Rembrandt. 6
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katonák és tisztek ott ülnek egy asztal körül, azon néhány 
cintányér osztrigákkal és jó  sok borospalack, és mindegyikük 
nagyon büszke és bátor arcot vág. De ilyen képet már 
nagyon sokszor festettek. Nem lehetne a dolgot valahogy 
másképen megfogni ?

—  Tulajdonképen eleinte megijedtem a gondolattól; 
még sohasem próbálkoztam nagy csoportképpel. Azután 
néhány napi gondolkozási időt kértem. Beleegyezett; ha 
elhatároztam magam, jöjjek el hozzá.

—  Hát munkához láttam, de a legtöbb vázlat nem 
tetszett nekem, el is dobtam. Azután egyszerre megvilágo
sodott előttem. Egy este felkerestem házában Purmerend urat; 
nagyon jóságosán fogadott, még családjának is bemutatott; 
azután bementünk dolgozószobájába; elővettem egy darab 
papírost (nem is tudok beszélni, ha nem rajzolok ugyanakkor) 
és elmagyaráztam neki szándékomat; úgy festem le őt és 
embereit, amint a fegyvertárból kivonulnak őrhelyükre : 
még minden nagy rendetlenségben van, egy öreg harcos 
alarmot dobol, néhány katona megragadja pikáját, mások 
fegyverüket készítik elő, közöttük pedig kisfiúk és kislányok 
szaladgálnak; nem hiányoznék az elkerülhetetlen kutya sem 
és egyikük, mint vezető, fegyelmezetten és céltudatosan lé
peget az élen abban a biztos érzésben, hogy a többiek vakon 
követik.

—  Nem tudom, világosan fejezem-e ki magam ? de 
ö n  azt mondta, tetszik önnek a kép, amelyet Nicolaes 
Tulpról festettem. Hát akkor sem csak egy tudós orvost fes
tettem, aki éppen anatómiát magyaráz ; a képnek egyeteme
sebb értelmének kell lennie: inkább magát a tudományt 
akartam lefesteni, semmint a tudósokat; épúgy, mint ahogy



83

itten legjobb erőm szerint a sPolgári kötelességei fogalmát 
akarom ábrázolni, nem pedig mindössze néhány jelentéktelen 
polgárt, kicsiny kötelességeik teljesítése közben. Ért engem ?

Olyan jól értettem, hogy pillanatnyilag nem is tudtam 
semmiféle ellenvetést sem tenni. Minden igazán tökéletes 
művészet így hat rám. A legtöbb ember ékesszóló lesz, han
gosan beszél, hadonászik, székre áll, amikor egy szép naple
mentét néz vagy tökéletes éneket hall vagy tökéletes szép
séget lát és így fejezi ki benyomásainak elevenségét.

Én pedig egészen elnémulok és egy szót sem tudok ki
nyögni.

Rembrandt, aki pedig nem mindig nagyon tapintatos, 
sőt gyakran inkább nyers és hirtelen természetű, úgy látszik, 
megértette hangulatomat és talált valami ürügyet, hogy el
búcsúzzék tőlem.

—  Késő van már, —  mondta, —  éppen harangoznak; 
azt hiszem hat óra lehet. Hazamegyek és megnézem, hogy 
van a jó Saskia. Sajnos nagyon sok idejét elraboltam; de 
most legalább érti, miért vezettem ide. Valami igazán hatal
masat kell alkotnom, hogy megmutassam az embereknek, 
mire vagyok képes, ha szabrd utat engednek nekem. Ennek 
a képnek nagy hatást kell tennie. Híres festő leszek és az 
emberek beszélni fognak rólam és erről a képről.



9. f e j e z e t .

REM BRA N D T K É PÉ T  EGÉSZ AM STERDAM  
K IG Ü N Y O L JA .

Rembrandtnak igaza volt. Beszéltek a képről; máig is 
beszélnek róla. A művészi csoportosításban megnyilatkozó 
új irány, a kísérlet, ^színekkel eszmét kifejezni és »lelki- 
állapotot fénnyel és árnyékkal visszaadni, általános nevetést 
váltott ki. Cocq kapitány kompániája kezdte; feleségük és 
gyermekük folytatta; azután pedig kedvesük vette át. Nem
sokára az egész város nevetett. Azután egyszerre eltűnt ez 
illetlen tréfa áldozatainak kezdeti jókedve. A tréfát túlzásba 
is lehet vinni, de nekik fizetniük kell és miért ?

Mindegyiküknek száz-kétszáz forintot kifizetni azért 
a dicsőségért, hogy feje hátulsó lapjával vagy a lábával, 
egy kézzel vagy egy vállal ott lehet a képen ? Ennyi pénzt 
kifizetni, azért, hogy mint homályos, felismerhetetlen alak 
jelenjék meg más homályos, felismerhetetelen alakok között 
egy hatalmas kapu előtt, »életrehívott árnyékként«, mint 
ahogy egy szellemes szemlélő megjegyezte, miközben mások, 
akik egy fillérrel sem fizetnek többet, ott állnak teljes fény
ben a színpad közepén ? Hogy képzelte el ez a szerencsétlen 
bolond festő ?
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Ha az ember megfizeti a ráeső részt, akkor ugyanolyan 
elbánásra tarthat igényt, mint a baj társak. Kivételezést 
nem tűrnek; ez a jeles fiatalember menjen csak el a város
házára vagy az árvaházba vagy a céhek székházaiba és nézze 
meg az ott függő képeken, mit várhatnak a festőktől meg
rendelői, akik lefizetik neki nehezen keresett pénzüket; 
törvény elé fognak menni, megtagadják a fizetést. De 
nemcsak a közönséges utcai nép beszélt ilyen badarságokat. 
Nagyobb művészi hozzáértéssel rendelkező férfiak és nők 
is belevegyültek az elégedetlenek kórusába. Nagy költőnk, 
Vondel fölötte irigy természetű lévén, mint oly sok pálya
társa, sohasem tudta megbocsátani a nála húsz évvel fiatalabb 
Rembrandtnak, hogy alulról felkapaszkodott jövevény lé
tére híres és gazdag lett, előkelő házban lakott és szép nőt 
vett feleségül, mialatt ő, az újjászületett Homéros, az isteni 
ihletésű dalnok, akit általában a szavak legnagyobb festője- 
ként dicsértek, harisnyaárusitással kénytelen megkeresni 
kenyerét. Ügy látta, most eljött a pillanat és versikét költött, 
amelyben összehasonlította Rembrandt művét vetélytár- 
sáéval, Govaert Flinckéval (ez a Flinck t>hivatalos« fest
ményeket gyártott íz  eredetiség minden nyoma nélkül), 
Rembrandt képét elhibázottnak találta ^mesterkélt homályos
sága és az árnyék és félárnyék tudálékos alkalmazása miatt* és 
a gyűlölt festőt végül is a ^sötétség fejedelmévé* nevezte ki 
és Rembrandt egész életén át szenvedett emiatt a tréfás 
kifejezés miatt.

Sikeres és szerencsés kartársuk iránt érzett tiszteletük 
folytán a többi festő is kéjjel csatlakozott az általános elé
gedetlenséghez. Sajnálkozva beszéltek szegény eltévelyedett 
barátjukról, akit ugyan mindig jelentékeny embernek tar-
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tottak, de aki sajnos aránylag nagyon hamar elérte tehej- 
ségének határait; a műkereskedők, akikkel Rembrandt nem 
volt hajlandó üzleteket kötni, még találóbb ítéleteket mondtak.

—  Hát most már valószínűleg elmúlt a közönség 
átmeneti hóbortja, amely a különcködő fiatalembert divatos 
festővé tette, — jelentették ki nagy örömmel; titkos össze
jöveteleiken pedig egyszerűen azt mondták: —  Megint 
szétpattant egy szappanbuborék! —  és örömükben előre dör
zsölték már kezüket.

Miért is folytassam az emberi ostobaság további bemu
tatását? Bölcs barátom, az a doktor, aki vagy háromezer év 
előtt megírta a Prédikátor Könyvét, tudását e szavakba 
foglalta össze: vanitatum vanitas, et omnia vanitas! minden 
csak hiábavalóság.

Akadt valaki, aki merészkedett elgondolni egy új gon
dolatot és kimondani egy új igazságot. Büszkén fordult 
embertársaihoz e szavakkal: Nézzetek ide! egy kevés sárga 
szín és egy kicsi fekete és némi zöld, okker, piros és egy, 
kettő, három —  az egészet eszmévé alakítom. A nyárs
polgárok kipukkantak a nevetéstől, oldalba vágták egymást 
és kiabálni kezdtek: A pojáca! A nagyszájú! Ez akar 
bennünket tanítani?

Ettől a pillanattól kezdve kimondták az ítéletet Remb
randt fölött. Egy királyi udvarban nagy hírre tehetett volna 
szert és jobban teszi, ha idejében Angliába vagy Francia- 
országba költözik. De köztársaságban nem nyílt több lehetőség 
a számára. Különb merészkedett lenni polgártársainál. Az 
ilyen vállalkozásra csak egy a válasz: megsemmisítés és feledés.

Csak az a kérdés maradt még hátra : mennyi idő kell 
egy szappanbuboréknak, hogy szétpattanjon ?



10. f  e j e z  e t.

SÉTA KÖZBEN EGY DERÉK M OLNÁRRAL 
BESZÉLG ETÜ N K  A M ŰVÉSZETRŐL.

Természetesen akadtak kivételek is, akik nem osztották 
az általános visszautasító véleményt. Egyesek »sejtették«, 
hogy a világ szépsége jelentékeny módon gyarapodott. 
Mások nemcsak sejtették, hanem bizonyosak is voltak 
benne, hogy a kép a legszebbek közé tartozik, amelyeket 
emberi kéz valaha alkotott.

Többízben megbeszéltem az ügyet barátaimmal 
vasárnapi sétáink alkalmával. Szelim mutatott a legke
vesebb érdeklődést a művészet iránt.

—  Minek ekkora hűhót csapni, — mondogatta, — 
egy olyan haszontalan, lényegtelen tárgy miatt, mint amilyen 
egy vászondarab, amelyre ólomfehéret, cinket és növényi és 
állati kivonatokat kentek ? A Prófétának igaza volt. Az 
emberiség ne törődjék ilyen semmiségekkel. Igazán fon
tosabb dolgok vannak a világon, mint emberek képmásai 
lenmagból és buzárból.

—  Például micsoda? —  kérdeztük.
—  Hát például húsból és vérből való emberek, külö

nösen vérből valók, —  felelte és véget vetett a társalgásnak.
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Bernardo nagyon nyugodt maradt, ő  maga annyi 
minden veszedelmen ment keresztül életében, hogy nem 
hozta ki sodrából olyan jelentéktelen esemény, mint egy 
ember jövőjének és hírnevének tönkremenetele.

Séta közben a postaépülettől nem messze egy malomhoz 
értünk és a molnár, örömében, hogy talált valakit, akinek 
társaságában elűzheti avasárnap unalmát, meghívott bennünket 
egy pohár sörre. A történetnek még ezen az Isten háta 
mögötti helyen is híre járt, mert Rembrandt gyakran le
rajzolta ezt a malmot és ígért is egy rajzot az ottaniaknak; 
mindannyian szerették, mert mindig volt egy barátságos 
szava a gyermekekhez és gyakran hozott nekik kandis- 
cukrot. A molnár erőteljesen pártját fogta a festőnek és át
kozta a katonákat, akik véleménye szerint semmire sem jók 
és sokkal nagyobb legények ivás közben, mint az ütközetben.

—  És ha ostoba fecsegésükkel lehetetlenné teszik 
Rembrandt számára a városban való életet, — mondta a 
molnár és becsületes felháborodás villogott szemében, — 
jöjjön csak ide hozzánk, mi nagyon szeretjük és gondos
kodunk majd, hogy ne pusztuljon el. Mindjárt van is egy 
megbízásom a számára, ha tud állatokat festeni. Van egy 
kedvenc disznónk, nem tudjuk rászánni magunkat, hogy 
leöljük. Szívesen fizetek neki öt vadonatúj forintot, ha 
lefesti.

Megnyugtattuk a derék embert, hogy Rembrandtnak 
vannak még barátai, távolról sem kell még éheznie.

—  Akkor jó, — ismételte háromszor vagy négyszer, 
elszundított és a vasárnap délutánt szokása szerint bóbiskolva 
fejezte be, hogy kipihenje az elmúlt hét izgalmát és bosszú
ságát.
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Mi pedig visszatértünk a városba, Jean-Louis tor
nyába. A tudós francia csirkét sütött nekünk hazájának 
szokása szerint (vagyis nagy agyagfazékban sütött** meg, 
mindenféle főzelékkel, finom barna mártásban). A késő esti 
órákig együtt maradtunk és ezerféle dologról beszéltünk; 
de hogy miről, arra már nem emlékszem.



i i .  f e j e z e t .

REM B RA N D T M EG ISM ER K ED IK  BA RÁ TA IM 
M AL ÉS SASKIA ROSSZABBUL LESZ.

Rembrandt sokkal hamarabb megismerkedett barátaim
mal, mintsem gondoltam volna.

Hetenkint többszőr elmentem a festőhöz és puffot 
játszottam vele; nem tudom, vajjon most is játszák-e még 
ezt a játékot, harminc év előtt nagyon kedvelték.

Saskia most már betegségének abba a stádiumába 
került, amikor nem hagyhatta el az ágyat, és Rembrandt 
gyakran felolvasott neki a bibliából. Maga Saskia sem remélt 
már jobbulást. Az első négy hónap vidám bizakodása mély
séges, megindító mélabúnak adott helyet. Nem panaszkodott, 
nem dühöngött sorsára, megbarátkozott azzal a gondolattal, 
hogy fiatalon kell meghalnia és idegenekre kell bíznia, hogy 
gyermekéről gondoskodjanak. Bágyadt volt, rettenetesen 
bágyadt és szívesen aludt volna, de nem tudott megnyugodni, 
éppen a nagy bágyadtság miatt és gyakran kért, adjak neki 
valamit, amitől legalább rövid időre elalszik. Néha tériákot 
kapott tőlem, de ez sem nagyon használt és a szerencsétlen 
teremtés éjjel-nappal izzó orcával és tágranyilt szemmel 
hánykolódott ágyában és rettenetesen szenvedett. Nem
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tehettünk érte mást, mint hogy felolvastunk részleteket az 
Űj-Testamentumból, ezeket gyermekkorából ismerte és 
révükön visszaképzelte ifjúkora idejét.

De egy óra múlva már elfáradt az odahallgatásba és 
suttogva kérte férjét, hagyja abba, de azért maradjon mellette.

—  Úgyis olyan sokáig leszek egyedül, — mondta nekem 
egyszer szelíd mosollyal. —  Egyedül leszek egészen addig, 
amíg Rembrandt vagy a kisfiú el nem jön hozzám. Azért 
azt akarom, hogy amíg lehet, minden pillanatban mellettem 
legyen, éjjel-nappal.

Ezért esténkint beállították a kisgyermek bölcsőjét a 
szobába (a fertőzés veszedelme miatt olyan messzire az 
anyjától, amennyire csak lehetett) Rembrandt meggyujtóttá 
a gyertyákat az asztalon, amelyet a falhoz tóit, hogy a fény 
ne zavarja a beteget és felolvasott neki, amíg ki nem merí
tette az odahallgatás; azután pedig halkan saját dolgainak 
szentelte magát. De szeme nem volt erős, kora ifjúságától 
fogva rövidlátásban szenvedett; ezért a gyertyafénynél 
való rajzolás szúró fájdalmat okozott neki és nagyon hálás 
volt, ha egy játszma puffra hívtam. Ilyenkor gyorsan fel
hozott a. pincéből egy palack »Miasszonyunk Teje« nevű 
drága rajnai bort és a játék elkezdődött. De rövid idő múlva 
Saskiát zavarni kezdte a kockák csörgése. Minthogy cseveg
nünk sem volt szabad és a kártyajátékban nem találtunk 
semmi örömet, nem igen tudtuk az estét máskép eltölteni, mint 
hogy csendben ültünk és bámultunk egymásra.

Akkor egy nap elmondtam Rembrandtnak, hogy 
Jean-Louistól tanultam egy érdekes új játékot, amely erős 
gondolkozást és megfontoltságot követel: sakknak hívják 
és eredetileg a perzsa sah szórakoztatására találták ki. A sah
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puszta neve Rembrandtban gyémánttal teleszórt turbánó 
keleti zsarnokok látomását keltette fel, amint bátor lovagok 
körében ülnek szőnyeggel teleaggatott sátrukban, a vihar
felkorbácsolta sivatag szívében és azonnal megkért, ismer
tessem meg barátommal és tanítsam meg a játékra.

Egy este mindkettőjüket meghívtam vacsorára. Mind
járt megértették egymást és jó  barátok lettek.

Ez azért volt különös, mert két egészen különböző 
társadalmi rétegből származtak és Jean-Louis még a legelő
kelőbb hollandi patríciusokkal is hűvösen és leereszkedőleg 
bánt. Az első öt percben nagyon aggódtam, hogy találkozásuk 
rosszul fog sikerülni. Mert a festő származása tudatában 
merev és sértődékeny volt.

Bár én voltam a vendéglátó gazda, Jean-Louis mégis 
magára vállalta az ételek elkészítését. Véleménye szerint 
a mennyiségtan után a szakácsművészet a legnagyobb hó
dolat az emberi haladás iránt. Amikor feltűrt ujjal ide-oda 
járt a dolgozószoba és a konyha közt, tojásokat tört fel és 
közben bőségesen idézte Enniust és Keosi Simonidést, 
gyakran mondta:

—  Ember és állat között az a leglényegesebb különb
ség, hogy az ember művészetet tud csinálni étkezéséből, 
míg az állat őrökre csak zabálásra van ítélve. Állítom, hogy 
az emberek a vadak fokán maradnak, ha csak azért vesznek 
magukhoz táplálékot, hogy megtömjék hasukat} polgár
társaink óriási többsége úgy bánik a villával és kanállal, 
mint mikor a parasztok szénát dobálnak fel a szekérre. De 
egyeseknek mégis megvilágosodott az elméjük: sétkeznek.«

Ha beszéd közben meg nem zavarják, bizonyára el
magyarázza, hogy az embernek az asztalnál való viselkedése
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Jellemének legbiztosabb próbaköve és abból a módból, ahogy 
valaki szájához emeli a villát, következtetni lehet kapzsi
ságára vagy szerénységére.

Sajnos Rembrandt sem volt kivétel. Ha egy új képen 
dolgozott és művészetének egy új eszméjéért küzdött és e 
küzdelem teljesen igénybe vette, akkor néha teljesen máshol 
járt az esze és környezetéről tökéletesen megfeledkezett. 
Naplóm egy előző részében már említettem, hogy néha két 
nap, két éjjel nem vett magához sem ételt, sem italt. Amikor 
végre abbahagyta a böjtölést, az asztalnál való viselkedése 
falusi gyermekkorára emlékeztetett, amikor a hat van Rijn- 
gyerek mind ott állt az atyai asztal körül, bemártotta kana
lát a közös leveses tálba és kihalászta a néhány falat húst, 
amelyet apja és anyja otthagyott. Most pedig nem csak 
munkája miatt gyötrődött, (tudtam, éppen arcképet készít 
az özvegy Swartenhoutnéről, egy hetvenötéves, meglehetősen 
önfejű hölgyről), hanem súlyosan beteg felesége is aggasz
totta, meg beteg gyermeke (nem is beszélve a pokolian aljas 
ápolónőről) és joggal féltem, hogy megint ingerlékeny han
gulatban van; ilyenkor nem lehetett kiszámítani, hogyan 
viselkedik egy megjegyzés hallatára, amelyet esetleg kép
zeletének furcsa működése révén úgy fog fel, mintha az ő 
viselkedése ellen irányulna.

Amikor most Jean-Louis ingujjban bejött a konyhából, 
kezében egy mély delfti tál, finom tésztával, és közben han
gosan idézte Seneca szavait: »Convivae certe tűi dicant, 
bibamus«, hirtelen úgy éreztem, ebben a társaságban egy 
régi barátság omlik össze. M ert Rembrandt, aki latinul 
nagyon keveset tudott, franciául pedig egy árva szót sem, 
olyan arcot vágott, mint aki azt mondja: —  Nagy jó  Uram,
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a mi nyelvünkből, hogy legalább szép jó  napot kívánjon 
nekem hollandusul? —  De Jean-Louis ünnepélyes, mély 
meghajlással üdvözölte és olyan jó  hollandi nyelven szólalt 
meg, mint ahogy még sohasem hallottam franciát:

—  Üdvözlöm Pheidias ivadékát, aki nem tartja magához 
méltatlannak, hogy egy öreg lepénysütő asszonyt válasszon 
képe tárgyául. Éppen ezért most kegyes engedélyével egy 
omlettet fogok sütni, amelynek receptje egyenesen a thelemai 
apátság első szakácsától származik.

Hogy vajjon Rembrandt megértette a célzást Rabelais-ra, 
a régi Franciaország legnagyobb írójára, abban kételkedem, 
mert amint gyakran mondta, ő a jelenben élt és nem a múlt
ban. De büszkeségének hízelgett a célzás a lepénysütőnőre, 
első korszakának egy alig ismert, középszerű rajzára. Mind
járt feladta támadó magatartását, amelyben műkedvelő 
szakácsunk érkezését várta, mélyen meghajolt és udvarias 
kézmozdulattal így felelt:

—  És ha az ö n  művészetének terméke megfelel annak 
a várakozásnak, amelyet konyhászati képességeinek híre 
felkeltett bennem, akkor még a hatalmas Jupiter is boldog 
lehet, ha meghívják erre a lakomára.

Ez a bók annyira meglepte és elbűvölte de la T re- 
mouille-t, hogy majdnem orvosi szekrénykémbe ejtette a 
tálat, még mélyebben meghajolt, mint előbb, van Rijn 
úr legalázatosabb szolgájának nevezte magát és attól 
kezdve a legnagyobb tisztelettel és előzékenységgel bánt 
vele.

Nagyon kellemes estét töltöttünk. Szelim eleinte kissé 
tartózkodó volt.



—  A grafikus művészetekhez —  mondta bocsánat- 
kérőén —  nem sokat értek. A Korán megtiltja a velük való 
foglalkozást.

—  Melyik fejezetben említi a Korán a grafikus művé
szeteket? —  hangzott fel Bernardo szava, aki nagyon jól 
tudta, hogy a Próféta hívei (épúgy mint számos keresztény), 
csak akkor gondolnak a szent szövegre, ha abból levezethetik 
a jogot, hogy visszautasítsanak valamit, ami amúgy sem 
ínyükre való. Ha például Szelimet ismerősöknél sörrel kínál
ták meg, amit utált, égnek emelte szemét és ünnepélyes, síri 
hangon kijelentette:

—  Ö, milyen kár! De nem mondja Gábriel angyal a 
második szóra ötödik versében a híveknek: Allahnak, a 
végtelen jóságúnak nevében: tartózkodjatok, ó, barátai az 
igazságnak, mindentől, ami a szellemet elhomályosítja.

De ha házigazdája értett a szóból és egy palack burgundit 
hozott fel a pincéből, (a fiatal igazhitű ezt a bort minden egyéb 
fajtánál jobban szerette) Szelim rendszerint így folytatta:

—  De mit kell a Prófétának magának mondania a 
tizennyolcadik szóra huszonharmadik versében azoknak a 
kötelességeiről, akik idegen földön helyről-helyre vándorol-

, nak? ^Halljátok, hívők, cselekedjetek mindig úgy, hogy az, 
aki étellel és itallal kínál meg benneteket, meg ne sértődjék, 
mert az igazi vendégszeretet az alapkő, amelyen a barátság 
nyugszik.«

Azután hasból tovább idézett hasonló cikornyás rész
leteket, míg a bor el nem fogyott vagy a többi vendéget 
asztal alá nem itta.

Bernardo jelenlétében kissé óvatosabban idézgetett, mert 
a zsidó több évet töltött egy portugál börtönben egy Fezből
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való jámborral egvütt és rettenetes rabszolgaságának végnélkül 
való óráiban kívülről megtanulta a Korán nagy részét.

Étkezés után mindjárt átmentünk dolgozószobámba és 
az estét a sakktábla mellett töltöttük. Jean-Louis kijelen
tette, hogy ez a játék a legjobb orvosság köszvény és házsártos 
nők ellen (ettől a két bajtól félt a legjobban) és éppen ezért 
gondosan tanulmányozta e játékot.

Behoztuk a sakktáblát (csináltattam, mert egész Amster
damban nem lehetett kapni egyet sem) és Jean-Louis fel
ütötte Ruy Lopez könyvének birtokában lévő példányát 
(Sevillából rendelte meg ezt a könyvecskét) a tizenkilencedik 
oldalon, pontosan követte a nyitójátékra vonatkozó uta
sítást, egészen a támadásig— és a tizennyolcadik húzásnál 
sakkot kapott Bernardótól, aki a játékot csak egy hete tanulta 
meg és a cselekről és végjátékokról époly keveset tudott, 
mint én a fácántenyésztésről, de saját maga és a mi meg
lepetésünkre rendesen megvert bennünket.

Engem legjobban az érdekelt, hogyan viselkedik Rem
brandt játék közben. Az egyes figurák szabályaira már meg
tanítottam és ő megdöbbentően rövid idő alatt megjegyezte 
magának. Két vagy három este elégnek bizonyult, hogy 
általános fogalma legyen a játékról. Ügy sakkozott, mint 
ahogyan festett.

Ritkán beszélt művészete elméletéről, inkább azon a 
véleményen volt, hogy egy órányi gyakorlás többet ér egy 
heti magyarázatnál; nem hiszem, hogy valaha is papírra 
vetette egyetlenegy gondolatát is, ami művészetére vonat
kozott, jóllehet határozott tehetsége volt az írásbeli kifeje
zéshez. Rövid idővel közös vacsoránk után maga vetette 
fel ezt a témát.
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— Tetszik nekem az ö n  franciája —  mondta egy 
megjegyzéssel kapcsolatban, amelyet Jean-Louis szakács
művészetére tett. — Elismerem, hogy kitűnő tojáslepényt 
csinál, de én nem rajongok az ilyen Ínyencségekért. Egy
szerű ételekhez szoktam. De tetszik nekem stílusa, ahogy 
ezt az új játékot játssza, hiszen ezen a világon minden a 
stíluson múlik.

—  Sok tanítványom van, —  folytatta — közöttük 
sikeresek is, Flincknek már nagy a híre és Bol és Douw is 
híres lesz, mert jól érti mesterségét. Én természetesen nem 
sokra tanítottam őket. A maguk módján épolyan ügyesek, 
mint én. Csak éppen hogy én valamivel öregebb vagyok 
náluk és tudok már néhány fogást, amelyet megmutathatok 
nekik.

—  Már most, ha Flinck új megbízást kap a hercegtől, 
vagy Bol megfest évente egy tucat arcképet, az emberek azt 
mondják: A mi Vilink vagy a Jancsink nagyon ügyesen 
fest a kis festékes ládával, amelyet a nagypapától kapott 
karácsonyra; el kell küldenünk a gyereket van Rijnhez, 
hogy ő is olyan művész legyen, mint Eeckhout vagy maga a 
Mester, sok pénzt keressen és selyemben járjon, mert hiszen 
ö n  tudja, milyen bolondos elképzelésük van az embereknek 
az én foglalkozásomról, pedig mennyi kiváló festő lett a 
szegényházak lakója !

—  De magából az arcképfestészetből nem tudok meg
élni. Szükségem van tanítványokra. Egyik fiatalembert sem 
könnyű vezetni. Bennem nincs semmi hajlam arra, hogy 
tanítómester legyek, de legalább az ellen védekezhetem, 
hogy teljesen reménytelen anyagra pazaroljam erőmet. 
Ezért az a kikötésem, hogy hozzák el rajzaikat; rajzaikat,

Hendrik van Loon: Rembrandt. 7
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érti, nem pedig festményeiket; ha ugyanis valaki nem 
egészen színvak, rendes tanító mellett megtanulhat festeni. 
De a vonal nem csal. Adjon ide egy fikarcnyi kis 
rajzot és öt másodpercen belül megmondom önnek, 
vajjon van-e szerzőjében valami tehetség, vagy pedig 
menjen inkább sörfőzőnek.

—  A festészet azonkívül nemcsak technika kérdése. 
Kell hozzá vérmérséklet, jellem, egyéniség is.

—  Talán nem fejezem ki magam egészen világosan. 
De figyeljen jól arra, amit mondok: az embernek vagy van 
stílusa, vagy nincs. És ennek a franciának van stílusa, a 
lényében, a viselkedésében, a süteményeiben, a sakkjátéká
ban —  mindenben. Nekem pedig . . .

Meglepve néztem ra, mert ezt a húrt még sohasem 
pendítette meg.

—  Önnek pedig?
—  Nekem pedig túlságosan sok a stílus a rajzaimban és 

túlságosan kevés az életemben. De még fiatal vagyok. Még 
néhány évi tapasztalás és én is megtanulhatom.



12. F e j e z e t .

SASKIA ÖRÖK N Y U G A LO M RA  TÉR .

Rembrandt hamarább megismerte az élet viszontag
ságait, mint várta. Vacsoránk után tizennégy nappal, szokás 
szerint, Saskia mellett töltöttük az estét.

A beteg aludt. Fehér és keskeny jobbkeze a paplanon 
feküdt. A virágokat mindig nagyon szerette; most nyár 
lévén, Rembrandt minden reggel friss rózsákat hozott neki. 
Saskia egy sötétpiros rózsát hajába tűzött, színe különösen 
elütött sápadt arcától. Könnyedén és szabályosan lélegzett, 
ajkán mosoly játszott. Halkan összehúztam az ágy függönyét 
és lábujj hegyen visszatértem az asztalhoz.

—  Ügy látszik, jól érzi magát —  mondtam. — Mit 
akar játszani? Puffot, vagy sakkot?

—  Sakkot —  felelte Rembrandt. — De ma megverem 
Magát. Utoljára mindjárt az elején elvesztettem a király
némat. Ma jobban fogok játszani.

A játszmát a szokásos módon nyitottuk meg. A rész
letekre már nem emlékszem, de azt tudom, hogy öt vagy hat 
húzással kihozta a királynéját és ezáltal engem védekezésre 
kényszerített. Óvtam. Játéka bizonyos lendülete^^nusított. 
Körülbelül tíz-tizenegy húzással nyerhetett, d e ^ a k  akkor,

* « b?iV. v 4. -
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ha én elmulasztok egy ellentámadást lovaimmal; mert külön
ben tartalékhiány miatt nehéz helyzetbe kerülhet. Feszülten 
figyeltem rá. Saját számításai annyira igénybe vették, hogy 
észre sem vette a veszedelmet, amely lovaim részéről fenye
gette. Megint figyelmeztettem.

— Mindez nagyon szép, —  mondtam —  de ö n  
mégis csak meg akarja nyerni ezt a játékot.

—  Tudom, hogy veszedelembe kerülök —  felelte. — 
De uralkodom a helyzeten. Ha királynémat ki tudom sza
badítani, a következő húzással megverem ön t.

—  De vajjon ki tudja szabadítani? — kérdeztem, 
elvettem tőle a futár-parasztot és ezáltal utat nyitottam a 
saját futárom támadása számára.

—  Na lám. Mégis csak nevetséges! Hiszen ebben a 
pillanatban még a kezemben volt a játszma és m ost. . .

—  Most az enyém a királynéja és ö n  három húzás 
múlva matt.

Hátratolta székét.
—  Hallatlan. Azt hittem, most megfogom Magát. 

Még egyszer megpróbálom. Csak egy pillanat türelmet, meg
nézem, mit csinál Saskia.

Felvette az egyik gyertya tartót, az ágyhoz lépett és 
félrehúzta a függönyt. Azután felém fordult és ezt súgta:

—  Nézze csak, milyen nyugodtan fekszik ma este. 
Még sohasem láttam így aludni. Ügy látszik, igazán job
ban van.

Melléje léptem és kezem az asszony szívére tettem.
Saskia meghalt.



SASKIÁT E L T E M E T IK  ÉS REM BRA N D T 
VISSZATÉR M UN KÁ JÁ HO Z.

Ezeket a sorokat 1669-ben írom és Saskia 1642 
nyarán halt meg, tehát ugyanabban az évben, amikor 
Tasman felfedezte a titokzatos szigetet a Csendes-Óceánban 
és körülhajózta a déli nagy tőidet, amely szeretetett 
Zeelandomról az Üjzeeland nevet kapta és amelyről oly 
lurcsa hírek érkeztek hozzám az utóbbi negyven év 
folyamán.

Ezekből a hírekből engem leginkább azok érdekeltek, 
amelyek arról szóltak, hogy a bennszülöttek miféle altató
szereket használnak. Ügy látszik, az egész világon él az 
emberekben a vágy, hogy időnkint feledést keressenek. Leg
több helyen a nyomorúságos hasis szolgál eszközül, hogy 
eltávolodjanak nem túlságosan boldog életüktől. Bizonyos 
vagyok benne, hogy egy nap felfedezik majd azt a növényt, 
amely lehetségessé teszi a számukra, hogy sebészi műtéteket 
hajtsunk végre azok nélkül a rettenetes fájdalmak nélkül, 
amelyek mainapság a műtőszobát kínzókamrává teszik, 
úgyhogy az emberek úgy irtóznak a kórháztól, mint valami 
leprateleptől.

13. F e j e z e t .
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Ez a híres utazás tehát 1642-ben ment végbe; ez az 
évszám abból a nevetséges okból maradt a fejemben, mert 
Rembrandt egy sógorával vitatkoztam, hogy vajjon Lutjegast, 
Tasman szülővárosa Frizlandban vagy pedig Groningen tar
tományban fekszik-e. Végül is egy tallérban fogadtam, hogy 
Groningenhez tartozik; ő belement a fogadásba és el is vesz
tette, de sohasem fizetett, azzal a megokolással, hogy jog 
szerint a falucskának az ő hazájához kell tartoznia. Ha 
valaki azt mondja nekem: 1642, ösztönösen hozzáteszem: 
»Tasman Lutjegastból való és Saskia is«.

Ilymód jegyeztem meg magamnak, hogy a szegény 
asszony 1642-ben halt meg. Ez esztendő nyarán, azt hiszem, 
június közepe táján, mert a vándor árusok akkor árulták az 
első cseresznyéket; mindenfelé virágok fakadtak és a város
falak mentén zöldeltek a fák, amikor Saskiát utolsó nyugvó
helyére vittük.

Megérkezve a régi templomhoz, azt találtam, hogy a 
hivatalnokok nem vártak bennünket ilyen jókor és az épület 
még zárva volt. Mialatt egyikünk odahívta a sekrestyést, a 
koporsóvivők letették a koporsót; valamennyien körülálltuk, 
beszélni akartunk, de nem tudtuk mit.

Közvetlenül a kis orgona alatt temettük el, ama 
Reemskerk admirális síremléke közelében, aki Gibraltár 
előtt esett el.

Az ünnepség csak néhány percig tartott. A koporsót 
teljesen befedő nehéz, fekete posztót két hivatásos temetés
rendező olyan torz méltósággal hajtotta össze, hogy arra 
kellett gondolnom, így csinál nagyanyám és cselédlánya, 
Rika, amikor a lepedőt összehajtja; azután két vastag kötélre 
helyezték a koporsót. Nyolc ember, mindegyik oldalon négy-
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négy megfogta a kötelet. Előlépett a lelkész, kezében hatalmas 
bibliával, felütötte és egy erre a célra készült kis faállványra 
helyezte és mialatt felolvasta a 103. zsoltárt, Saskiát halkan és 
lassan leengedték nyitott sírkamrájának sötétjébe.

Sok temetésen vettem részt és mindig feltűnt nekem, 
mennyire nem képes a kálvinizmus és a protestantizmus a 
hívők belső megindultságát máskép, mint szavakkal kife
jezni; így Saskia temetésén is. Ha van egyáltalán tragikum 
a világon, akkor ennek a bájos nőnek a halála igazán az volt: 
fiatalon és mindvégig vonzó külsővel ment a halálba; kiváló 
ember felesége volt és az őszintén szerette és életét szépséggel 
és hatalommal tudta körülvenni; gyermeke volt és számos 
barátja; ha nem is volt nagyon okos, viszont senki sem kívánta 
tőle, hogy hollandus írókat latin hexaméterekre fordítson.

És meg kellett halnia, mielőtt harmincéves lett, el kel
lett hagynia mindent, amit szeretett, hogy egy puszta szám 
legyen sivár sírok sorában és ócska halotti lepelben porladoz- 
zék, míg ki nem ássák szegény csontjait, hogy helyet adjanak 
egy újabb sírlakónak.

Borzalmas tragédia, tagadása mindannak, amiért az 
emberek élnek; de csodálatos alkalom az egyház számára, 
hogy a remény hírdetőjeként lépjen fel és minden látszattal 
dacolva hirdesse, hogy az élet szép és a halál az életnek csak 
másik formája, alkalom arra, hogy ezeket az Ígéreteket szép 
zenével keretezze be és jelképekkel, amelyek ellenmondást 
nem tűrve fejeznek ki örök igazságokat.

Ehelyett pedig egy fiatal földműves ápolatlan kiejtéssel 
szép verseket olvasott fel, amelyeknek jelentését bizonyára 
nem is értette. Azután tizenhat ember, aki egyébként sör
fuvaros vagy halász lehet a mindennapi életében (munka-
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ruhájukat a hosszú fekete köpeny csak rosszul fedte el, 
messzire bűzlőtt róluk a kocsmaszag), most felkapta a nagy 
faládát, amelyben annyi oáj nyugodott és nehezen vissza
fojtott egy—kettő—három-számolással gyorsan elsüllyesz
tette a keskeny kőházba. Azután a Szent Mihály lovát 
megint elhelyezték a templom mögött lévő lomtárba, ahol a 
»felszerelési tárgyakat« őrizték és kirohantak a templom 
kapujához, hogy a gyászmenettől borravalót zsebeljenek be.

Ügy éreztem, némelyek közülünk szívesen időztek 
volna még ott egy-két pillanatig, hogy utoljára beszélgessenek 
a lábunknál nyugvó árnyékkal. De nem hagytak erre időt. 
A lelkész elment. A sekrestyés kulcsait csörgette. Nekünk is 
el kellett indulnunk.

A breestraati ház felé irányítottuk lépéseinket. Az 
ápolónő ismerősök támogatásával halotti tort készített; 
ugyanabban a szobában, ahonnan alig egy órája hoztuk el a 
halottat, állt most az asztal (félelmetes barbár szokás ez, 
bizonyára durva őseinkről maradt ránk) és beinvitáltak ben
nünket, hogy lássunk neki alaposan az ételnek-italnak.

Pár percig ott maradtam, mert nagyon feltűnő lett 
volna, ha nem veszek részt. Azután megkerestem Rem
brandtot. Még gyászruhában, de környezetéről máris tel
jesen elfeledkezve, buzgón festett. Hozzáléptem és vállára 
tettem kezem; de nem fordult meg; azt hiszem, nem is 
vett észre.

Mert megint egy képen dolgozott, a kép Saskiát ábrá
zolta menyegzője napján.



REM BRA N D T V Á R A TLA N U L M E G L Á T O G A T  
ÉS Ö T V E N  F O R IN T O T  KÉR T Ő L E M  KÖLCSÖN.

Hallgatva hagytam el a műtermet, odalent beszéltem 
egy-két emberrel, elmondtam az ilyenkor szokásos köz
helyeket, hazamentem, ruhát váltottam és elmentem a kór
házba. O tt töltöttem a nap hátralévő részét. Éppen vacso
rámat fogyasztottam, amikor nagy meglepetésemre a cseléd 
van Rijn urat jelentette be. Kérettem, fáradjon be és meg
kérdeztem, mi az oka ennek a hivatalos bejelentésnek, mire 
határozatlanul azt válaszolta, maga sem tudná megmondani, 
széket húzott magának és leült. Még mindig abban a fekete 
öltönyben volt, amelyet a temetésen viselt és izgatottan 
nézett körül a szobában.

Ha bárki másról van szó, azt hiszem, részeg, Rembrandt 
azonban teljesen józan volt; csak sokkal később, amikor 
számos egyéb gondjához a szemevilágáért való aggodalom is 
hozzájárult, keresett rövid időre feledést ama hamis barátnál 
aki egy barna korsó schiedami pálinka fenekén lakozik.

Téveteg tekintetének más oka lehetett: a teljes kime
rültség. Megkérdeztem, vajjon evett-e már valamit, mikor 
evett utoljára? Nem emlékezett rá. — Két vagy három napja

14- F e j e z e t .
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—  felelte. Kimentem a konyhába és magam készítettem neki 
vacsorát, főtt tojásból és pirított kenyérből és elküldtem a 
lányt tejért, amelyet kissé felmelegítettem. Mindent elfogyasz
tott és azután azt mondta:—  Szörnyen fáradt vagyok. —  
Felvezettem a fenti szobába, levetkőztettem (alig tudta egy 
tagját is megmozdítani) és lefektettem ágyamba. Azután 
megint lementem, székekből, párnákból és a bibliából fekvő
helyet készítettem magamnak és eliujtam a gyertyát. Úgy 
éreztem, alig alhattam egy órát, amikor hangosan zörgettek 
a ház kapuján. Azt hittem, valami betegről van szó, kimentem 
és megdöbbenve vettem észre, hogy az utcát világos naplény 
tölti be és reggel nyolc és kilenc között lehetünk. Kaput 
nyitottam és a kis Titus ápolónője állt előttem; haja hom
lokába lógott, meztelen lábára bőrpapucsot vett fel.

—  Szép dolog, mondhatom —  hápogta; de én csendre 
intettem és betuszkoltam a házba; azután rászóltam:

—  Viselkedjék tisztességesen, hallja, különben is mit 
akar?

—  Itt  van az az ember? —  kérdezte.
—  Kicsoda?
—  Hát Rembrandt!
—  Mióta nevezi a gazdáját »embernek«?
—  Hát jobbat igazán nem érdemel, hallottak már 

ilyent, a felesége temetése után való éjszakát a házon kívül 
tölteni! Szégyelheti nagát! Mit szólnak majd az emberek? 
Ügyis beszélnek már róla. Én halálra fáradok, hogy mindent 
rendben tartsak; elkészítem a legjobb halotti tort, ami utcánk
ban valaha asztalra került és ő még csak le sem jön, hogy 
vendégeit üdvözölje. Sörre sem ad pénzt, mindent saját 
zsebemből kell kifizetnem!
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Minthogy minden vita hiábavaló lett volna, azt mond
tam, csakugyan rettenetesen elbántak vele, gazdája sajnálatra- 
méltó módon elhanyagolta kötelességét; mihelyt Rembrandt 
összeszedi magát az utóbbi napok rettenetes megerőltetése 
után, rögtön beszélni fogok vele. Szavaim bizonyos fokig 
megnyugtatták és arra bírták, hogy hazamenjen és a gyer
mekkel törődjék.

A hárpia szerencsésen elvonult és én az ebédlőbe men
tem, felöltöztem és azon gondolkoztam, mit mondok Rem
brandtnak. Ha a családnak nincs is már szüksége orvosi 
segítségemre, mégis, úgy éreztem, a háztartásnak annál 
nagyobb szüksége volna egy nyugodt és nem egészen gya
korlatiatlan emberre. Mikor Rembrandt valamivel tizenegy 
óra után végre lejött és három embernek elégséges reggelit 
evett, hátratóltam székemet (miért is nem lehet gondolkozni, 
ha az ember lába az asztal alatt van?) és így szóltam:

—  Hallja, kedves barátom, ez így nem mehet tovább! 
Nem egyszer, hanem egy tucatszor mondtam már önnek: 
azt a nőszemélyt ki kell dobni, teljesen hasznavehetetlen. 
Még nem bolondult ugyan meg, de már nem sok hiányzik. 
Fizesse ki a bérét és dobja ki, de azonnal, mert ha nem 
tévedek, szellemileg lefelé megy már és végül is még megöli 
Magát vagy a gyermekét.

Erre nagyon megdöbbent és azt kérdezte:
—  Igazán ez a meggyőződése vagy csak azért mondja, 

mert ki nem állhatja ezt a nőt?
Nem minden izgatottság nélkül válaszoltam, hogy sze

mélyes rokonszenv vagy ellenszenv ilyen esetben nem juthat 
szóhoz, szigorúan elválasztom hivatásbeli véleményemet 
magánvéleményemtől, de mint orvos, ki feleségét legjobb
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tudásom szerint kezeltem és most gyermekének életben tar
tására törekszem, kötelességemnek tartom, hogy óvjam ettől 
a veszedelmes társaságtól és újra a lelkére kössem: fizesse ki 
ezt a nőt és küldje el.

Azt felelte, az nem olyan könnyű, mint ahogy látszik, 
én pedig megkérdeztem, vajjon miért nem, hiszen Amster
damban törvény szabályozza uraság és cseléd viszonyát; 
de akármit is mondtam, kevés hatást tett rá. Végül is búcsút 
vett. Amint éppen ki akartam bocsátani a házból, megdöb
bentő kijelentést tett:

—  Igaza van, megfogadom tanácsát. Talán még ma 
fel tudom hajtani a szükséges pénzt.

»Még ma felhajtani a szükséges pénzt«, — hiszen leg
feljebb húsz-harminc forintról lehet szó: »pénzt felhajtani — 
amikor az ember a Breestraat legnagyobb házában lakik, 
Rubenseket és Rafaeleket vásárol, mintha ötven filléres olaj
nyomatok volnának és Frizland egyik leggazdagabb leányát 
vette feleségül!

»Talán még ma fel tudom hajtani a pénzt!« Eddig 
tragédia játszódott le; most átalakult misztériummá. Elhatá
roztam, hogy kibeszélem magam vele, mihelyt magához tér 
az utóbbi napok izgalmaiból.

Egy ember, aki ötvenezer forint készpénz fölött ren
delkezett (hiszen közismert a városban, hogy Saskiának egy 
fillérrel sem volt kevesebbje), azt mondja, majd megpróbálja 
felhajtani cselédjének a bérét — nem, itt valami nincsen 
rendben.

Tudom, ha az embernek nyomja valami a szívét, előbb- 
utóbb el kell mondania, különben megbolondul. Azt remél
tem, Rembrandt is kitárul majd.
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A festő úgy látszik nehéz harcot vívott önmagával, 
hogy gondját egyedül hordozza. A napokból hetek lettek és 
még mindig nem mutatkozott a Houtgracht tájékán. Mikor 
egyszer késő délután hazajöttem a kórházból, dolgozó- 
szobámban találtam. Bizonyára már régóta várakozott, mert 
szórakozásképen lerajzolta Hippokrates mellszobrát, amely 
könyvespolcomon állt.

—  Meg kell valamit beszélnem Önnel —  mondta, a 
szokásos köszönést elhagyva. —  Kínos helyzetben vagyok, 
tudna nekem ötven forintot adni?

És azután elmesélte történetét — ugyancsak különös 
történetét.



1 5 . F e j e z e t .

RÉSZLETEK ET T U D O K  M EG  SASKIA 
CSALÁDJÁRÓL.

—  Éppen most jövök az Ó-Templomból — kezdte.— 
Megvásároltam a sírt, amelyben Saskia nyugszik. Most az 
enyém és Saskia sohasem fog idegenekkel együtt feküdni. 
Hogy előteremtsem az összeget, el kellett adnom két képemet. 
Azt hittem, behozzák a szükséges hatszáz forintot} de csak 
a felét kaptam értük. Tudna nekem ötven forintot adni? 
Az ápolónőnek hátralékos bérért harminc forinttal tartozom 
és húszat kell neki fizetnem azért, mert felmondás nélkül 
küldöm el.

Szívesen adtam neki a pénzt; de miért kell kölcsön
kérnie? Kényes kérdés. De nem akartam túlságosam finom
kodó lenni. A lelki műtétekkel'is úgy áll, mint a testiekkel: 
a nagyon győngédlelkű sebészek, akik túlságosan sokat 
törődnek páciensük fájdalmával, okozzák a legnagyobb fáj
dalmat. Azért azt mondtam :

—  Az üzleteihez nincs semmi közöm és szívesen adok 
ezer forintot is, ha szüksége van rá. De az ö n é  az a szép 
ház, amely tizennégyezer forintba került. Egyszer azt 
mondta, csak a karcaival két-háromezer forintot keres
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évente. Tanítványai is tekintélyes összeget fizetnek; ehhez 
járulnak még arcképei; meg a Banning Cocq kompániájának 
képe. Saskia temetésének napján a fiatal Uylenburgh azt 
mondta nekem, ötezer forintot kapott érte. Saskia öröksége is 
jelentékeny összeg lehetett. Nem tudom, mi lett abból; de 
valamit mégis csak kézhez kapott belőle.

—  Az egészet.
—  Hát akkor mégis kell, hogy valamit folyósítani tud

jon — (szívből gyűlöltem a leckéztetést, de ez az ember 
bizonyos tekintetben csakugyan iskolásfiú még).

— Hogyne, hogyne, —  felelte —  csak idő kérdése. 
Saskia halála előtt két héttel végrendelkezett. Nem mondtuk 
el Magának, mert Maga megtiltott minden izgalmat és én is 
csak akkor tudtam meg igazán, amikor már megtörtént. 
Az ügy Saskiát már régen aggasztotta; amikor egy délután 
elmentem valami megbeszélésre, az ápolónővel elhivatta a 
közjegyzőt. A közjegyző szabályszerűen kiállította a vég
rendeletet. Saskia halála előtt kilenc nappal aláírta az okiratot, 
amelyben mindent rámhagyott. Természetesen gondoskod
nom kell a gyermekről és rendes neveltetéséről. Ha újra 
megnősülnék, amit kétlek, az egész összeg Tituszra száll. 
A leginkább nagyvonalú dolog pedig ez: (sohasem hittem, 
hogy szegényke ennyire törődik velem) úgy rendelkezett, 
hogy sohasem szabad semmiféle elszámolást kérni tőlem. 
Ügy gazdálkodhatom, ahogy kedvem van. Természetesen 
a kis Titusz meghatalmazottjának tekintem magam.

—  Körülményeim csakugyan rendezettebbek most, 
mint valaha. De nem vagyok kereskedő és szívesebben festek 
meg három képet, mintsem hogy egy számlát összeadjak. 
Az utolsó félesztendőben nagyon lassan folyt be a pénz.
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A nagy katona-képért ötezer forintot kellett volna kapnom. 
Ezerhatszáz jobban megfelel a valóságnak és még arra sem 
számíthatok, mert állítólag a kép túlságosan nagy a teremhez, 
mindkét oldalán le akarnak vágni belőle; már most néhány 
katona, aki meglehetősen a szélén áll a képnek, azzal fenye
getőzik, hogy egy fillért sem fog fizetni, ha nem látszik épp 
olyan jól, mint a többiek. Négyen vagy öten azt állítják, 
hogy rosszul bántam velük. Nem akarják a hátukat mutatni 
a közönségnek. Hiszen mindannyian ugyanazt az összeget 
akarták fizetni, ezért mindannyiuknak ugyanakkora darab 
vászonra van fgényük. Egyikük a minap elfogott az utcán és 
rettenetes lármát csapott. Azt mondta, ő káplár; hogy ju t
hatott eszembe, hogy az arcát elfedessem egy másik katona 
karjával, aki csak szakaszvezető?

—  Alig tudtam uralkodni magamon, fizettem neki egy 
korsó sört, elmentem vele a Kloveniersdoelenre és egy óra 
hosszat igyekeztem ennek a tökfejűnek megmagyarázni, 
hogy nemcsak egy csinos képet akartam festeni róla és baj
társairól, hanem valamivel többet is, minden idők katonáit 
akartam lefesteni, amint kivonulnak, hogy hazájukért har
coljanak. Természetesen nenj győztem meg. Amikor már- 
már azt hittem, hogy valamit megmagyaráztam neki, rám
nézett, megrázta fejét és azt mondta: »Ugyanannyit fizet
tem, mint a többiek, ugyanakkora akarok lenni a képen, 
mint ők, különben nem fizetek egy krajcárt sem.« Végre is 
gúnyolódni kezdett és azt kérdezte, vajjon az a kislány a 
középen megfizette-e a részét és egyáltalán mit keres a 
képen? Boldog lehetek, ha megkapom a kialkudott összeg felét.

—  Nchányezer forintom esedékes még az arcképekért; 
de ma nagyon nehéz megkapni az ember pénzét. Ha valaha



A
 F

Ü
R

D
Ő

 Z
SU

ZS
A

N
N

A





113

könyvet vezetek, meg tudom mondani önnek , hová lett a 
sok pénz, mert az utóbbi tíz esztendőben meglehetősen sokat 
kereshettem. De mindez nem is fontos. Hiszen csak néhány 
hónapról van szó, amíg elintéződnek az örökséggel járó 
formaságok, ö n  tudja jól, milyen lassan dolgoznak törvény
székeink. A kis Titusznak nevelőre van szüksége; ezért az 
árvaszékhez kell fordulni. Utálom az ilyen tárgyalásokat; 
csak akadályoznak munkámban.

—  Mégis nagy boldogság volna mindnyájunkra nézve, 
ha ez az átkozott ápolónő minél előbb kint lenne a házból. 
Hiszen eladhatnék egy képet a gyűjteményemből: de akkor 
az egész város igazat adna a frizlandi rokonoknak, akiknek 
véleménye szerint tékozló vagyok és elvertem feleségem 
pénzét, ö tven forintra van szükségem, mégpedig rögtön. 
Szeptemberben vagy októberben hat percentes kamattal 
visszafizetem. Megkaphatom?

Igent mondtam. Odamentem a hálószobámban lévő kis 
szekrénykéhez, amelyben a nagybátyámtól örökölt érték
papírokat őriztem, kivettem öt arany »rider«-t, odaadtam 
Rembrandtnak azzal a megjegyzéssel, hogy kamatról szó 
sem lehet, kis baráti kölcsön ez; azután hosszú levelet írtam 
egy leeuwardeni barátomnak, akivel együtt tanultam Ley- 
denben; az orvosi karról átment a jogra, később feleségül 
vett egy gazdag árvalányt, jó jegyzői praxist vásárolt magának 
a fővárosban, ma ügyvéd, akit messze földről keresnek fel a 
földbirtokosok és jóformán olyan gyorsan veszi be a pénzt, 
mint ahogy a pénzverde kibocsátja.

Ezt a Krőzust arra kértem, állapítsa meg, vajjon Saskia 
van Uylenburgh csakugyan olyan gazdag volt-e, mint ahogy 
a hír beszéli, közöljön velem minden megtudható részletet, 

Hen-drik van Loon: Rembrandt. 8
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mert van egy barátom, akit ezek a dolgok nagyon érde
kelnek.

Három hét múlva a következő választ kaptam:
»Ornatissime!
Magnó cum gaudio accepi litteras tuas atque maximo 

cum —  az ördögbe is, hogy mondják latinul, hogy sietség? 
Szóval megkaptam leveled. Kérdéseid nyilván csak egy ember
rel állhatnak kapcsolatban, a nagy Maestroval, Rembrandtus 
van Ríjnnel, az amsterdami rabbinusok festőjével, aki meg
bízható emberek állítása szerint egy idő óta teljesen elszokott 
a színek használatától és új képeit korom és szén keverékéből 
bűvöli mintegy elő.

Ki más is törődnék szegény Uylenburgh-lány dolgai
val, aki már ki tudja mióta nem él ezen a földön? Tehát a 
legnagyobb csendben adatokat szereztem be és a következő 
kép alakult ki előttem.

Nagyon sok pénz itt nincsen. Vagy ha mégis volna, 
Rembrandt annak nem sok hasznát fogja venni, mert a 
híres Uylenburgh-féle milliók nagyrésze csak papiroson van 
meg, vagy ahol »in naturalia« található, ott hihetetlenül meg 
van terhelve, többszörösen el van zálogosítva, vagy másféle
képen rögzítve, úgyhogy hirtelen eladás esetén átlagértékének 
csak mintegy huszadrészét jövedelmezheti. A legjobb kar
társi viszonyban vagyok az ügyvéddel, aki már régóta kezeli 
a család vagyonát. Nem is akar beszélni az Uylenburg- 
esetről. »Ez lesz még a halálom«, —  mondta —  m e r t  amint 
hallom, meghalt a legfiatalabb lány, aki a hollandi molnár
hoz vagy festőhöz ment feleségül. A festő bizonyára kérni 
fogja a részét. Ehhez pedig az kellene, hogy Isten Salamon 
bölcseségével ajándékozzon meg.« Azután elmondott sok



115

minden részletet, én azonban Veled csak a leglényegesebb 
mozzanatokat közlöm.

—  Rombertus van Uylenburgh, az apa, jelentékeny 
szerepet játszott a frizlandi helyi politikában. A felkelés 
válságos éveiben több ízben Leeuwarden polgármestere volt 
és ő tárgyalt az orániai herceggel, amikor ez majdnem a 
köztársaság régense lett. Azt is bizonyára tudod, hogy az öreg 
Rombertus Vilmosnál ebédelt aznap, amikor a herceget meg
gyilkolták és ő tartotta karjaiban a haldokló herceget. Hivata
los tevékenysége révén nagy tisztességben állt, de éppen ezért a 
házi dolgokkal és üzleteivel vajmi keveset tudott foglalkozni.

A gyermekeket az anya nevelte; halálakor, 1621-ben 
vagy 22-ben kilencen voltak. 1624-ben maga Rombertus is 
búcsút mondott a földi létnek. Két fia jogász, egy harmadik 
tiszt az egyik sorhad-ezredben. Lányai közül a legidősebb, 
Antje, feleségül ment Maccoviushoz, aki a teológia tanára a 
franekeri egyetemen, crthodox ember, szűkkeblű egyházi 
politikája következtében nagyon népszerű polgártársai között. 
A második lány, Hiskiá, Gerrit van Loo felesége, aki mint 
hivatalnok él egy kis faluban Franekertől északra. A har
madik, T itia, bizonyos Frans Copalhoz ment férjhez, egy 
kereskedőhöz, aki gyakran tartózkodik Hollandiában. A 
negyedik, egy előkelő jóm ódú friz ember, Doede van Ockema 
felesége, az ötödik pedig Wybrand de Geest, a festő felesége, 
aki szintén Leeuwardenból származik, ott nagyon népszerű 
arcképfestő és lefestette már az orániai háznak jóformán 
minden tagját, amennyiben az Frizlandban megfordult.

Most pedig térjünk az Uylenburgh-nemzetség vagyoni 
viszonyaira. A dolgok rendkívül bonyolultak, mert emberem 
adatai szerint még nem osztották fel az örökségtömeget;

8*
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pedig az apa már több mint húsz éve halott. És a vagyoni 
helyzetet még mindig nem rendezték és kétséges, hogy vajjon 
most már lehetséges-e egyáltalán a rendezése. Egyszóval: 
valamikor volt itt egy jelentékeny vagyon az Uylenburgh- 
gyermekek birtokában és szép évi járadékot hozott. De ha 
egyikük nehézségek közé kerülne és azonnali kifizetést 
kérne, attól félek, hogy kívánságát csak úgy lehetne telje
síteni, ha valamennyi részes fél igen nagy áldozatot hozna.

Azért azt tanácslom barátodnak, hogy ha mindenképen 
készpénz kell neki, forduljon a zsidókhoz és a pénzköl
csönzőkhöz. Azok kedvezőbb feltételeket fognak neki 
szabni és nagyobb emberbarátoknak fognak mutatkozni 
iránta, mint a Zuyder-Zeen innen élő kedves rokonai. 
Mindazok után, amit hallottam, ezek nem zárták különösen 
szívükbe »kiilföldi« rokonukat (aki nem született a mi drága 
oldehovei templomtornyunk árnyékában, az itten külföldi
nek számít) aki molnár volt, fivére pedig suszter, vagy más 
valami rémes dolog, ő maga rabbinusokat fest, nyilvánosan 
mutatkozik törökök, franciák és más erkölcstelen emberek 
társaságában és (ezt nem fogják neki sohasem megbocsátani), 
egyszer négyszázhuszonnégy forintot adott ki egy bizonyos 
Rubens nevű piktor festményéért, aki nemcsak hogy való
ságos pápista, hanem különös szeretettel választ képeihez 
tárgyat a pogány történelemből, úgy hogy tisztességes keresz
tény nem is nézhet képeire anélkül, hogy szeméremérzé
sében meg ne sértődnék.«

Azután meglehetősen közönséges megjegyzések követ
keznek azoknak az embereknek a laza erkölcseiről, akik 
révén fiatalkori barátom a pénzét kereste és végül a szokásos 
befejezési formula szánalmas latin nyelven.
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*Vale ornatissime atque eruditissime doctor medicinarum 
artium atque me miserum in hac űrbe taediosissima visitare 
atque consolare festina.<<*

P. S. Igazán küldhetnél nekem füstölt apróhalat, amikor 
elkezdődik az idejük. Ennek fejében hűségesen értesítlek 
mindenről, ami az U. családot illeti. Tanácsom végered
ményben az, hogy Rembrandt ne számítson egy krajcárra 
sem. Pénz kétségkívül van itt. De hogy lehet azt megkapni 
a drágalátos unokatestvérektől és unokafivérektől? —  itt 
van a kutya eltemetve.

P. P. S„ Feleségem ismeretlenül üdvözöltet. Tudni 
szeretné, vajjon nem tudnál-e Amsterdamban valami jó 
szakácsnőt találni a számára. Mert ebben a világrészben 
ilyesmi úgy látszik már nem létezik. Túlságosan jól megy 
nekünk. A lányok mind tengerészekhez mennek feleségül, 
hölgy lesz belőlük és bársonyban meg selyemben járnak.

P. P. P. S. Tulajdonképpen füstölt heringre gondoltam, 
nem apróhalra, mert azt itt is lehet kapni hordószámra. 
A füstölt hering viszont nagy Ínyencség.

Ac nunc, vale definitissime atque favere mihi perge . . A
Letettem kezemből a levelet és elgondolkoztam. Barátom 

bolond levelének sorai közt mindent elmondott, amit tudni 
akartam és szívem sötét sejtelmekkel telt meg. Mostanában 
ismertem csak meg igazán Rembrandtot. Rembrandt saját 
világában élt és a valóság eddig még nem okozott neki nehéz
ségeket. De most fordulat állt be. Felesége meghalt. Fel 
kellett nevelnie a fiút. A breestraati ház fenntartása nagyon

* Isten veled, az orvosi tudományok kiváló és igen tudós doktora 
és látogass meg engem sietve ebben, a felette unalmas városban és vi
gasztalj meg.
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költséges lesz; a társaság ízlése gyorsan változik és Remb
randt úgynevezett »fantasztikus kísérletek már nem találnak 
tetszésre. Az a tény, hogy tőlem, aki még meglehetősen 
idegen vagyok a számára, kért kölcsön, mutatja, mekkora 
anyagi nehézségek közt van. De minden rendben lenne, ha 
meg lehetne vele értetni, hogy szegény és élőiről kell kez
denie, ha fiával együtt a felszínen akar maradni; mert 
hiszen fáradhatatlanul tud dolgozni és önmagára nem ad 
ki egy krajcárt sem. A veszély az, hogy időnkint roham
szerűen grandseigneurnek képzeli magát. Szeret kar
társai előtt csodatévő tündér lenni, az árveréseken többet 
ígér a műkereskedőknél, hogy megmutassa nekik, ő Remb
randt, a nagy Rembrandt, aki kicsire nem néz. Ha a tudatára 
lehetne ébreszteni annak, hogy egy fillére sincs, ö  örökölte 
Saskia vagyonát! A megrendítő végrendeletben Saskia min
dent, fenntartás és korlátozás nélkül, bensőségesen szeretett 
férjére hagyott. Ha legalább egy nevelőt kíván a fia 
mellé, akkor törvényes becslésre kerül sor és Rembrandt 
megtudja, amit én tudok és nem mondhatok meg neki, 
mert tolakodó lennék, olyan ember lennék, aki beleüti az 
orrát mindenbe, amihez semmi köze sincs.

Az én kezeimet megkötötték; itt kellett állnom és 
tétlenül néznem, hogy a szegény ördög papír-ígéret alapján 
a milliomost játsza.

Mégis beleavatkozhattam volna; de ekkor bekövet
kezett egy esemény, amely életemet oly teljesen megváltoz
tatta, hogy Rembrandtot csak évek múlva láttam viszont.

Mikor visszatértem az idegen földről, már késő volt.
A házat eladták és a festő képeit egyik zálogostól a 

másikhoz vitte, hogy pénzt szerezzen gyermekei táplálására.



ÉRDEKES T Ö R T É N E T E K E T  MESÉLEK A 
NAGYAPÁM RÓL.

Most életemnek ahhoz a különös szakaszához érek, 
amelyet megváltoztathatatlan körülmények folytán szám- 
űzöttként kellett eltöltenem.

Ez mindig nagyon-nagyon fájt nekem, mert nem tudok 
szabadulni attól az érzéstől, hogy ha itthon maradok, Remb
randt élete szerencsésebb fordulatot vesz.

És ezzel elsősorban nem is anyagi viszonyaira gondolok. 
Nagybátyám halála után, csekély személyes igényeim lévén 
itt-ott kisegíthettem volna; nem lett volna könnyű feladat; 
mert fogalma sem volt a pénz értékéről. Sem arról, amit 
polgártársai nyugodt tisztességes életnek neveznek, ö t  
egyetlen egy gondolat tartotta hatalmában. A színek és 
formák birodalmában úgy érezte magát, mint egy Isten. 
Meg akarta ragadni és vásznon vagy papiroson rögzíteni az 
egész körülötte lévő világot. De az élet sajnos oly rövid és 
oly rengeteg munka akad. Alkotnia, alkotnia, alkotnia 
kellett. Alkotnia, bármennyire is szenvedett. Felesége 
meghalt (azon kevesek egyike, akik egyre dolgozó agyában 
egyéni alakot nyertek). A legnagyobb sietséggel temették el,

15. f e j e z e t .
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hogy újra munkához láthasson. Egy ideig ő volt a legdiva
tosabb festő és húsz-, harmincezer forintot is megkeresett 
évente. Tegyétek ezt a pénzt a szekrénybe vagy vásároljátok 
meg a sarki zsidótól egész ritkaságos boltját vagy ajándékozzá
tok egy szerencsétlen flótás kartársnak, aki padlásszobájában 
az éhhalállal küzd. Csináljatok vele, amit akartok, csak őt 
ne idegesítsétek sok beszéddel. Mert neki alkotnia kell. 
Ha egy ilyen természetű ember nehézségek közé kerül, 
nem segít rajta, ha kölcsönkap néhányezer forintot. Nem 
jelent a számára többet, mint amennyit jelentene egy hód 
számára, amely várát, vagy egy madár számára, amely fészkét 
építi.

Az ilyen embernek, aki a látható világ szépségének 
megszállottja és akit kimondhatatlan boldogság tölt el a 
titokzatos emberi lélek ezerfajta megnyilatkozásait látván, 
csak egy célja van ezen a világon: hogy egyre több és több 
betekintést nyerjen a lét titkaiba és hogy mást ne kívánjanak 
tőle. Ámen.

Mert a magányos úttörők maguk kevés igényt támasz
tanak. Készek éhbérért rabszolgának menni és alázattal 
szolgálni olyanoknak, akik nem méltók arra, hogy megoldják 
saruszíjukat.

Itt meg kell állnom.
Egy drága jó barátomról akartam mesélni, aki már 

nincs többé és nem akartam magamat és az én ügyeimet 
belekeverni ebbe a történetbe. De ha két ember élete annyira 
összeszövődött, mint Rembrandté és az enyém, az ilyen 
szándékot nagyon nehéz megvalósítani. A következő lapok 
ezért elsősorban rólam szólnak, de igyekszem rövidre szabni 
és főkép becsületesnek lenni.
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Nagyapám mindig valóságos mithológiai jelenség volt 
a szememben. Jól ismertem, mert mikor meghalt, már 
majdnem harmincéves voltam. Nagyapám fiatal korában 
második tiszt volt egy hajón, amely Rotterdam és Antwerpen 
között közlekedett és egyszer kezébe került egy Űj-Testa- 
mentum hollandi nyelven; nagyon jólelkű ember lévén 
megígérte, hogy eljutattatja a könyvet egy luteránus lelkész
hez, aki egy flandriai börtönben várta halálos ítéletét. Nagy
apám nemigen érdeklődött hittudományi kérdések iránt, bár 
születése abba az időbe esett, amikor Luther és Calvin éppen 
elkezdte reformátori működését. De a katolikusok és pro
testánsok kegyetlensége, türelmetlensége és hóbortja őt is 
arra indította, mint számos kortársát, hogy a régi filozófusok
nál keressen menedéket.

Bár kereszténynek vallotta magát, meggyőződésére 
nézve inkább Sokratés kővetője volt.

Élete utolsó éveiben gyakran beszélt velem ezekről a 
dolgokról, de arra kért, hogy mással senkivel se beszéljek róla.

— Amikor még kicsi fiú voltál és hittél a Mikulásban, 
eljött apádhoz Hatterius lelkész és azt mondta, ez az öreg 
szent csak pogánykori maradvány, erre meg kell téged taní
tani és apád ostoba módon engedett is neki: én pedig üstökön 
ragadtam a nagy tiszteletű urat, legurítottam a lépcsőn és azt 
mondtam apádnak, őt is utána hajítom, ha még egyszer meg
próbálja, hogy valamelyik szörnyű zsidó halásszal vagy 
sátorkészítővel helyettesítse a jóságos szentet, aki több gyer
meket tett boldoggá, mint valamennyi egyházatya és apostol 
együttvéve.

—  Hozd ide a pipámat. A dohányzás az egyetlen 
értelmes dolog.
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Ezek a beszélgetések jellemzőek az öreg kapitányra és 
képet adnak róla. Valamikor rettenetes verekedő legény le
hetett. Cipő nélkül majdnem két méter magas volt és több 
mint két mázsát nyomot. *

Fiatalabb éveiben jelentékeny vagyont szerezhetett. 
Egyszer elmesélte, hogy Cadiz ostrománál a zsákmányból 
ráeső rész (a második svadron parancsnoka volt) ötvenezer 
dukátra rúgott és ez csak egy a számos alkalom közül, amikor 
zsebeit spanyol dublonokkal töltötte meg. Hogy mi lett a 
pénzből, nem tudom, és úgy látszik, senki sem tudja. Nagy
apám a megtestesült nagylelkűség volt, annyira bőkezű, hogy 
a csata közepén, ha ellenfele kérte, átnyújtotta neki a 
kardját és inkább puszta kézzel verekedett tovább, 
mintsem hogy visszautasítson egy udvarias kérést.

Akkor sem volt éppen szegény, amikor közelebbről 
megismertem! Nagyon rendes házban lakott a lolyó mellett, 
Rotterdam közelében, és nagyanya halála után csak egy 
szolgát tartott, egy öreg matrózt, akit az akasztófától mentett 
meg; szolgálati engedetlenség miatt fel kellett volna akasztani, 
nagyapám véleménye szerint teljesen megbocsátható hiba 
miatt, mert a tengerész csak azért hagyta el a hajót, 
hogy agyonüssön egy szárazföldi patkányt, aki ellopta a 
szeretőjét.

Pompára nagyapám nagyon keveset adott ki, annál 
többet könyvre és késő öregkoráig is volt neki egy vitorlás 
hajója, azzal utazgatott kora reggeltől éjszakáig és az okozta 
végül is halálát. Egy nap azt látta, hogy egy kisfiú, aki sár
kupacokkal bombázta hajóját, elvesztette az egyensúlyt, 
beesett a vízbe és elragadta az ár. Nagyapa beugrott a vízbe,

* Nem métermázsa értendő! (Ford.)
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kimentette a kisfiút, alaposan elverte és továbbhajózott 
anélkül, hogy ruhát váltott volna. Még aznap éjszaka ki
rázta a hideg és három nap múlva meghalt tüdőgyulladásban.

A végrendelet felbontásánál kiderült, hogy mindent 
az utolsó fillérig egy tengerészotthonra hagyott, azzal a ki
kötéssel, hogy lakóinak évente egyszer nagy ünnepségre kell 
összeülniük, ahol kedvük szerint ihatnak és mulathatnak.

Halála előtt való nap felkereste egy lelkész. A nagy
tiszteletű úr barátságos lélek volt, a környék tizennégy lelki- 
pásztora közül az egyetlen, aki világias gondolkozás gyanú
jában állt. A kor nyelvén »szabad szellemnek« nevezték, 
mert Jézus szellemi evangéliumát inkább a szívén hordta, 
mint azt a kérdést, vajjon milyen színű kabátot hordott az 
Üdvözítő, amikor tanait kinyilatkoztatta. Ezúttal bizonyára 
kartársai küldték ki a haldokló bűnöshöz, mint az egyetlent, 
akit esetleg nem fog kidobni. A derék lelkész nagy ügyes
séggel teljesítette feladatát : nem volt sem túlságosan szí
vélyes, sem túlságosan tartózkodó. Társalgás közben meg
jegyezte, hogy a legtöbb ember, mielőtt Isten színe elé lép, 
szívesen beszélget elmúlt életéről valakivel, aki egész életét 
a lelki dolgoknak szentelte.

—  Nagytiszteletű Uram, —  felelte az öregúr, —  tudom, 
kicsoda ö n  és sok szép dolgot hallottam önről. Kartársainak 
nagyrésze azt kívánja, bárcsak megcsúsznék a nagytiszteletű 
úr egy almamagon, beesnék egy csatornába és megfulladna. 
Ez az én házamban nagyon jó  ajánlólevélnek számít. De 
mit gondol ö n , mit tehet az érdekemben?

—  Hát elbeszélgethetnénk, — felelte a nagytiszte
letű úr, — az ö n  lelki üdvéről. Hogy áll például 
ö n  a mi Urunk Ó- és Üj-Szövetségével ?
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—  Ez kétségkívül alapvető kérdés, — mondta nagy
apám, — tetszik nekem az ö n  bátorsága és azért felelek 
is. Az Önök tízparancsolatja tiszta időpazarlás.

—  Vajjon nem veszedelmes megjegyzés ez olyankor, 
amikor az ember egyik lábával már a sírban van?

—  M iért? hiszen nemsokára az Űrral fogok erről 
beszélgetni.

A lelkész el akart menni, de a beteg visszatartotta.
—  Ne menjem még, nagytiszteletű uram. Ha bántják 

ezek a beszédek, társaloghatunk másról is.
— Nem bántanak, —  felelte a lelkész, —  csak azon 

búsulok, hogy valaki, aki mindig keresztények között élt, 
így beszélhet és így gondolkozhat, mint ö n .

—  Hiszen éppen ez a különös! Egész életemet keresz
tények között töltöttem. Negyvenéves koromban foga
dalmat tettem: ha találok három keresztényt, aki csakugyan 
és igazán Mesterének tanai szerint él —  három férfit vagy 
nőt, aki igazán alázatos, jó, türelmes és békülékeny és az ö n  
vallását követi, akkor megtérek az egyházhoz.

—  Hány éves most?
—  Nyolcvankettő.
— És még mindig pogány!
— Nem, nagy tiszteletű uram, az sem vagyok.
—  Hát akkor minek tekifiti magát?
—  Annak, ami vagyok. Idenézzen, —  és nagy meg

erőltetéssel lehúzta balválláról a hálóinget, mert rettenetes 
fájdalmai voltak és nagyon elgyengült. — Idenézzen, vajjon 
még hatvan év múlva is lehet látni? Egy hatalmas vörös K 
betű, az inkvizíció égette a hátamba: ha még egyszer el
csípnek, megismerik, hogy eretnek vagyok és aszerint bánnak
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velem. Amikor elérkezem majd a mennyország kapujába, 
megmutatom Szent Péternek ezt a jegyet; akkor bizo
nyára beenged, mert hiszen nem volt-e ő is eretnek, amikor 
hátat fordított atyái hitének? Megmutatom ezt a jegyet 
Istennek, aki trónusán ül és azt mondom: »Szentséges 
Atyám, hatvan évig küzdöttem azért az ügyért, amelyet 
helyesnek ismertem meg és fáradalmaim jutalmaként nem 
tudok semmi mást felmutatni, mint ezt a vörös K betűt. 
Azért égették belém, mert én is, mint a régi korok egy nagy 
bölcse, úgy éreztem, hogy belsőmnek halk hangja a legjobb 
vezér az emberekkel való érintkezés kanyargós útjain.«

Az öregember utolsó ereje fogytán volt és lélekzet 
után kapkodott. A lelkész igazán jó  ember lévén másra 
akarta terelni a beszélgetést.

—  Mennyei Atyám jobban fog felelni erre a kérdésre, 
mint én. De hogy állunk az e-világi élettel? ö n  tengerész. 
Iránytűjében bízva szelte a tengereket, de életében volt-e 
vajjon valamilyen iránytűje?

Nagyapám kinyitotta szemét és mosolygott.
— Nagytiszteletű uram, ö n  megint téved. Mint 

egészen fiatal ember, azt tanultam, hogy felebarátaink felé 
szeretettel kell fordulni, a bizalomról nem is beszélve. Már 
most az egyetlen megbízható lény feleségemen kívül (ő ki
vétel) egy kutya volt. Tizenötéves koromtól kezdve mindig 
volt velem egy ilyen állat. Önöknek nincs nagy véleményük 
a kutyákról, megtagadják tőlük a lelket és a mennyországot. 
Én egyetlen egy órát sem töltöttem el négylábú kísérőm 
nélkül. Sok időmbe kerültek, de fáradságomat bőségesen 
megjutalmazták. A kutyák okosak, sokkal okosabbak, mint 
az emberek; jobban tudják, mi a különbség helyes és helytelen
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között. Ha napi munkám után este visszatértem házamba 
vagy hajómra, csak kutyámra néztem rá; ha csóválta farkát, 
minden rendben volt, ha nem, valami nem ment úgy, ahogy 
kellett volna. Talán együgyűen fejezem ki magam, de ez 
a színigazság. És most bocsásson meg, pihenni szeretnék. 
Nem vagyok már erőmnél.

—  Nagyon fáradt?
—  Hihetetlenül.
—  Ünja az életét?
— Nem, csak fáraszt nagyon.
Ezzel a megjegyzéssel a beteg magára húzta a takarót 

és nem szólt többet.
Másnap reggel belépett hozzá a szolga, hogy félre

vonja a függönyt és kérdezősködjék urának kívánsága iránt.
A kapitány már feleletet kapott minden kérdésére.
Halott volt.



M IL Y EN  KÜLÖNÖS K Ö RÜ LM ÉN Y EK  K Ö Z T  
M E N T  NA GY AN YA NA GYAPÁHOZ.

Nagyapám egy Rotterdam és Antwerpen között köz
lekedő hajón szolgált, fivére pedig a Veere-csalad birtokában 
lévő fatelepeket ügyelte fel. Akkoriban senki sem volt biz
tonságban a kémektől. Mindenütt akadt belőlük és, úgy lát
szik, sohasem aludtak. Egyesek nagyapám hajójának rend
szeres utasai voltak. De nagyapám csak a saját dolgaival 
törődött és a kémek kevéssé zavarták. Azonkívül mindig a 
fedélzeten kellett lennie, mert amikor a spanyol király őfel
sége csődbement, a hivatalos őrzők faképnél hagyták a bójá
kat, világító tüzeket és világító tornyokat. A hajózás akkori
ban sok ügyességet és szerencsét kívánt.

De ez még nem minden. Minthogy őfelsége tengerésze
iének matrózai (akik három éve nem kaptak már zsoldot) 
csak vajmi langyos érdeklődést tanúsítottak aziránt, hogy 
megvédjék a kalózoktól a királyi kikötőket, becsületes halá
szok felcsaptak tengeri rablóknak és kifosztottak barátot és 
ellenséget, miközben megható módon nem vették figyelembe 
a háború és az illem törvényeit. Nagyapám hajóját kétszer 
támadták meg. Nem szenvedett nagyobb veszteséget, de a

i ’]. F e j e z e t .
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második alkalomkor egy golyó megsebezte a bal karján. 
Pedig különös elővigyázatosságra intették ezen az útján, 
mert az utasok közt találtatott egy antwerpeni polgármester 
leányával és ha az foglyul esik, a rablók szép váltságdíjra 
számíthatnak. Nagyapám nem sokat törődött ezzel az ember
rel. De feltűnt neki a leány szépsége. Bár a macskának is 
szabad ránéznie a királyra, a kis kereskedelmi hajó tisztje 
mégis inkább nem vetett túlságosan vágyakozó pillantást 
egy olyan magasállású tisztviselő leányára, mint amilyen egy 
antwerpeni polgármester. El is feledkezett volna a lányról, 
ha a lány elmenőben, amint nagyapám a fedélzeten az orvost 
várta, hogy az kivegye húsából a golyót és bekötözze karját, 
feléje nem fordul és nem súgja a fülébe:

—  Maga csodálatos ember!
Hat héttel később, harmadik körútja alkalmával nagy

apámat elfogták egy dominikánus feljelentése alapján, aki, 
mialatt nagyapám a fedélzeten teljesítette kötelességét, nem 
röstelte a fáradságot és átkutatta poggyászát. Ruhái közt az 
Üj-Testamentum egy hollandi fordítására akadt, amely egy 
antwerpeni embernek volt szánva. Nagyapámat elfogták és 
bebörtönözték. Védekezésképpen azt mondta, a csomagot 
jóhiszeműen vette magához, nem nyitotta ki és tartalmát nem 
vizsgálta meg. Barátja talán mondta neki, hogy biblia van a 
csomagban; dehát ő tengerész, nem pedig hittudós. Ekkor 
megmutattak neki egy bibliai részt (gondolom, János 
Evangéliumából), amelyben ez áll: És minthogy mi 
Jézus Krisztus által váltattunk meg. Csakhogy a fordító 
hozzátette: »és csakis őáltala«, mintha lehetséges volna a 
megváltás egy felszentelt pap közvetítése nélkül is. Meg
kérdezték, mi a véleménye erről. Azt felelte, még nem
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gondolkozott rajta, de ezt a felfogást meglehetősen értel
mesnek tartja.

Erre megkérdezték, vajjon tudja-e, mi történt azzal az 
emberrel, aki merészkedett ilyen förtelmes eretnekséget 
kinyomtatni. Nagyapám nem tudta, mire közölték vele, 
hogy máglyán égették el. Nagyapám megjegyezte, hogy ez 
mégis csak túlságosan szigorú büntetés, mindössze négy szó 
miatt, erre a nagyinkvizitor csendre intette és rámutatott, 
hogy az Ü r színe előtt elég egy szó, sőt egy szónak egy 
betűje is, hogy az ember örök kárhozatra ítéltessék. Erre 
nagyapám azt felelte, hogy úgy sejti, Istennek fontosabb 
dolga is akad, mint megszámolni minden szót minden nyom
tatott könyvben, mire az elnök elvesztette türelmét, a fiatal 
tengerészt pokolbeli istenkáromló ördögnek nevezte és kar
társaival való rövid tanácskozás után kijelentette, a fogoly 
reménytelen, nem is kell kínpadra vonni, minthogy úgyis 
mindent bevallott bíráinak és majd a világi törvényszék ítél
kezik fölötte, minthogy az jobban tud fellépni ilyen esetekben.

Eddig a pillanatig nagyapám még csak nem is sejtette, 
milyen szörnyű csávába került. Pénz- vagy kisebb börtön- 
büntetésre számított. Mégis csak ízléstelenség ennél szigo
rúbban büntetni valakit olyasmiért, amit nem is követett el.

A könyv azonkívül nem is érte el rendeltetési helyét 
és ezért nagyapám így tűnődött együgyűségében: — Tulajdon- 
képen miféle kárt okoztam? — De az a körülmény, 
hogy kivittek a közös szobából, ahová valamennyi gya
núsítottat összezártak és magánzárkába rakták, egy rosszszagú 
sötét helyre, mégis azt a sejtelmet ébresztette fel benne, 
hogy itt valami nagy baj van. Három napig ült a bűzös 
tömlöcben étel-ital nélkül, azután pedig nehéz láncok közt 

Hertdrik van Loon: Rembrandt. 9
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a törvényszék elé állították, amely mint lázadót negyedórán 
belül tűzhalálra ítélte.

Az ezután következő események emléke nagyon elho
mályosodott benne. Még mindig úgy érezte, hogy az egész 
történet egy idétlen tréfa. Hogy egy embert erős vaskaróhoz 
kötözzenek, rőzsét rakjanak köréje, azt meggyujtsák és az 
embert elevenen elégessék, mindössze azért, mert egy köny
vet találtak nála, amelynek szövegéhez egy szegény fanatikus 
önmagától hozzáadott néhány szót? Ez oly értelmetlen, hogy 
nem történhet meg. Fogságának ötödik napján megjelent 
tömlöcében a hóhér, levette láncait és felszólította, ruháját 
cserélje fel egy kényelmes sárga köpennyel, amelyen fekete 
ördögök voltak kivarrva, amint a kárhozottak lelkét hosszú 
vasvillákkal űzik maguk előtt; azután bejelentette, hogy egy 
órán belül itt lesz egy lelkész, akinek meggyónhat. A kivég
zésnek még aznap délután kellett végbemennie, nagyapám
mal együtt még tizenheten vártak a halálra.

A nem sok jót ígérő látogató ezekkel a felderítő sza
vakkal szerencsés utat kívánt és nagyapámat magára hagyta 
gondolatai közt, míg végre a kimerültségtől el nem aludt. 
Egy egész nap és egész éjszaka aludt. Mikor ismét magához 
tért, sok embert látott börtönében és börtöne előtt, fáklyák 
égtek és tudta, hogy elérkezett utolsó órája. Fel akart kelni, 
de nem tudott megállni a lábán. Ekkor meglepetésére levet
ték kezéről és lábáról a láncokat és megkérdezték, vajjon 
érti-e, amit mondanak neki. Igenlő választ adott. Ekkor 
valaki, nyilván az egyik hatósági Írnok, felolvasott neki egy 
hosszú irományt, amelyből végtelen »mindazonáltal«-ok és 
»miszerint«-ek után kiderült, hogy örök időktől fogva érvé
nyes Flandriában egy törvény, amely szerint megkegyel-
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meznek a halálraítéltnek, ha abban a pillanatban, amikor a 
vesztőhelyre viszik, egy szűzleány késznek nyilatkozik fele
ségül menni hozzá; továbbá, hogy Antwerpenben egy nő
személy késznek nyilatkozott nagyapámat férjül venni, de 
az inkvizíció azt az ellenvetést tette, hogy ez a törvény nem 
érvényes istenkáromlási esetekben, a város legfőbb hatóságai 
viszont a törvényt ilyen esetekben is érvényesnek nyilvání
tották és ezért most meg kell kérdezni a foglyot, vajjon 
elevenen akar-e elégni, avagy pedig házasságra lépni egy 
ismeretlen személlyel. Annakutána pedig száműzik örök 
időkre Antwerpenből és Flandriából.

Nagyapám természetesen a második megoldást válasz
totta. Ügy képzelte, valami öreg skatulya választotta őt, 
hogy ne kelljen vénkisasszonyként meghalnia; de ő még 
fiatal és élni még egy púpos és fogatlan, ocsmány nő mellett is 
jobb, mint lassú tűzön pörkölődni Antwerpen piacán. Azt 
mondta, elfogadja a hölgy jóságos ajánlatát, de bocsánatot 
kér, hogy ilyen illetlen ruhában kell esküvőjén megjelennie. 
Mire a törvényszéki Írnok kijelentette, a ruha nem fontos, 
különösen azért nem, minthogy előbb még cl kell intézni 
valamit, a hatóságok ugyanis nem ereszthetik az ilyen vesze
delmes embert minden ismertetőjel nélkül útnak és ezért 
elhatározták, hogy az esemény örök emlékéül megbélyegzik, 
mielőtt átengedik törvényes menyasszonyának.

Mindjárt el is vezették a kínzókamrába, ahol már 
mindent elkészítettek fogadtatására és nem egészen öt percen 
belül az erős, égett emberhús-szag elárulta, hogy igazi spanyol 
igazságszolgáltatás történt és ismét megbélyegeztek egy embert 
a K betűvel, amelyet kizárólag eretnekek és szajhák számára 
tartottak fenn. •

9*



132

Nagyapám fájdalmában és haragjában eszméletét vesz
tette. Amikor magához tért, a steeni kápolnában volt; egy 
szerzetes vizet hintett az arcába.

—  Magához tért —  mondta a szerzetes. — Vezessé
tek be a menyasszonyt.

Nagyapám a legrosszabbra készült el.
Az ajtó kinyílt és belépett az antwerpeni polgármester 

leánya, aki az éhező halászok támadásakor nagyapám hajó
jának fedélzetén tartózkodott.

—  Bocsásson meg, —  mondta a lány — hogy ezt 
teszem önnel; de ö n  túlságosan szép ahhoz, hogy ilyen 
fiatalon haljon meg és azonkívül szeretném, ha az enyém 
lenne.

Egy órával később a pár már egy Vlissingen felé vitor
lázó hajón ült.

így vette férjül nagyanyám a nagyapámat.



M ÉZESH ETEK  1572-BEN.

Ez a különös házasság oly szép és tartós életközösség 
forrása lett, amilyenhez hasonlót sohasem láttam. Nagy- 
szüleim akkor is megértették egymást, amikor mérföldek 
választották el őket; ha pedig ugyanabban a szobában voltak, 
teljesen egynek látszottak és mégsem kellett egyiküknek sem 
feladnia valamit személyiségéből; mert lényeges dolgokban 
mindkettejük megtartotta egyéniségét. Nagyapám meg
győződései szabadgondolkozó volt, abból a fajtából, amely 
barátságos és türelmes embertársai iránt, még akkor is, ha 
tudja, hogy egyáltalán nincs igazuk. Nagyanyám viszont 
mindhalálig hűséges maradt vallásos hitéhez.

Gyakran mesélt nekünk csodálatos történeteket szen
tekről, akiket forró olajba dobtak, darabokra vágtak, vagy 
elevenen megnyúztak, és azok mégis tovább jótékonykodtak 
a szegényekkel, mintha misem történt volna. E szentek 
élményeit oly természetesen és valóságízűen adta elő, hogy 
fivérem és én mindezt igaznak tartottuk és elkezdtünk 
összeállítani egy ábrákkal díszített Szentek Életét; ez az 
irodalmi vállalkozásunk négy hétig tartott és Prágai Szent

18. F e j e z e t .
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Adalberttól szerencsésen el is jutottunk Augsburgi Szent 
Afráig.

Örökre érthetetlen maradt előttem, hogyan történ
hetett, hogy egy ilyen férfi és egy ilyen asszony —  mindkettő 
csupa jóság, igazmondás, derekasság és jókedv —  azt a 
komoly, rosszkedvű, elfogult lényt nemzette, akinek én 
létemet köszönhetem. A régi filozófusok azt állították, a 
természetben nincs ugrás. Attól félek, nincs igazuk, hisz a 
természet a legnagyobb távugró, mert harmincötesztendős 
praxisom alatt már a legcsodálatosabb bukfenceket, szökellé
seket és bakugrásokat láttam, amelyeket a természet vitt 
véghez. A szerint a felfogás szerint, amelynek értelmében a 
mélységes szenvedély gyümölcseként születő gyermekek 
tehetségesek és ragyogóak, apám a kor egyik legkiválóbb 
embere kellett volna hogy legyen. De kedvezőtlen körül
mények léptek közbe. Bármilyen szerencsések is voltak a 
gyermek eredeti képességei, ezek csíráikban elfojtattak, ami
kor anyja rövid idővel azután, hogy megszülte, csaknem éhen- 
halt és a gyermek majdnem egy negyedévig csak kifőzött 
falevelén és lóhúson élt.

Ez 1574-ben történt; nagyszüleim 1572 márciusában 
kötöttek házasságot. Nagyapám elvesztette foglalkozását; 
minden tekintélyes hajótulajdonos idegenkedett attól, hogy 
szolgálatába fogadjon valakit, akit közönséges gonosztevőként 
bélyegeztek meg. Felesége pedig nemes önfeláldozása által 
(mert Isten a megmondhatója, mennyi bátorságot kívánt az 
a lépés, amelyet megtett) minden rokonától elidegenedett. 
Apja nyilvánosan kiátkozta, anyja pedig nemsokára meghalt. 
Nagyanyám kevéssel halála előtt írt még neki, de a levél 
kibontatlanul érkezett vissza. Nagyanyám ekkor büszke-
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jégében teljesen szakított múltjával; mind a mai napig nem 
tudom leánykori nevét. Egyszer megkérdeztem tőle, mert 
tudni szerettem volna, milyen vér folyik ereimben. Azt 
felelte:

—  Gyermekem, eddig sem mondtam meg senkinek, 
ezentúl sem fogom. Életem azzal a nappal kezdődik, amikor 
nagyapádhoz mentem. Érd be ennyivel.

Egyetlen leány volt és minthogy flandriai jogszokás 
szerint az apa nem tagadhatja ki gyermekeit az örökségből, 
tekintélyes vagyon várt rá. De ezúttal az ügyvédek alaposan 
felkészültek és egy régi törvénytárban találtak egy mondatot 
(az sem volt elavultabb, mint ama törvény, amelynek értel
mében nagyanyám férjül vehette nagyapámat és megmenthette 
életét), amely szerint nagyanyám apjának minden pénzét 
halála után vallási célokra fordították. Nagyanyám nem 
emelt ellene kifogást, mert azt akarta, mindenki felejtse el, 
kiknél töltötte ifjúságát.

A fiatal pár tehát, közvetlenül a nagy esemény után, 
nemcsak hogy minden pénz nélkül állt a világban, hanem 
alkalmuk sem nyílt semmiféle keresetre. Ekkor, április 
elején, amikor éppen utolsó forintjaikat készültek feláldozni, 
érkezett Veerebe az a hír, hogy egy kis csapat martalóc az 
orániai herceg zászlója alatt megtámadta Brielle városát, 
néhány mérfölddel tovább észak felé és ahelyett, hogy szokás 
szerint kifosztotta volna, Spanyolország ellen való vállal
kozásának középpontjává tette.

Másnap reggel nagyapám,mint egy halászhajó kapitánya, 
tizenegy matrózzal és hat Veere-beii muskétással elhajózott 
Briellebe. Útközben sikerült a tizenkét bátor embernek egy 
zátonyra futott spanyol kereskedelmi hajót bátorsággal és
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csellel meghódítani, újra vízre bocsátani és épen Briellebe 
vinni, ahol 90.000 forintért eladták, az adók és kiadások 
levonása után fejenkint ötezer forintot kaptak.

Nagyapám a következő évben tevékeny részt vett a 
spanyolok ellen folytatott harcokban, feleségét pedig Ley- 
denbe küldte távoli anyai rokonaihoz. A spanyolok kivonu
lása után ez a város ígérkezett a leginkább biztonságos hely
nek. De májusban a spanyolok váratlanul visszajöttek és 
ezúttal oly tökéletesen körülzárták a várost, hogy az első 
két hónapban csak hat embernek sikerült áttörni vonalukat 
és elérni a herceg delfti főhadiszállását.

A hathónapos ostrom alatt nagyapám csak kétszer 
kapott hírt feleségéről; a híradás úgy hangzott: jól vagyok. 
Mikor azután a városban növekedett az ínség és nagyanyám 
postagalambbal üzente; kérlek, gyere ide, rettenetesen éhe
zem —  nagyapám legyőzött minden akadályt, amelyet az 
emberek és a természet az útjába állítottak és megérkezett 
Leydenbe, mielőtt első gyermeke megszületett. Apám 
1574 október 7-én látta meg a napvilágot egy tulajdonosa 
által elhagyott malomban, ahová nagyapám feleségét 
vitte.

Amikor egyszer elmondtam ezt a történetet Rembrandt
nak, így szólt:

—  Ismerem ezt a malmot, jártam ott egyszer fivérem
mel, Willemmel. ,

Családom története őt jobban érdekelte, mint engem. 
Azt mondta: —  A hetvenes években eladták a malmot nagy
anyámnak, akinek második férje molnár volt; hogy miért 
adta azután ismét tovább, azt nem tudom; talán azért, mert 
gabonamalom volt és a maláta-malmok jobban jövedelmez-
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nek, amióta a sörfőzdékben túlóráznak és a gazdasági viszo
nyok javulása következtében növekszik a sörfogyasztás. 
Akárhogy is, amikor megszülettem, a malom már nem volt 
nagyanyámé. Jómagam csak egyszer láttam, néhány hónap
pal később villám ütött belé és leégett.



19. F e j e z e t .

M ÁR GYERM EK KO RO M BAN IS K É T E L 
K E D T E M  AZ Ö T Ö D IK  PARANCSOLATBAN.

Apám csinos ember volt, nagyapámtól örökölte alakját 
és nagyanyámtól barátságos természetét. Sok mindenhez 
értett. Fiatal korában ügyesen pengette a lantot; amikor 
egy ízben meglátogatta Veereben nagybátyját, eljátszotta a 
legtöbb forradalmi dalt, amelyet Valerius, a híres komponista 
gyűjtött és énekelt apám kísérete mellett. így mesélték régi 
barátai. Gyermekkorunkban azonban már nem nyúlt hozzá 
semmiféle zeneszerszámhoz és a zenét az ördög találmányá
nak nyilvánította.

Amikor kérdezősködni kezdtünk, megmagyarázta ne
künk, jobb, ha nem akarunk semmit, úgyis vétkes teremt
mények vagyunk Jehova színe előtt (Istent csak nagyritkán 
említette), csúfak és utálatosak vagyunk, bűzösek a valóban 
igazak orra számára. Ezek a valóban igazak, amint később 
rájöttünk, apámon kívül azok, akik egyvéleményen vannak 
vele az Ó-Testamentum minden vesszőjét és pontosvesszőjét 
illetően, de az Ó-Testamentumból is csak az érvényes, ami 
egy 1569-ben Amsterdamban megjelent kicsiny, rosszul 
nyomott kiadásban olvasható. Minden más fordítást ki-
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átkoztak és elutasítottak maguktól, mint a sátán művét. De 
mégsem állítom, hogy a szó megszokott értelmében rosszul 
bánt velünk.

Rendes ruhában jártunk, jó és bőséges ennivalót kap
tunk, kényelmes szobában aludtunk, jó iskolába jártunk 
és nem kaptunk több verést mint más gyerek abban az időben, 
amikor még elengedhetetlennek tartották, hogy egy kisfiút 
naponta legalább egyszer meg ne pofozzanak, így figyelmez
tették arra a kötelességére, hogy szüleinek szeretettel és 
tisztelettel tartozik.

Mi tette hát pokollá életünket és mi hozott oly szörnyű 
szerencsétlenséget fivéremre és énrám?

Erre a kérdésre nem lehet egyenes választ adni. Felelet 
helyett inkább elmondok egy esetet abból az időből, amikor 
először kaptam oktatást vallásomban. Amikor a lelkész 
azt mondta, Isten olyan jó és atyai hozzánk, hogy úgy kell 
közelednünk feléje, mint valóságos atyánk felé, én könnyekben 
törtem ki és kiabálni kezdtem: hiszen akkor gyűlölnöm 
kell Istent, mert az »atya« szónál nincsen rettenetesebb, 
gyűlölöm apámat és mindig is fogom gyűlölni. Mire a nagy
tiszteletű úr alaposan elvert és én félholtan érkeztem haza.

Pedig csakugyan gyűlöltem ezt a félelmetes embert és 
most, ötven év múlva is borzadok, ha rágondolok, ő  ,rolt 
a nagy játékrontó. Gyűlölte a nevetést és gyűlölte a köny- 
nyeket, gyűlölte a napot és gyűlölte a holdat, gyűlölte a 
nyarat és gyűlölte a telet; gyűlöletet és zordonságot sugár
zott magából, mint ahogy mások szeretetet és örömet. Aka
ratunkat úgy szétkalapálta az atyai ellenségesség és keserű
ség üllőjén, hogy a tapasztalatlanság és bizonytalanság széléé 
tengerén kormány nélküli hajóként lebegtünk.
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Ennek következményeképen álltak be azok a szörnyű 
események, amelyek megszakították életem egyformaságát, 
nyolc évre elüldöztek hazámból és elválasztottak Rembrandt
tól, éppen akkor, amikor talán a legnagyobb szüksége volt 
egy őszinte, körültekintő barátra.

Amikor utolsó betegségem folyamán elgondolkoztam 
a rámszakadt különös mélabú okain, megbeszéltem ezt a 
dolgot Spinozával is, azzal az emberrel, aki mindenkinél 
jobban felfedte az emberi szív titkos rugóit. Apámról úgy 
beszéltem, mint egy értelmetlen, megvetendő lényről. 
Spinoza rámnézett szomorú sötét szemével és így szólt:

—  Dehát nem érti, miről van szó?
Nemet mondtam, mire így folytatta:
— Pedig olyan egyszerű. Igazán nem érti? önnek 

az emberek testére kell ügyelni, de mit tud a lélekről, 
amely oly erősen befolyásolja a testet ? Attól félek, hogy 
semmit.

Azt mondtam, talán keserves élményeim emléke igaz
ságtalanná tesz; de nem hiszem, mert apámról való ítéletem 
tökéletesen egyezik mindazzal, amit másoktól hallottam róla. 
Sötét zsarnokként fejezte be életét, gyűlölve mindent és 
mindenkit.

—  És ö n  nem tudja miért ? — szakított félbe Spinoza.
—  Nem; azt hiszem, ilyen volt a természete születé

sétől fogva.
—  Ügy van. Valószínűleg őt is eltöltötte az ö n  nagy

apjának hatalmas becsvágya és tettereje; de akkor jött a 
világra, amikor az ö n  nagyanyja éppen olyan szörnyű időket 
élt át. Lelkében ez a két ösztönerő harcolt. Az erősebb 
győzött. Kiváló akart lenni; de belsejében valami tilta-
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kozott ez ellen az ösztön ellen és legyőzte. Az eredmény 
embergyűlölete lett.

—  Mert rettenetesen gyűlölte önmagát!
— És gyermekeinek kellett ezért meglakolniuk.
—  Mert részek voltak belőle és amikor őket kínozta, 

önmagát kínozta.
Spinozának talán igaza volt (mint oly sokszor máskor), 

bár nekem nehezemre esett követni gondolatmenetét.



FIV ÉR EM R Ő L, A K IT  E L V E S Z T E T T E M .
*4

Vilmos fivérem három évvel volt idősebb nálam} a 
gyermekek közül csak mi maradtunk életben az 1616-ban 
dühöngő szörnyű himlőjárvány idején. Három év különbség 
sokat jelent öt-vagy hatéves korunkban, de tízéves korunk
ban még többet. Fivérem olyan volt nekem, mintha apám és 
anyám lett volna. Ha beteg voltam (gyermekkoromban mindig 
gyengélkedtem) ápolt, és megvigasztalt, ha valami csínytevés 
miatt megbüntettek, hogy a büntetés lelkem üdvére szol
gáljon. Apám irigyelte idősebb fiát a befolyásért, amellyel 
fölöttem bírt és több ízben meg akarta zavarni bensőséges 
viszonyunkat: azzal fenyegetett, hogy szétválaszt bennünket 
és fivéremet Londonba küldi, azzal az ürüggyel, hegy egy 
angol aranyműves mellett kell kitanulnia azt a szakmát. 
Végül mégis engednie kellett rokonainak, akik ismerték 
szenvedésünket, de nem sokat tehettek érdekünkben, mert a 
reformációt közvetlenül követő időben a törvény teljesen a 
szülők pártján állt és a gyermekek (ellenszolgálatként azért 
a szerencséért, hogy világra hozták őket) számos köte
lességgel tartoztak szüleiknek, de semmiféle joggal nem 
rendelkeztek.

20. F e j e z e t .
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Végre eljött az idő, hogy nem lehetett már továbbra is 
bottal uralkodni rajtunk és mi hálásak voltunk Istennek, 
amikor elkerültünk hazulról, fivérem Leydenbe egy tekin
télyes ezüstműveshez, én pedig az itteni akadémiára.

Amikor meg akartunk nősülni (anyánk korai halála 
miatt nagyon hamar megnősülhettünk), azt a nőt kellett 
elvennünk, akit atyánk szemelt ki a számunkra, mint áhítatos 
keresztény nőt és megfelelő anyát a gyermekeknek, akik az Ég 
beleegyezésével majd frigyünkből sarjadnak.

Sem fivérem, sem én nem éreztünk semmi hajlandó
ságot aziránt az asszony iránt, akivel ily furcsa módon össze
kötöttek bennünket. De engedelmeskedtünk, megszokásból.

Feleségem (szegényke bizonyára époly boldogtalan volt, 
mint én, mert egy posztókereskedőhöz akart menni) szeren
csére nem sokkal fiának születése után meghalt. Tisztessé
gesen eltemettettem és elmerültem tanulmányaimba, ame
lyek nemsokára többet jelentettek a számomra a világ vala
mennyi asszonyánál. Fivérem viszont hiába volt szorgalmas 
kézműves, hiába töltötte el mélységes érdeklődés foglalkozása 
iránt, boldogtalan lett, mert felesége makrancos és rossz
indulatú nőnek bizonyuk.

Az ilyen nem természetes házasságnak feltétlen rossz 
vége kellett hogy legyen. 1650 elején meghalt apám; meg 
akart fosztani bennünket örökségünktől és egész vagyonát 
egy aggok menhelyére hagyományozta. De a törvényszék 
érvénytelennek nyilvánította végrendeletét: fivérem és mi 
több házban való részesedésünkön kívül néhány ezer forintot 
kaptunk. A pénzzel tanulmányi útra indultam az észak
olasz egyetemekre, ahol akkoriban az orvosi tudományok 
erősen virágoztak. Fivérem számára az örökség szabadulást
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jelentett hosszú évek anyagi és erkölcsi ínségétől és a boldog
talanságtól.

Pótolni akarta most azt, amiről úgy gondolta, hogy 
elmulasztotta ifjú korában. Mi valamennyien nagyon józan 
emberek vagyunk; fivérem most kötelességének tartotta, 
hogy hatalmas mennyiségű sört és pálinkát pusztítson el. 
A sörtől álmos lett, a pálinkától beteg. Egyszer olyan rosszul 
lett, hogy hetekig tartó erőfeszítésembe került, amíg újra 
talpraállt. De mesterségét mégsem hanyagolta el.

Ekkor egy szerencsétlen pillanatban belépett egy szín
házi egyesületbe.

Minden városnak, minden falunak volt ilyen egyesü
lete, amely tagjainak színműveit adta elő. Olyan korban, 
amikor az embereket erősen foglalkoztatták a vallási kér
dések, a színház sem tartózkodhatott ezeknek a tárgyalá
sától. Először a lutheránusok igyekeztek a színpadon és a 
színpad segítségével terjeszteni nézeteiket. Luther szívós 
híveit nemsokára buzgó kálvinisták váltották fel. Mihelyt 
észrevették, hogy az emberek nemcsak a vallási épülés 
kedvéért járnak színielőadásokra, hanem szórakozni is 
akarnak ott, a színházlátogatást bűnnek nyilvánították és 
azt követelték, hogy szüntessenek meg minden ilyen egye
sületet.

De nem volt könnyű dolog elnyomni az emberekben 
azt a vágyat, hogy büszkén feszítsenek a színpadon és muto
gassák magukat a nézőközönségnek. Tehát legalább azt 
ígértették meg a műkedvelő színészekkel, hogy minden 
bevételüket a kórházaknak és az árvaházaknak ajándékozzák.

A reformáció óta ugyanis a kórházak és árvaházak 
lassankint igen szomorú állapotba jutottak, minthogy az
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emberek megvetették a »jócselekedeteket«, mert ezeket is 
a római pápa találta ki. Most már elég az üdvösségre, ha az 
ember »hiszi« azt, amit hinni kell; hogy mit Kesz«, másod
rendű kérdés. Ily módon a színi előadások bevételei, amelyek 
a jótékonysági intézményeket támogatták, nagyon nagy 
örömet szereztek a városi tanácsnak. Amsterdamban francia 
és angol színészek is játszottak, igen különböző sikerrel. 
Az egyik ilyen színtársulat nevezetes újítást hozott. Nők 
rendszerint nem jelentek meg a színpadon; szerepüket fiatal
emberek játszották. Ama színtársulat pedig azt hirdette, 
hogy egy igazi nő fog benne fellépni, mint pásztorlány. Több- 
felől követelték ugyan, hogy a hatóságok tiltsák meg a nő 
fellépését, de a hatóságok nem avatkoztak be; a színésznő meg
jelent a színpadon. Alig kezdett játszani, amikor hirtelen 
záptojásokkal és kövekkel dobálták meg és komolyan meg
sebesítették. A városi őrség gyorsan kivonult. Néhány embert 
elfogtak. De a vizsgálat nem járt fogható eredménnyel és a 
színjátszó társulat, amelyet a lelkészek legyőztek, a legrövi
debb idő alatt eltűnt.

A szerencsétlen pásztorleánynak itt kellett maradnia. 
Karját és arcát rettenetesen össze vagdalták; a kórházba 
hozták, ahol szabályszerűen bekötöztem és láza miatt ágyba 
fektettem.

Az esetet egészen véletlenül elmeséltem fivéremnek, 
aki akkoriban néhány hétre éppen nálam időzött. Bárcsak 
sohasem beszéltem volna erről a nőről! Alighogy a pásztor
lány annyira összeszedte magát, hogy elhagyhatta a kór
házat, fivérem meglátogatta. Ez volt a vég kezdete. Belé- 
szeretett a nőbe, azt gondolta, meg kell védelmeznie, elhanya
golta családját és mesterségét és egy szép nap eltűnt az angol 

Hertdrik Tan Loon: Rembrandt. 10
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nővel együtt. Lakásomban hátrahagyott egy cédulát, amelyen 
ezek a szavak álltak: »Élj boldogul, fiacskám. Elkísértem a 
leányt. Szüksége van rám.«

Hogy mennyire szüksége volt rá, azt majdnem egy év 
múlva tudtam meg egy hajóskapitánytól, akinek a hüvelyk
ujját kellett levágnom. Feltűnt neki a nevem; megkérdezte, 
nincsenek-e rokonaim Londonban? Mondtam, hogy vannak, 
mert gondoltam, hogy fivérem ott lakik.

—  Különös, hogy éppen rá bukkantam abban az óriási 
embertömegben.

Egy este a kapitány a London Bridge közelében egy 
kocsmában megismerkedett egy férfival, aki hollandi ezüst
művesnek mondta magát. Főképen úgynevezett hollandi 
sótartókat készített a városbeli ékszerészek számára, nem 
volt nős, de azt állította, hogy kötelezettségei vannak.

Megkértem a kapitányt, vigyen magával egy levelet 
ennek a férfinak; négy hónap múlva választ is kaptam. 
Fivérem megköszönte, hogy részvéttel kísérem sorsát.

»Ne aggódj miattam«, —  írta. »Meg vagyok elégedve 
sorsommal. Végre találtam valakit, akit imádhatok.«

A kapitány, aki az üzenetet hozta, nem volt megelé
gedve. Kinyomozta, hogy az egykori színésznő búcsút mon
dott a színpadnak és feleségül ment egy gyanús fiatalember
hez, aki hamiskártyásként működött rosszhírű játékbarlan
gokban, amelyeket különösen a falusi nemesség látogatott, 
amikor évente egyszer feljött a fővárosba. Az utóbbi időben 
azonban ritkábban jelent meg ezeken a helyeken. —  Gazdag 
nőt vettem feleségül, —  mondogatta dicsekedve ivócimbo
ráinak —  miért is dolgoznék?
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—  De hiszen mikor az a nő itt járt, a ruháján kívül 
semmije sem volt. Honnan ered ez a gazdagság? —  kérdez
tem meglepve.

— A maga fivére eltartja a nőt meg a férjét — magya
rázta a kapitány.

—  í s  az ellenszolgáltatás?
—  Nincs ellenszolgáltatás. Tisztességes asszony. Sze

reti azt a csirkefogót, akihez hozzáment. A maga fivére ott 
ül műhelyében egész nap, kalapálja az ezüstöt és minden 
keresetét elviszi az asszonynak, aki úgy bánik vele, mint egy 
lakájjal és még csak annyit sem mond, hogy köszönöm 
szépen.

— És semmi ellenszolgáltatást nem kap?
— Semmi mást, mint megvetést.
Most aztán tudtam, hogy a kapitány igazán a fivéremről 

beszél. Mert senki más nem lehet ilyen ostoba.

10*



2 1 . F e j e z e t .

FIV É R E M  ELH A G Y JA  L O N D O N T .

1641 vége felé, mintegy nyolc hónappal Saskia halála 
előtt, hallottam utoljára fivéremről.

Egy este látogatót jelentettek be: régi barátom, a kapi
tány jö tt fel, akit majdnem két éve nem láttam.

—  Híreket hozok, sajnos, nem nagyon vidámakat. 
Képzelje el, annak a nőnek a férje, akiért az ö n  fivére dol
gozik mint egy őrült és önzetlenül odaadja csaknem egész 
szép keresetét, azt állítja, hogy tejedelmi származású. Arról 
beszél, hogy a Stuartok rokona és célzásokat tesz a szeren
csétlen Stuart Máriának egy ballépésére, ö  maga sötétbőrű 
és a Rizziók déli véréről beszél. De állítólagos honfitársaival 
ellentétben minden este leissza magát és ilyenkor durván 
bánik feleségével, aki alázattal és hűségesen jár utána, 
mint egy kutya.

—  Az asszony azután —  folytatta —  reggelente az 
ö n  fivéréhez szalad és »kölcsönkér« tőle öt-tíz forintot, hogy 
életben tartsa önmagát és férjét, addig is, amíg férjének 
(örökre) hátralékos követelései megérkeznek skóciai birto
kairól. Akár hiszi, akár nem, fivére, ez a jóhiszemű ember, 
mindezt a szemtelen hazugságot készpénz gyanánt fogadja el.
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Elszalad az ékszerészekhez, akiknek dolgozik, kölcsönkéri 
tőlük a pénzt, amire szüksége van és egész nap csak úgy 
sugárzik a boldogságtól, hogy valami kis szívességet tehetett 
ennek a páratlan teremtésnek.

—  De ez még nem minden. Egy alkalommal a komisz 
férj az ö n  fivérének jelenlétében összeveszett egy ír emberrel. 
Rögtön kardot rántottak és mikor fivére szét akarta őket 
választani, úgy megsebesült kezén, hogy egy negyedévig 
nem tudott dolgozni.

— A hárpia és a férje nem hagyta békében: micsoda 
dolog, hogy cserbenhagyja őket éppen most, amikor egyik 
birtokuk eladása révén vagyonhoz jutnak és a pénzt ked
vezően helyezhetik el? Vajjon nincsenek gazdag rokonai 
Hollandiában, akik segítenének rajta, amíg újra munkabíró 
nem lesz? Mi van azzal a fivérével, aki tekintélyes seborvos 
a kontinens leggazdagabb városában? Az bizonyára támo
gatná.

—  Fivére ezt a kívánságot kereken visszautasította. 
Nincs rá szükség, hogy rokonai odahaza tudomást szerezze
nek sorsáról. Én atyailag a lelkére beszéltem, használja fel 
ezt az alkalmat és meneküljön a csávából, most vagy 
soha. Menjen vissza Amsterdamba, mondtam neki} fivére 
szereti ö n t. Boldog lesz, ha viszontláthatja. Mindig is ezt 
erősítgette.

— Gondolkodási időt kért. Végre is azt mondta: »Ez 
a nő úgysem hagyna engem békében; férjével együtt utánam 
utaznék. Ez odahaza szörnyű botrányt okozna, mert a fickó 
nem uralkodik magán, ha egy csepp alkoholt ivott. Nagyon 
szeretném viszontlátni fivéremet, de nem akarom magamhoz 
lerántania
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—  Minthogy egy hajórakomány tarka angol tehenem 
volt a hajón és a szél kedvezett, elvitorláztam és nem keres
hettem fel még egyszer. Amikor aztán ismét Londonba 
értem és érdeklődni akartam utána, lakását zárva találtam. 
Megkérdeztem háziasszonyát, de az nem tudta, hová lett.

—  Mikor történt ez ?
—  Körülbelül hat hete.
A kapitány volt az utolsó ember, aki fivéremről hüt 

hozott nekem.
A sors úgy rendelte, hogy még egyszer viszontlássam 

fivéremet, de ne beszéljek vele.



22.  F e j e z e t .  

FIV ÉR EM  H A ZA TÉR.

1642 vége felé (mint már említettem), az orvosi kamara 
megbízásából anatómiai tanfolyamot kellett vezetnem az 
orvosi intézetben.

A városi tanács urai melegen támogatták ezt az intéz
ményt. M int jó  kereskedők a közegészség értékét forintban 
számították. Egy beteg tengerész vagy könyvelő súlyos vesz
teség még akkor is, ha idővel visszanyeri munkaképességét. 
Ezért nemcsak azoktól az emberektől védtek meg bennünket 
orvosokat, akik istentelenségnek tekintették azt a törekvé
sünket, hogy kikutassuk az emberi test titkait, hanem pénz
zel is bőkezűen támogattak, sőt törvényt hoztak, amelynek 
értelmében a város utcáin erőszakos halállal elpusztult embe
rek holttestét át kellett nekünk engedni kutatási célokra, 
velainint azokét is, akik kórházban haltak meg, ha hozzá
tartozóik nem tartottak rájuk igényt.

Minthogy Amsterdam, hála szigorú törvényeinek és a 
kitűnő városi őrségnek, általában véve békében élt, nagyobbára 
a kórházak »szállítottak« nekünk anyagot. Csak nagyritkán 
került hozzánk olyan szerencsétlen ember holtteste, aki egy 
matrózkocsmában pusztult el verekedés közben vagy pedig
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egy rövidéletű viharos zendülésben, ami gyakori a nagy 
kikötővárosokban.

Már most éppen akkortájt dúlt a nagy harc az angol 
Harvey által kimondott állítás körül, hogy az emberi testben 
a vér állandó körforgásban van és nem áll nyugodtan, mint 
ahogy addig gondolták. Harvey elméletét 1628-ban adta ki 
egy könyvben, amelyet kizárólag ennek a felfedezésének 
szentelt. Minden orvos olvasta és abban az időben, amelyről 
mesélek, Harveynek a vérkeringésre vonatkozó tanítása már 
szilárd alkotórészévé lett az úgynevezett orvosi tudomány
nak. Az új nézeteket külön előadás-sorozatban akarták 
ismertetni; engem kértek meg az első előadás megtartására.

Emlékszem még a napra: esős csütörtöki nap volt. 
Az intézet alacsony, sötét szobáiban sok gyertya égett. 
Minthogy az intézetet közköltségen tartották fenn, be 
kellett engednünk mindenkit, aki az előadást meg akarta 
hallgatni, a szenzációra éhesek szerencsére úgy sem maradtak 
ott sokáig. Az első vágás után elsápadtak; a második után 
elzöldültek és a harmadik után kirohantak a legközelebbi 
ajtón. Aznap délután •# lépcsőn egy asszisztenssel találkoztam.

—  Rengeteg ember jött el ma — jegyeztem meg.
—  Doktor úr, —  mondta —  csakugyan iszonyú cső

cselék van itt: de nem fogják sokáig kibírni.
Azután a hulla iránt érdeklődtem, amelyen demonstrál

nom kell majd.
—  Férfi vagy nő? —  kérdeztem.
—-  Férfi — mondta. —  Tegnap reggel hozták be a 

hullát. Az Üres Hordó előtt találták; szörnyű kiskocsma az ! 
A szerencsétlen frátert bizonyára odabent verekedés közben 
agyonütötték és azután kidobták az utcára. Arca rettenetes
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állapotban van. Legalább egy féltucat vágott seb, vagy üveg 
vagy nagyon éles kés sebezte meg. Kiléte ismeretlen; a város
ban annyi idegen csavargó akad; ez az ember azonban nagyon 
rendesen öltözködött.

Bementem az előadóterembe, néhány szóval elmagya
ráztam Harvey felfogását, amelynek értelmében a vér tes
tünkben folyik, hasonlóképen, mint ahogy az évszakok 
szabályos időközökben körüljárják az egész Földet, és hogy 
ez a tanítás teljesen forradalmasította az orvostudományt, 
különösen a sebészetet. Azután a bonckéssel és a fűrésszel 
kinyitottam a mellet, felfedtem a szívet és kivettem kezem
mel: ekkor egy jobbra ülő diák balzsebében lévő jegyző
könyve után nyúlt és közben megérintette a kendőt, amelyet 
a hulla fejére terítettek, a kendő leesett és ráismertem fivérem 
arcára.

Hát így jött haza és így fogadtam, élettelen szívével 
kezemben.



REM B RA N D T KÉR, H O G Y  LÁTOGASSAM  MEG.

Még aznap este felkerestem az egyik polgármestert, 
akit hálára köteleztem legidősebb fiának eredményes ápolá
sával, elmondtam neki élményemet és arra kértem, segítsen 
felderíteni a homályt, amely a szerencsétlen esemény fölött 
lebeg, hogy fivéremet eltemettethessem; mert egyelőre holt
testének a boncteremben kellett maradnia, minthogy állí
tólag »egy vagy több ismeretlen ember ellen elkövetett erő
szakos cselekményben való részvétel közbeni halt meg. 
Az Amsterdamban érvényes törvények szerint ilyen esetben 
a holttestet átengedték az Anatómiai Intézetnek, vagy pedig 
felakasztották a bitófára a kapu előtt és ott függött, amíg el 
nem rothadt vagy a madarak meg nem ették. Huszonnégy 
órán belül a következőket állapították meg:

Hárman szálltak meg múlt pénteken az öreg Joosten 
anyó fogadójában, két férfi és egy nő, angoloknak látszottak, 
bár az egyik férfi folyékonyan beszélt hollandul. Azt mond
ták, hogy még rosszul érzik magukat a viharos tengeri út 
miatt és ezért majdnem egész idő alatt otthon maradtak, 
szobájukban étkeztek is. Az egyik férfi nagyon sokat ivott 
és veszekedett az asszonnyal, aki felesége lehetett. Kedden

23 ' F e j e z e t .
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öt óra felé elmentek hazulról. Joosten anyó kérdésére, hogy 
vajjon óhajtanak-e valamit estére, tagadó választ adtak} 
a kisebbik férfi azonban egy darab papirost mutatott, amelyen 
ez a szó állt: Houtgracht, és mozdulatokkal kifejezte, hogy 
az odavezető utat akarja tudni. A fogadósné útbaigazította, 
amennyire tudta.

Késő este beállított a férfi és a nő és másnap reggelre 
kérte a számláját. Azután ismét elmentek. Amikor Joosten 
anyó reggel bekopogott, nem kapott választ} eltűntek} 
poggyászukat nem vitték magukkal. A poggyász ócska 
bőröndből állt, amelyben értéktelen személyes szükségleti 
cikkek voltak. A tizenkilenc forintot és 80 centet kitévő 
számlát nem fizették ki} ezt is mellékelték a jelentéshez.

Kiderült továbbá, hogy valószínűleg engem akartak 
felkeresni, mert a Cseh Királyban, ahol étkeztek, megint a 
Houtgrachtra vezető legrövidebb út felől tudakozódtak. 
Amikor elindultak a vendéglőből, a kis ember megbotlott a 
küszöbben, nyilván részegsége miatt. El is esett volna, ha a 
nő nem fogja meg} de köszönet helyett rákiáltott, mire a 
másik férfi közbelépett és azt indítványozta, hogy menjenek 
haza. Mégis továbbmentek, de nyomukat onnantól nem 
lehetett követni.

Tekintélyes polgárok, akik egy menyegzőről jöttek, 
találták meg a holttestet és jelentették a rendőrségen.

Minthogy meglehetősen bebizonyosodott, hogy az áldo
zat nem verekedés alkalmával halt meg, hanem meggyilkol
ták, amikor vonakodott kísérőit lakásomra vezetni, a város
atyák hajlandóak voltak kivételt tenni. Bár nem engedték 
meg nekem, hogy templomban temessem el fivéremet, azt 
nem kifogásolták, hogy egy templom udvarában keressek a



158

számára helyet, ahol olykor eltemettek szegény embereket. 
Egy sötét, esős napon kísértem sírjába; három barátom várt 
rám a temetőben. Honnan tudták meg a napot és a helyet, 
fogalmam sincs róla. Amikor a koporsót csendben leeresz
tették a sírba, Bernardo zsebéből könyvet vett ki és fel
ütötte.

—  Szegény ember sokat szenvedett — mondta. — 
Most rövid vigasztaló szóval búcsúzzunk el tőle.

Felolvasta a 130. zsoltárt. Azután a sírásó segédeivel 
gyorsan betemette a sírt és mi hazamentünk. A Szent Antal- 
zsiliphídnál elváltam tőlük, de Jean-Louis velem jött.

—  A bánat idején — mondta —  a barátok az egyetlen 
menedék.

Velem maradt és nagyon keveset beszélt; de ha elmen
tem hazulról, vagy hazatértem, mindig elém jött vidám 
mosolyával vagy egy barátságos üdvözlettel.

Néhány nap múlva vékony, kicsiny csomagot kaptam. 
A »Tékozló fiú visszatérését* című rézkarc reprodukcióját 
tartalmazta és lent a szélén ceruzával ezeket a szavakat 
írták rá: »In memóriám. Keressen fel, hadd vegyek részt 
bánatában. Rembrandté



ABBAN A K IT Ü N T E T É SB E N  RÉSZESÜLÖK, 
H O G Y  EGY PO LG Á RM ESTER VENDÉGE 

L E H ETEK .
<#

Nem maradhattam abban a városban, amelynek minden 
köve a szörnyű szerencsétlenségre emlékeztetett. Ezt bará
taim is megállapították és arra unszoltak, utazzam el, keres
sem fel az olasz egyetemeket, ahol sok érdekes dolgot tud
hatok meg saját kutatási területemre vonatkozólag. De 
hiányzott belőlem a bátorság és az elhatározás.

Akkor egy reggel írásbeli értesítést kaptam, hogy 
Andries Bicker úr meghív ebédre és azzal kapcsolatban 
magán-megbeszélésre.

A meghívás igen titokzatos volt, mert városunk polgár- 
mesterei nem terjesztik ki vendégszeretetüket az én rendem
hez tartozó férfiakra. Hivatásomból kifolyólag egyszer- 
kétszer megfordultam házában, de ez nem jelenti azt, 
hogy befogadott társaságába. Legtöbb polgártársam valami 
jobbféle borbélynak tekintett. Ma már az orvosi mesterség 
lassankint a tudomány rangjára emelkedik és néhány kar
társam egy-két fokkal magasabban áll a társadalmi rang
létrán a közönséges pirula-csinálóknál. De harminc év előtt

24- F e j e z e t .
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Amsterdam szabad városának egy polgármestere sem ült 
volna asztalhoz Aesculapius egy tanítványával, hacsak nem 
volt rá égetően szüksége.

Andries Bicker úrnak négy fivére volt, apjuk halálakor 
beláthatatlan vagyont örököltek és azután íelosztották a 
világot maguk közt. A kortársak véleménye szerint hazánkat 
nem az Egyesült Hét Németalföldnek, hanem az Egyesült 
Négy Bicker-földnek kellene nevezni. Ismertem a négy 
fivér szüleit és háziorvosukkal évek óta kollegiális jóbarátság
ban éltem, úgy hogy ha orvosi tanácsot kérnek tőlem, nem 
teljesen ismeretlenek a számomra. De a nemes úr talán 
valami egészen más ügyben akar most beszélni velem, esetleg 
a városi kórházak újjáalakításáról és orvosi szakvéleményt 
kér, mielőtt indítványt tesz a polgármesterek magas tanácsa 
előtt.

A vacsora még szertartásosabb volt, mint vártam. 
Az egész család résztvett. Bemutattak a hölgyeknek, ami 
különösen nagy kitüntetés az én foglalkozásomat űzőit 
számára.

Az étkezés kitűnő és röv'd volt és ez a legnagyobb 
dicséret, amit ilyenfajta ténykedésről el lehet mondani. 
Osztrigából, levesből és egy nagy sült kappanból állott.

—  Ma este Aesculapius tiszteletére kakast kellett volna 
áldoznunk, —  magyarázta Andries úr a baromfi felszelete
lése közben —  de minthogy nem Aesculapius, hanem csak 
hűséges tanítványa a vendégünk, úgy gondoltuk, egy kap- 
pan is megteszi. Egyébként ezeknek az állatoknak a húsa 
sokkal gyengébb, mint unokatestvéreiké.

És átnyújtotta nekem a madár combját, további kitün
tetésként, pedig igazán nem vártam volna.
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—  Ezek a derék emberek akarnak valamit tőlem — 
gondoltam és sejtelmem nemsokára be is igazolódott. Alig 
fejeztük be a vacsorát, a hölgyek elbúcsúztak és vendéglátó 
gazdám és fivére, Cornelis egy nagy elülső szobába vezetett, 
amelynek falait egészen elfedték a könyvespolcok és térképek. 
Egy hatalmas földgömb mellé ültettek, a cselédlány asztalkát 
hozott be, rajta francia és spanyol borokkal telt palackok. 
Andries úr betöltött a poharakba és így szólt:

—  Kóstolja meg ezt a burgundit. Olyan nemesember 
birtokán termett, aki ötven évig hűségesen szolgálta a francia 
királyt. Egy önmagában tisztességes cselekedett miatt, amely 
azonban ártott az uralkodó személyes érdekeinek, a Bastille-ba 
zárták és ott is halt meg. Fivérem és én, hogy megmentsük 
feleségét a teljes elszegényedéstől, miután hosszú időn át 
üzleti összeköttetésben álltunk vele, megvásároltuk szőlő
hegyét. Isten éltesse!

Cornelis úr zsebéből tekintélyes rézdobozt húzott elő, 
amelyben dohány volt, egy új agyagpipát nyújtott át nekem 
és így szólt:

—  Kóstolja meg ezt a nemes gyökeret, ezt a fajtát 
szívta Sir Walter Raleigh a vérpadra menet. Ö  is ötven évig 
áldozta fel minden idejét egy királynő szenvedélyeinek, aki 
hálából eretneknek nevezte és egy királynak szolgált, aki 
lefejeztette, mert a bátor tengeri hős nem találta meg azt 
az aranybányát, amely, amint mindenki tudja, nem is 
létezik.

És ekkor a két fivér igen szemléletesen kifejtette, hogy 
az utóbbi évtizedek itthoni és európai háborús eseményei és 
politikai fejlődése új vállalkozásokat tesznek szükségessé: 
az Egyesült Németalföldnek nem szabad többé azzal beérnie,
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hogy idegen gabonát szállít és ad el, hanem magának kell 
termelnie ezt a fontos táplálóeszközt.

—  Ezt a Föld két pontján tehetnők — mondta Andries 
úr. — Az egyik a Jóreménység Fokánál fekszik. De a Kelet
indiai Társaság sohasem engedné meg nekünk, hogy ott 
letelepedjünk. Mármost van még egy út. Jöjjön ide egy 
pillanatra!

Andries úr gyertyát vett kezébe, az egyik falitérképhez 
lépett, Észak-Amerika közepére mutatott és így szólt:

—  Itt volna a másik út. Most elmondjuk, mit 
is akarunk öntől. Ez az gész terület az 1621-ben 
kiállított szabadságlevél értelmében a Nyugat>nd;ai T ár
saságé. De a vállalkozás nem boldogult, talán azért nem, 
mert a Keletindiai magához vonzott minden rendelkezésre 
álló tőkét. Indiában úgyszólván minden növény megterem 
és a bennszülöttek türelmes kis színes emberek, akik dol
goznak az európaiak számára. Amerikában viszont a benn
szülöttek inkább meghalnak, minthogy idegenekért dolgoz
zanak. Az éghajlat nem felel meg sem a borsnak, sem a 
fahéjnak, sem a szerecsendiónak. Hódprémet és szárított 
halat lehet ott beszerezni és azt is csak cserekereskedés útján 
kapjuk meg a meztelen rézbőrűektől.

—  A társaságnak meglehetősen szerencsétlen keze volt 
azoknak az embereknek a kiválogatásában, akiket kiküldött. 
Csak a múlt héten futott be egy hajó hódprém-rakománnyal. 
Nagyon jól ismerem a kapitányát; régebben nekünk dol
gozott, amikor még több sörfőzdénk volt és több árpára volt 
szükségünk. Jómódú nőt vett feleségül, felesége hozományát 
a Nyugatindiai Társaság részvényeibe fektette, ö  maga is 
a vállalat szolgálatába lépett, mert, amint mondta, ez az
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egyetlen módja annak, hogy megtudja, mi történik a pén
zével. Jóbarátok vagyunk és tisztában van vele, hogy meg
bízhat bennem. Tőle öt perc alatt többet tudok meg, mint 
az unalmas kormányzók végnélküli jelentéseiből.

—  ^Teljesen légbőlkapott dolog», mondja, »amit az 
indiánok támadásairól beszélnek. Ezek a vadak meglehetősen 
ártalmatlanok. A mi felfogásunkhoz képest kissé piszkosak 
és lusták, de egyébként olyan jóindulatúak, mint a gyer
mekek. Ha észreveszik, hogy be akarják őket csapni, elvesztik 
önuralmukat, skalpolnak, gyújtogatnak és gyilkolnak, amíg 
dühük el nem párolog és akkor megint mosolyognak, mintha 
misem történt volna.« -

—  Ismerősünk tizenkét éven át érintkezésben állt 
velük. Felkereste falvaikat és sátraikban töltötte az éjszakát, 
egyetlen fehér létére teljesen fegyvertelenül. Sohasem történt 
semmi baja. Azt mondja, szívesebben telepednék le valamelyik 
indiánus faluban, mint hazájában, valahol a legsötétebb Fríz
országban.

— Ebben a tekintetben tehát nem kell semmitől sem 
tartania. Nem fogják megenni, karóba huzni és megpörkölni, 
vagy a kutyáknak dobni. A bennszülöttek fogják a legkeve
sebb nehézséget okozni, ö n  finomérzésű ember és visz magá
val egy hajórakományra valót abból a lim-lomból, tükrőcskék- 
ből, gyöngyökből és karperecekből, amelyeknek ezek az egy
szerű bennszülöttek annyira örülnek. Az óceánon át Üj- 
Amsterdamba kellene utaznia. Mielőtt Önhöz fordultunk, 
érdeklődtünk ö n  iránt. Tudjuk, azt kutatja, hogyan lehetne 
a sebészeti műtétek közben való fájdalmat enyhíteni. Ez 
nagyon jó, így legalább azt mondhatja, azért utazik Ame
rikába, mert utána akar járni, vajjon csakugyan vannak-e

Btodrik vnn Loon: Rembrandt. >1
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az Újvilágban olyan növények, amelyeket a bennszülöttek 
fájdalmak csillapítására használnak.

I tt  közbevágtam:
—  De miért kell, kérem, hazudni?
Ez a nyílt kérdés egy pillanatra sem hozta zavarba a 

beszélőt.
— Először is nincs is szó egyenes hazugságról. Köny

velőm elküld nekem minden könyvet, amelyet Amerikáról 
írnak. Állandóan kap ilyen ajánlatokat Londonban, Sevillá
ban és Lisszabonban megjelenő könyvekre vonatkozólag. 
A portugál könyveket nem tudom elolvasni, de egy rend
kívül rokonszenves fiatal zsidó lefordítja nekem; ez különös 
ember, úgy látszik egymaga menekült meg az inkvizíció 
elől.

— Ismerem, —  mondtam — legjobb barátaim, közé 
tartozik.

— Igazán? Kiváló ember! Nagyobb feladatok vár
nának rá, mint amilyeneket most teljesít, ö t  is be 
akartuk venni üzletünkbe, de úgy látszik jobban szeret 
lődörögni.

— Mármost, ami a legjobban feltűnik nekem, amikor 
Amerika őslakóiról olvasok, az, hogy sok mindenről tudnak, 
amiről nekünk egyáltalán fogalmunk sincs. Ügy látszik, 
érzéketlenné tudják tenni testüket a fájdalommal szemben, 
ö n  tehát nem fogja idejét elpazarolni, ha késznek 
nyilatkozik, hogy néhány évig füveket és gyökereket 
gyűjtsön Amerikában és kikérdezze az indiánok orvosságos 
embereit.

Evvel egyetértettem; de miért nem szabad megmondani 
az igazat?
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— Azért, — felelte Andries úr —  mert olyan esettel 
állunk szemben, amikor az igazmondásnak igen gyászos 
következményei lehetnének. A mi valódi szándékunk az, 
— és most érünk az egész kérdés magvához — hogy kiter
jedt országrészeket szerezzünk meg, amelyeken nagy költ
ségek nélkül gabonát lehet termelni. Legmegbfzhatóbb érte
sülésünk szerint a partvidékek túlságosan sziklásak és sűrű 
erdő borítja azokat. De néhány száz mérföldre beljebb rop
pant síkságok terülnek el, ahol a gabona úgyszólván egyik 
napról a másikra megteremhet. Ez az ország mind a Nyugat
indiai Társaságé. A vállalat súlyos pénzügyi nehézségekkel 
küzd} az igazgatók felfigyelnének, ha készpénzben meg 
akarnánk venni tőlük néhány százezer négyzetmérföldet.

— Ezt meg fogjuk tenni, ha ö n  visszatérésekor azt 
mondja, hogy a talaj megfelel a mi céljainknak. Vagyonunk 
van hozzá és az üzletet családi ügynek akarjuk tekinteni. 
Ezért olyan fontos nekünk az ö n  jelentése. Ha a jelentés 
kedvező, egészen nagy területeket vásárolnánk meg. Máris 
kidolgozunk egy nagy telepítési tervet. A  köztársaság ezer 
meg ezer polgára szeretne Jávában, Brazíliában vagy akár 
Üj-Hollandiában letelepedni, ha nem jutnának ottan majd
nem jobbágysorba. De ha kiderül, hogy földségeinket csak 
rabszolgamunkával tehetjük jövedelmezőekké, akkor hozunk 
majd elég rabszolgát Afrikából. Én magam nem helyeslem 
ezt az eljárást, de ha csak így lehet pénzt keresni, hát akkor 
úgy kell tenni, mint ahogy a többiek tesznek. Van még 
valami kérdeznivalója?

— Van — feleltem. — Ugyanaz, amire az előbb 
céloztam. Miért kell mindezt titokban tartani? Miért nem 
szabad senkinek sem megtudni utazásom célját?

11*
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—  Különböző okokból. Először is ha a herceg és a 
papság meg akar fosztani bennünket hatalmunktól és mon
archiát akar itten felállítani, akkor megakadályozzák az ö n  
kiutazását, mihelyt tisztába jönnek szándékaival. Másod
szor is, ha a Társaság vezetői megtudják, uzsoraárat fognak 
kérni a földért és ezen az egész terv meghiúsul.

Most már eleget tudtam. Minden rokonszenvem ennek 
a két férfinak a pártján állt, akik hadat akarnak üzenni az 
országban lévő önzésnek, pártoskodásnak és türelmetlenség
nek. Igaz, hogy mint üzletemberek forintban és fillérben 
gondolkoztak, míg én a tudomány birodalmában éltem, ahol 
pénzről jóformán sohasem esik szó, mert oly ritkán jelenik 
meg nagy tömegben, hogy nem is tereli magára figyelmün
ket. Általában véve nem kételkedtem indító okaik tisztaságá
ban. Rövid gondolkozási időt kértem és szívesen megadták.

— Gondolkozzék a dolgon annyit, amennyit csak 
akar — mondták. —  Mi egészen nyiltan beszéltünk önnel 
és az ö n  kezében vagyunk. Értesítsen bennünket elhatáro
zásáról, mihelyt tisztázta önmaga előtt a dolgokat.

Elbúcsúztam és lassan hazafelé tartottam. Amikor a 
Szent Antal-zsiliphídon keresztülmentem, láttam, hogy 
Rembrandt házának felső emeletén még világosság van. 
Fivérem temetése óta nem hallottam róla semmit; elhatá
roztam, hogy rajtaütésszerűen meglátogatom. Kellett még 
valakivel beszélnem az éjjel, mielőtt lefekszem, mert túl
ságosan izgatott voltam ahhoz, hogy mindjárt el tudjak 
aludni.

Bekopogtam, de senki sem jött ki.
Mégegyszer bekopogtam, valamivel hangosabban.
Járás-kelést hallottam a ház hátsó szobáiban.
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Végre kis rés nyílt az ajtón. A kis Titusz ápolónője 
állt előttem, kezében gyertya és úgy nézett rám, mintha 
mindjárt meg akarna enni.

— A Mester már ágyban van és nem szabad zavarni 
— mordult rám. — Kérem, menjen innen!

És becsapta az ajtót az orrom előtt.
Hazamentem.
Sehogy sem tetszett nekem a dolog.

*<



25. F e j e z e t .

M E G IN T  K IR Á N D U LU N K  ÉS A T E N G E R I 
HAJÓZÁSRÓL BESZÉLG ETÜ N K .

A következő vasárnap megjött az a hihetetlenül ragyogó 
idő, amely vidékünkön időnkint kárpótol bennünket a ren
geteg esőért, ködért, jégesőért és locs-pocsért. Bár ebben az 
évben már befejeztük szokásos vasárnapi barangolásainkat, 
mégis elhatároztuk, hogy kirándulunk és reggeli után el is 
indultunk a Diemermeer irányában. Emlékszem még, milyen 
volt ez a tenger tizenkét év előtt: mély, rosszindulatú tó, 
vadlibák és vadkacsák lakóhelye. Most gazdag, tekintélyes 
polgárok falusi házai állnak itt és az ember szinte el sem 
hinné, hogy ez a vidék néhány év előtt még tizenhat láb- 
nyira feküdt a víz alatt.

Ebéd után elmeséltem barátaimnak jövőmre vonatkozó 
terveimet.

Magamban már el is határoztam, hogy eltogadom 
Bickerék ajánlatát. Kitűnő alkalom ez, hogy komoly kuta
tásokat végezzek a tudománynak egy nagyon fontos ágában.

Barátaim egyetértettek velem. Szívből sajnálták, hogy 
olyan hosszú időre elveszítenek, de az alkalmat annyira ked
vezőnek tartották, hogy feltétlenül el kell fogadnom. Meg-
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ígérték, hogy értesítenek minden itthoni fontos eseményről 
és vigyáznak kisfiámra. (Szent Isten! a gyerekről egészen 
elfeledkeztem} dehát rábízhattam ?z öreg nevelőnőre, aki 
gondját viselte úgyis, akár itthon voltam, akár nem.)

Késő éjszakáig együtt maradtunk, nem sokat ittunk, 
annál többet beszélgettünk, eleven földrajzi megbeszélést 
folytattunk arról az országról, amely leendő tevékenységem 
színhelye lesz; Szelim közben kifejtette megdöbbentően 
kiterjedt ismereteit mohamedán ördögökre és szörnyetegekre 
vonatkozólag, az Újvilágot szatírokkal és ghulokkal népesí
tette be, ezek valamennyien emberevők és különösen szeretik 
orvosok vérét szívni.

Jean-Louis pedig (a vendéglős nagy megdöbbenésére, 
mert nem mert volna ilyen méltóságteljes megjelenésű ember
ről hasonló dolgokat feltételezni) bort töltött egy kehelybe 
és ujját ecsetnek használva, a frissen gyalult asztal vakítóan 
fehér lapjára egyenes és görbe vonalak útvesztőjét rajzolta 
és ez állítólag az Óceán körül elterülő országok térképét 
ábrázolta.

Miután egy újonnan felfedezett tengerészeti számolási 
eljárás segítségével arra a különös eredményre jutott, hogy 
az Atlanti-Óceán csak fele olyan széles, mint a Zuyder-Zee, 
letörölte papirossal az Atlanti-Óceán bor-térképét, odahívta 
a vendéglőst, aki .még mindig bosszankodott az éppen meg
tisztított asztal bepiszkításán s a savanyú arcot vágó embernek 
hosszú beszédet mondott, nemcsak az ételt-italt dicsérte meg, 
hanem a kocsma báját, a vendéglősnének és lányának szép
ségét is, mindezt kedélyes délfrancia nyelven, amelyből a 
vendéglős egy szót sem értett, úgyhogy a derék ember resz
ketett örömében és háladatosságában és csak akkor engedett
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el bennünket, arrikor egészségére egy kitűnő francia konyakot 
ürítettünk, amelyet külön rejtekéből hozott elő és amely) 
amint elárulta, őfelsége Lajos király pincéjéből származik.

—  őfelsége, az én legkegyesebb uralkodóm bizonyára 
egy vacsoráért ajándékozta ezt önnek, amely oly kiváló 
volt, mint az, amelyet mi ettünk ? —  kérdezte Jean-Louis 
tolmácsolásom segítségével.

— Nem, nagy jó uram, hanem van egy fivérem, aki 
szakács. . .

—  Egy hajón, amely Amsterdam és Rouen között 
közlekedik.

A vendéglősnek torkán akadt a válasz.
—  Honnan tudja, nagy jó uram í
—  Mert azok az emberek, akiknél ilyen konyak akad, 

rendszerint egy fivérüktől kapják, ak i . . .
—  Szakács a roueni hajón 1
—  Ügy van.
Erre kezetadtak egymásnak, valamennyien kezetfog- 

tunk és a leszálló alkonyaiban visszamentünk Amsterdamba, 
keveset beszéltünk, sokat gondoltunk és boldogok voltunk, 
hogy így együtt lehettünk.



Ö N K ÉN TES SZÁM ŰZETÉSBE M EGYEK.

—  Micsoda? hát Amerikába megy?
A kővetkező héten ezerszer hallottam ezt a kérdést. 

Pedig csak barátaimmal beszéltem erről; azok meg hallgatag 
emberek, visszavonult életet élnek és alig beszélnek valakivel.

Bickerék is tudták ugyan, de bizonyára nem tartották 
előnyösnek, hogy közhírré tegyék, mielőtt minden előkészület 
meg nem történik.

Hogyan terjedt el mégis ilyen hamar ez a hír?
Mindmáig rejtély előttem. Ez a tapasztalat megerő

sített abban, hogy higgyek a »tömeg-lélekben«. Ez a tömeg- 
lélek nem szorítkozik csupán a sűrűn lakott vidékekre. 
Épúgy megtalálható a sivatagban, a vadonban és az úttalan 
rengetegben, mint Amsterdamban vagy Londonban. De 
amíg pl. egy magaslatról ledobott kő csak egy irányban mozog, 
a hír, amely bök ember számára fontos, minden irányban 
kiterjed és a horror vacui törvényének engedelmeskedik, 
viszont ellenemond annak az alapelvnek, amely szerint 
egy test nem lehet egyszerre két helyen.

Amikor reggel felkeltem, házvezetőnőm behozott egy 
csésze forró tejet és így szólt:

26. F e j e z e t .
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—  Hallom, doktor úr, hogy Amerikába megy. Mi 
lesz akkor belőlem? és mi lesz a gyerekből, ha én már nem 
vagyok?

És amikor beléptem a kórházba, azt mondja az öreg
ember, aki ott a kapus szerepét játssza:

—  Jó reggelt, doktor úr, hallom, hogy Amerikába 
megy.

És amikor délben a borbélyhoz mentem, aki ugyanabba 
a céhbe tartozik, mint én és jóindulatú leereszkedéssel bánik 
velem, mint kartársával, ő is azt mondta:

— Ó , barátom, maga ravasz ember, hallom, itt akar 
hagyni bennünket, hogy Amerikába menjen.

És így ment egész nap. Este, amikor hazatértem, 
Rembrandtnak egy kis levele várt. Illetve nem is levél, 
hanem egy régi vázlat, amely alá ezeket a szavakat 
firkálta:

»Hallom, hogy Amerikába megy. Nagyon szeretném, 
ha barátaival együtt csütörtökön este néhány percre eljönne 
hozzám. Befejeztem egy képet és szeretném Maguknak 
megmutatni.*

Ezt a meghívást bizonyos megrökönyödéssel fogadtam. 
Az a fogadtatás, amelyben néhány nap előtt részesültem, 
igazán nem keltette fel bennem a vágyat, hogy minél előbb 
viszontlássam. Annyira bosszantott még mindig, ha eszembe 
jutott az eset, hogy tüzbe dobtam a levelet. Akkor vettem 
észre, hogy hátlapján is áll valami, gyorsan kikapartam a 
tűzből (miközben elégettem ujjamat) és elolvastam:

»Rettenetesen sajnálom, hogy múlt éjszaka nem beszél
hettem önnel. Éppen levonatokat készítettem egy tájképem
ről; az a szörnyű nő nem mondta meg nekem, hogy ö n  itt
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volt. Sürgősen szeretnék beszélni önnel.« És azután három
szor aláhúzva: »Az a nő reménytelen. Azt hiszem, jövő 
hét vége előtt feltétlenül megszabadulok tőle.«

Megértettem. A szörnyű nő megint komiszsági rohamot 
kapott. »Azt hiszem, jövő hét vége előtt feltétlenül meg
szabadulok tőle.«

őszinte szívből áment mondtam erre a jámbor óhajra.
A megbeszélt estén a kórházban feltartott egy fiatal

ember, akit leütött a vitorla és vállcsontja rettenetesen meg
sérült. Ilymód csak kilenc óra után jutottam el a festő laká
sára. Barátaim már ott voltak és rajtuk kívül egy középkorú 
zsidó; mindjárt felismertem benne azt a rabbit, akiről Rem
brandt néhány év előtt rézkarcot készített és a hitközség 
szorgalmasan vásárolta azt. Bemutattak neki és megtudtam 
nevét. A híres Sámuel Menasse ben Israel volt. Bernardo 
gyakran mesélt róla; honfitársak, mind a ketten Lisszabon
ban születtek és hozzánk menekültek, amikor a Habsburgok 
elfoglalták Portugáliát és újra bevezették a szerencsétlen 
országba az inkvizíciót.

Családja először La Rocheile-be ment; de a protestánsok 
és katolikusok közötti állandó súrlódások nagyon károsak 
voltak üzleti tevékenységükre, ezért tovább vándoroltak és 
végre is Amsterdamba értek. A fiatalember egy festőhöz 
állt be inasnak, de teológiát akart tanulni. Apja, okos, gyakor
lati férfi, úgy határozott, hogy fia egyszerre gyakorolja mind
két foglalkozását;

Ezt már mind tudtam, mielőtt találkoztam vele; de 
aznap este még sok minden egyebet kellett meghallanom. 
Amikor beléptem a szobába, a vendégek már az asztal körül 
ültek és egy gyönyörű, bőrbe kötött, hatalmas fóliánsöt
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nézegettek. Rembrandt engem is bevont az általános beszél
getésbe és így szólt:

— Nézze csak meg ezt a könyvet! Bárcsak úgy tud
nék rajzolni, mint ez a barátunk.

Azzal rámutatott egy oldalra, amelyet nem tudtam 
elolvasni, de nyilván héberül lehetett.

Jól sejtettem, csakugyan héber könyv volt: a zsoltárok
nak egy kiadása, a Rembrandtéval rézsűt. átellenben lévő 
házban nyomtatták. Most tudtam meg Menassétől, hogy 
minálunk nemcsak nagy tömeg francia, német, angol, spanyol 
és portugál könyvet állítanak elő, hanem arab, perzsa és örmény 
szövegek is innen "mennek szét a világba. Kérdésemre, mi 
magyarázza ezt meg, a rabbi ezt felelte:

— Az Önök vezető személyiségei okos emberek. 
A keresetre néznek. Miért is ne? Üzletemberek egy keres
kedéssel foglalkozó országban. Békében hagynak bennünket 
és megengedik, hogy mindent kinyomtassunk, ami nem káros 
rájuk nézve. És miért nyomtatnánk olyasmit, ami káros ? 
Meg kell gondolni, hogy ebben az országban nincsen cenzúra.

— Valamiféle cenzúra mégis csak van, —  vetettem 
közbe —  mégsem szabad mindent elmondani, amit csak 
akarnak?

— De majdnem mindent. Amíg az ember nem vádolja 
a tanácsnok urakat azzal, hogy kisgyerekeket esznek regge
lire, azt írhatja, amit akar. Egyébként azt hallom, nem
sokára Amerikába megy.

Mondtam, hogy igen és tréfásan hozzátettem:
—  Tisztelendő úr nem jönne velem ?
Erre a derék ember hirtelen nagyon elkomolyodett és 

így fe le lt:
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— Boldogan mennék. Igen, tisztelt doktor uram, ö n  
művelt ember. Nem tudná megmondani, mi történt Izrael 
népének eltűnt tíz törzsével? Én tudom: átkeltek a Csendes- 
Óceánon, amikor még szárazföld volt ott és most Ameriká
ban élnek.

Ezt a rendkívüli állítást olyan ünnepélyes komolysággal 
jelentette ki, hogy hirtelen mindannyian elhallgattunk és 
néma ámulattal néztünk egymásra, mintha az ajtó kinyílt 
volna és a régi próféták egyike lépett volna be.

Ilyen alkalmakkor valaki elkerülhetetlenül közhelyet 
mond; most is azt mondta valamelyikünk:

—  Érdekes felfogás; de hogy állunk akkor az indiánu- 
sokkal, vajjon ezek nem ütötték agyon a betolakodókat?

Menassénak készen állt már a válasza, amelyet minden 
türelmetlenség nélkül adott meg:

—  Ha módjukban áll, bizonyára ezt teszik, de ez egy
értelmű lett volna az öngyilkossággal. Az indiánok ugyanis 
az eltűnt tíz törzs.

És kifejtette, hogyan vonult a tíz törzs Jeruzsálem 
pusztulása után Turkesztánon és Kínán keresztül, útközben 
sokakat megtérítettek, akik még ma is Cathayban, vagyis 
Kínában élnek és végül is átkeltek abba a nagy országba, 
amely az Északi Sarktól a Déli Sarkig terjed.

Nagyon érdekes, de kevéssé meggyőző elgondolás. Hall
gattam és minthogy az ápolónő szokott mogorva módján 
éppen asztalhoz hívott bennünket, elejtettük ezt a beszéd
tárgyat és az elülső szobában ránk váró kitűnő ételek mellett 
nem is került többet szőnyegre.

Vacsora után Rembrandt műtermébe vezetett bennün
ket, megmutatta egy tájképének vázlatait, képzeletbeli tájat
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ábrázoltak, előtérben fákkal és elmesélte, hogy nemrégiben 
birtokába került egy bizonyos Altdorfer néhány vázlata; 
ez egy német építész, aki úgylátszik nagyon szereti a tákat.

—  A fákat mintha gondolkozó lényeknek tekintené 
— mondta a mester. — Nézzék csak ezeket a fákat. Nem is 
fák, hanem vén bölcsek, akik ezer éven át tanulmányozták 
az emberi gyarlóságot. Nézzék ezt itt, a kék háttérrel és az 
emberkével, aki egészen egyedül ül a fák öregapjának lábánál. 
Az emberke oly magányos és elhagyott, hogy legszívesebben 
megsiratnók. És a fa az előtérben oly szépen és bölcsen 
emelkedik a magasba. Különös emberek ezek a németek. 
Vonalakban gondolkoznak, de tisztábban és világosabban, 
mint mi valamennyien. Megkérdeztem Dirck Bleeckert 
(aki azt a szörnyű Vénuszt festette, amelyért a herceg kész
pénzben kifizetett ezerhétszáz forintot, míg nekem hat vagy 
nyolc könyörgő levelet kellett írnom és Isten tudja meddig 
várnom, hogy vacak hatszáz forintot kapjak a Feltámadásért, 
pedig százszor jobb kép annál), vajjon olaszországi útja 
alkalmából, amikor Regensburgot is felkereste, talált-e ottan 
még valamit Altdorfer műveiből, mire azt felelte: »Hogyne! 
Egy szép vágóhidat és a város falait.« Ez a kék fa és egy szép 
vágóhíd! Hiába, neki is pénzt kellett keresnie, mint mind
nyájunknak.



2j.  F e j e z e t .

A NEHÉZSÉGEKRŐL, A M ELY EK  ABBÓL 
FA K A D N A K , HOGY »SEBÉSZ« VA GY OK , NEM  

PED IG  sD O CTO R M EDICINAE«.

Andries Bicker úr szavatartó férfiúnak bizonyult. Alig 
adtam beleegyezésemet, a legrövidebb időn belül már hírt 
kaptam, hogy a Nyugatindiai Társaság amsterdami osztálya 
orvosává nevezett ki azzal a megbízással, hogy utazzam 
azonnal Üj-Hollandiába.

Ekkor egy különös nehézség merült fel, amely csak a 
mi köztársaságunkban lehetséges és amelyet nem lehetett 
előrelátni.

Helyzetem az amsterdami orvosi karban mindig is 
kissé ferde volt. Az orvosi kar is természetesen egy céhhez 
tartozott. Amikor Leydenben tanulmányaimat végeztem, 
hamarosan rájöttem, hogy bizony nehéz pályát válasz
tottam. Kielégíthetetlen tudásvágy égett bennem és 
fanatikus gyűlölet az ellen, amit fiatalos gőgömben 
»emberi butaságának gúnyoltam, de ma már tudom, hogy 
sajnos, csak egyik megnyilatkozása a világot kormányzó 
szellemi lustaságnak, amely maga is a tudatlanság és félelem 
gyümölcse.
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Sohasem voltam jó keresztény és amikor az orvosi 
tudományra adtam magam, kétségkívül nem vallási meg
gondolások vezettek. Sohasem érdekelt túlságosan a bibliai 
értelemben vett felebaráti szeretet. Arra viszont nem láttam 
semmi okot, hogy miért ne tisztelje az ember embertársait. 
Ez a meggondolás további nehézséget okozott. Hogyan tisz
teljek valakit, aki saját hibájából lett beteg? Csak egy kifelé 
vezető utat találtam ebből a zsákutcából. Ha hű akarok 
maradni magamhoz, annak a feladatnak kell szentelnem 
magamat, hogy megtanítsam embertársaimat arra, miféle 
kihágásokat követnek el a természet és a józan emberi ész 
ellen és hogyan lesznek eme kihágások következtében nyo
morultak.

Az orvosi tudomány fiatalkoromban csak nagylassan 
épült fel a középkor teljes szellemi közömbössége után. 
Az egyház szemét az Égre emelte és a földi élet dolgaival 
sokkal kevésbbé törődött, semhogy gyermekeinek testi fogyat
kozásaival sokat foglalkozhatott volna. Ha egyszer a hal
hatatlan lelket megmentették, nem bánták már, ha a halandó 
testet birtokába veszi az ezerféle erő, amely az enyészet és 
a pusztulás érdekében dolgozik. Amikor végre megingott 
ennek a merev felfogásnak zsarnoki uralma, ellenállhatatlan 
erővel ébredt új életre az isteni tudásvágy és ez az az alapkő, 
amelyre építhetjük jobb jövőbe vetett reménységeinket.

Itt, az Északi-Tenger partján fekvő, Isten hátamögötti 
mocsaras országunkban csak mintegy száz évvel később 
éreztük meg a mozgalmat. Palermo, Nápoly és Montpellier 
egyetemei már száz éve tanították az anatómiát, mielőtt mi 
csak sejtettük volna, hogy ilyen tudomány lehetséges és 
nem csap le rá azonnal a bosszúálló Isten haragja. Városaink-
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bán élt egy-két ember, gyakran idegenek, doktoroknak nevez
ték magukat és erősen tüntettek akadémiai oklevelükkel (nem 
ritkán egy nyilvános Írnoknál vásárolták valami francia vagy 
olasz városkában), de a nép nagy tömege mind vidéken, mind 
a városban kénytelen volt beérni a borbély szolgálataival. 
Ez néha okos ember volt; tudott fogat húzni és borogatást 
rakni, anélkül, hogy a beteget tönkretette volna. De a leg
többjük azért kényszerült erre a foglalkozásra, mert apja a 
borbély-céh tagja volt és így a szerencsétlen flótás csak ezzel 
a foglalkozással tengethette életét.

Nem lehet csodálni, hogy a nagy tömeg nem becsülte 
őket valami sokra és a borbélyokat, valamint az orvostudo
mány úgynevezett doktorait egy lélegzetre említette a 
kuruzslókkal, sarlatánokkal és más csalókkal, akik vásárainkat 
bizonytalanná tették »csalhatatlan szereikkek és ^feltétlen 
hatású kúráikkak, amelyek a tyúkszemtől kezdve a szív- 
gyöngeségig és a rákig minden betegséget meggyógyítottak.

A múlt század elején végbemenő reformáció a köz
emberek agyát sokkal kevésbbé befolyásolta, mint ahogy azt 
manapság gondolják. Az egyház gazdát cserélt, ennyi az 
egész. Eddig olyan valaki parancsolt, akit senki sem látott, 
mert egy római vár magas falai mögött ült, most pedig egy 
könyvnek kellett engedelmeskedni, amelyet sok-sok idővel 
ezelőtt írtak és amelynek felelős szerzőjéről senki sem tudott 
semmit.

Az én munkaterületemen is hasonló dolog történt. 
A rengeteg sok szerzetest és apácát elkergették kolostorukból. 
Aszentalamizsnagyüjtők lesüllyedtek a közönséges minden
napi koldusok sorába. Azelőtt be kellett őket fogadni, enni 
kellett nekik adni és elviselni kellemetlen böfögésüket, nem

Baodrik van Loon: Rembrandt. 12
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lehetett átadni őket a rendőrségnek vagy kikorbácsolni a 
városból. Ebben a tekintetben az új felfogás jelentékeny 
haladást jelentett. A tisztességes és becsületes férfiak és nők, 
akik komolyan vették Krisztus igéit (és ilyenek mindig 
bőségesen akadtak, még az egyház hanyatlásának legrosszabb 
időszakaiban is), szintén kénytelenek voltak feladni hivatá
sukat és minthogy a legtöbbjük a szegényeket és betegeket 
vette gondozásába, a kórházak és szegényházak egyszerre 
nemcsak jövedelmüktől, hanem az ápolónőktől és orvosoktól 
is elestek, ak:k eddig a nyomorékokat, sántákat és vakokat 
gondozták.

Az új tan hangosan hirdette, hogy a jó cselekedetek 
mitsem érnek, ha a lelki beállítottság az isteni parancsolatok 
iránt nem helyes. A régi papság, amely az emberi termé
szetnek sokszáz éves megfigyeléséből merítette tapasztala
tait, sohasem törődött túlságosan azokkal az indítékokkal, 
amelyek hatalmas fejedelmeket és gazdag kereskedőket hir
telen arra bírtak, hogy száz- meg százezer forintot ajándé
kozzanak a kórházaknak és árvaházaknak. Ügy gondolták, 
az árvákat etetni és ruházni, a szegényeket táplálni kell, ez 
pedig pénzbe kerül. Mi hálával fogadjuk a pénzt és a kérdé
seket Istenre bízzuk. Az új urak, kétségkívül a legnemesebb 
indítóokok alapján, de tapasztalatlanul azt állították, az 
adomány önmagában nem ér semmit, minden a lélek, amely 
mögötte van.

Vajjon a szokás hatalma vagy pedig a tisztességes 
érzület okozta-e, nem tudom, elég az hozzá, hogy a szegé
nyeknek és a szűkölködőknek (legalább is nálunk) egy pil
lanatig sem kellett az jegyedül üdvözítő hit« kemény tana 
miatt szenvedniük. A kórházak továbbra is Isten házai
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nagy tisztességgel kezelték a befolyó pénzeket. Áhítatos 
leányok továbbra is szerencsétlen polgártársaik ápolásának 
szentelték életüket és a legalacsonyabb és a legkellemetlenebb 
munkákat ugyanazzal a vidám optimizmussal végezték, mint 
azelőtt az apácák.

De ezeket az embereket meggyőzni arról, hogy a testtel 
is törődni kell, épolyan nehéz volt, mint elődeiknek a fejébe 
verni, hogy a betegeket időnkint meg kell fürdetni, mert 
különben a ragályok áldozatául esnek; és a kórházak azok 
maradtak, amik addig voltak; szegényházak és menedék
helyek öregek és kórosak számára, akik nem képesek magukról 
gondoskodni, csendes és jámbor helyek, ahol a bentlakók szá
míthattak egy ágyra és egy tál apró darára, míg végül is el 
nem jött hozzájuk a könyörtelen halál; de nem voltak azok, 
amiknek a mi érzésünk szerint kellene lenniük, vagyis a 
világosság és vidámság templomai, ahol a betegeket és hasz
nálhatatlanokat ismét egészségesekké és munkaképesekké 
varázsolják.

Természetesen ha egy matróz kiesett az árbockosárból 
és eltörte a lábát vagy egy kőműves lezuhant az állványról és 
szétzúzta a karját, borbélyt hivattak, aki konyított valamit a 
sebészethez és kikúrálta a bajt; de a belső bántalmakban 
szenvedőket »ima- és biblia-diétára« szorították és azután 
vagy életben maradtak, vagy meghaltak, amint Isten és a 
saját szervezetük jónak látta.

A »doktoroknak«, a közönséges borbélyoktól és seb
orvosoktól eltérően (ez utóbbiak sokkal mélyebb tár
sadalmi fokon álltak) az volt a feladatuk, hogy a láthatatlan 
szervek viselkedésével foglalkozzanak; kevés ilyen akadt,
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mert alig volt intézmény, ahol tanulhattak volna és 
csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy megláto
gassák a Földközi-Tenger mellékének valamelyik országát, 
ahol évszázadokon át a mórok uralkodtak. Itt északon ret
tenetesen elmaradtunk az élet művészetében, itt nem sokat 
lehetett tanulni; ami persze nem jelenti azt, hogy nekünk 
nincs eszünk hozzá. Az az ember, aki az utóbbi kétezer 
esztendőben leginkább előrevitte testünk belsejének titkaira 
vonatkozó tudásunkat, flamand volt. De Itáliába kellett 
mennie, hogy művészetét gyakorolhassa. M int a páduai 
híres Vesalius professzor futtítta be pályáját; ha egyszerűen 
Andries van Wesel úr marad, akkor be kell érnie 
azzal, hogy hétköznaponkint eret vág Brüsszel becsületes 
polgárain és szombaton leborotválja egyhetes szakállukat 
és boldog lehet, ha megválasztják a borbély-céh főmes
terének.

Amikor 1617-ben Leydenbe értem, az egész orvosi kar 
három tanárból állt; az egyik a növénytant adta elő, hogy 
kiképezze a leendő gyógyszerészeket, a másik az anatómiát, 
a leendő sebészek okulására és a harmadik klinikai bemuta
tásokat vezetett, hogy kiegészítse az elméleti ismereteket, 
amelyeket a leendő orvosoknak tankönyvekből kellett besze
rezniük. Szerencsétlenségemre beiratkozásom idején a pestis 
a lakosság több mint egyötödét elragadta, közöttük a növény
tan és az anatómia tanárát is, a tudós Petrus Pávát; takarékos- 
sági okokból nem nevezték még ki utódjukat. De hogy ne 
maradjunk egészen tétlenül, azzal a kéréssel fordultak a hit- 
tudományi kar dékánjához, olvasson fel nekünk a régi 
héberek orvosi tudományáról. A dékán nehézkes, unalmas 
pátriárka volt, hosszú, fehér szakállal, minden ékesszólás
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híján. Különben is szívesebben hallottunk volna valamit az 
athéni orvostudományról, mint a jeruzsálemiről.

A mi Alma materünk a ragyogó humanisták egy kis 
csoportjának, Vilmos herceg intellektuális testőrségének és 
tanácsadó testületének szellemi gyermeke volt. Vilmos her
ceg, a nagy Hallgató (a róla forgalomban lévő történetek 
alapján inkább ravasz lehetett, mint hallgatag), egy tekintet
ben a legritkább emberek közé tartozott: államférfi létére 
határozott eszmény lebegett előtte. Életének első húsz esz
tendejében untig elég gyújtogatást, akasztást és felnégyelést 
látott és amikor hatalomra került, olyan államot akart beren
dezni, ahol mindenki saját tetszése szerint keresheti lelke 
üdvösségét. Az általa alapított egyetem egyik első rektora 
egyszer azt mondta: »Az embereket vezetni lehet, hajtani 
nem« és ez lett a jelmondat, amelynek alapján egyetemünkön 
az oktatást irányították, legalább is fennállásának első ötven 
esztendejében.

Ez bizonyos tekintetben veszedelmes kísérlet volt. Diák
jaink nagyrésze igen szerény körülmények között nőtt fel. 
Némelyik egészen szegény volt, másik nagyon gazdag, de 
valamennyien elszakadtak a szülői és baráti kapcsolatoktól. 
Minden előkészület nélkül kerültek egy olyan közösségbe, 
amely a legkevésbbé sem alkalmas a szemlélődő életre.

Magukra maradtak, olcsó városnegyedben laktak (a 
városban igen nagy volt a túlnépesedés és szörnyű lakásínség 
dühöngött), olcsó kocsmákban rosszul ettek, este kénytelenek 
voltak visszatérni hideg, barátságtalan odújukba, nem lehet 
csodálni, hogy legtöbbjük a borban vagy a pálinkában keresett 
vigasztalást. Az ilyen életmód gyakran ö*- vagy hat hónap 
alatt kiirtotta minden nyomát annak a szellemi hajlandóság-
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nak, amelyet a legmagasabb életelvekkel eltöltött ifjú hazájá
ból magával hozott; a diák csalódott emberré lett, igyekezett 
a lehető legkisebb erőfeszítéssel megszerezni valami egye
temi fokozatot és úgy érezte, célhoz ért, ha oklevele alapján 
nyugodt, kényelmes állást kapott odahaza, ahol az ilyen 
okmány még kezességül szolgált tulajdonosának derekassá- 
gára vonatkozólag, sőt gyakran kényelmes kulcsként nyi
totta ki az álláshoz és előmenetelhez vezető ajtót.

De büszkén mondhatom, hogy akadt egy kisebbség is, 
amely nem törődött a külső élet nehézségeivel és a csaló
dással, mert tudta, hogy a tudomány királyi útja az unalom 
és kicsinyességek szörnyű lapályán vezet keresztül, szembe
szegült az általános áramlattal és megőrizte elsőéves korának 
lelkesedését. Éppen ezek kerültek a leggyakrabban össze
ütközésbe a hatóságokkal. M ert míg a kar az egyházi uralom 
idején, amelyről most beszélek és amely kevéssel 1617-ben 
történt beiratkozásom előtt kezdődött, a diákság durvább 
elemeinek duhajkodásait vállvonogatással nézte el és meg
értőén mondta: »Hát igen, a fiatalemberek már egyszer 
ilyenek«, —  azonnal a sarkára állt, mihelyt arról volt szó, 
hogy az önálló gondolkozásúak »szabadgondolkozó hajlamaitt 
kell letörni.

Ez abban az időben történt, amikor a diadalmas kál- 
vinizmus módszerbe, sémákba és normákba akart foglalni 
minden élet- és hitmegnyilvánulást. Az átlagtanárok szemé
ben bűnnek számított diákjaiknak minden önálló gondolata. 
Kiátkoztak mindenkit, aki saját kutatásai által akart meg
győződni arról, vajjon csakugyan igazak-e azok az igaz
ságok, amelyeket a tanárok megsárgult tankönyvekből nagy 
páthosszal hirdettek, A diákság nagy többsége nem kérdezős-
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ködött. Ennek fejében aztán a tanár a vizsgán szintén csak a 
l e g e g y s z e r ű b b  dolgokat kérdezte és így mindkét fél jól járt.

Talán százan lehettünk, akik nem akartuk alávetni 
magunkat ennek a szellemi szolgaságnak és ellenállásunkért 
meg is kellett lakolnunk. Csaknem valamennyien olyan 
környezetből származtunk, ahol odahaza volt a jótékony 
kételkedés. Mi az erasmusi szellem szemüvegén át tanultuk 
meg olvasni az írást és gyermekkorunktól kezdve megszok
tuk, hogy életünket azzal a mennyei sóval fűszerezzük, 
amelyet humornak neveznek.

De az ifjúság nevelői mélységesen gyűlölték ezt az 
álláspontot. Bár az én időmben a szabadgondolkozók józan
ságukról és iparkodásukrófr voltak nevezetesek és jó tulajdon
ságaikkal nem tüntettek, hanem csak értelmes, kiegyen
súlyozott életre törekedtek, mégis mindig súrlódásra került a 
sor közöttük és a tudományos köztársaság élén álló tudósok 
között. Az az esemény, amelynek következménye »relegá- 
cióm« lett, két vidám cimborának volt köszönhető, akik 
nem voltak ész és pénz hijján, de már rég abbahagytak 
minden munkát az egyetemi életben. Leydenben maradtak, 
mert ott jól érezték magukat és világos pillanataikban igen 
szellemesek tudtak lenni.

Amint már mondtam, 1617-ben a teológia tanára fel
ajánlotta, hogy előadást fog tartani a leendő sebészeknek és 
orvosoknak a régi héberek orvosi tudományáról. Az elő
adásokat rendszerint házának egy nagy hátsó szobájában 
tartotta meg. De senki sem ment el. A derék embert ez 
nagyon sértette büszkeségében és közhírré tette, hogy ezen 
meg ezen a napon az egyetem anatómiai termében demon
strálni fogja a hét halálos bűnt és a hét sarkalatos erényt.



Ez teljesen szokatlan eljárás: előzőleg a professzorok soha
sem adták hírül előadásuk tárgyát. De ez még nem minden. 
A demonstráció napján a fekete táblán egy kis falragasz 
közölte, hogy az előadás nyilvános, mindenki eljöhet rá, 
továbbá, hogy az előadó úr a nagyobb szemléletesség kedvéért 
személyesen fog egy szektás holttestén demonstrálni, akit 
aznap akasztottak fel lopás és hamis tanuságtétel miatt.

A kitűzött napon az auditórium zsúfolásig megtelt. A 
diákság fele megjelent, láttam nagyon sok olyan fiatal
embert is, akiről az a hír járta, hogy megesküdött, hogy 
legfeljebb hét héttel a vizsga előtt megy be előadásra. Nem 
tudtam, mit keresnek itt és miért jöttek el, valószínűleg 
ugyanaz az ok vezette őket is ide, ami engem: a közön
séges kíváncsiság.

T íz  óra után öt perccel belépett a professzor. A diákok 
szörnyen dobogtak, ami nem is szokásos itt. A professzor 
leült és jelt adott az anatómiai intézet asszisztenseinek. 
Néhány pillanat múlva behurcoltak egy nagy fa-asztalt, azon 
feküdt a holttest. De micsoda holttest! Életemben sok halottat 
láttam, egyikük-másikuk csakugyan nem nyújtott valami 
kellemes látványt, de ez a hulla rettenetes, irtózatos, hihe
tetlen benyomást tett. Arca világoszöld, haja, amely hosszú, 
csapzott csimbókokban lógott le, valami leírhatatlan sárga
színű volt. Mellére egy rikító vörös kendőt terítettek.

A professzor elkezdte. Ahelyett, hogy tárgyához ragasz
kodott volna, hevesen támadta ellenfeleinek nézeteit. Hívei 
minden tételét hangos helyesléssel üdvözölték. A vén bolond 
sikerén felbátorodva, egyre merészebb lett. Hirtelen lerán
totta a vörös kendőt és a hulla most ott feküdt előttünk, 
undorító meztelenségében.

184
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— Bizony, kedves barátaim, — mondta legkenettel- 
jesebb hangján — szegény kedves testvéreim, ma a bűnről és 
az erényről, a hét halálos bűnről és a hét sarkalatos erényről 
fogok nektek beszélni; ezekről, amint a szent szeplőtelen 
Bárány életében jelennek meg, amazokról pedig, amint vala
mennyien egyesültek e hitetlen, embertestbe öltözött ördög 
rothadt keblében; íme, ez az ember nem hallgatott az isteni 
tanácsra, hamis prófétákat követett, hamis oltárok előtt 
imádkozott, fennhéjázásában és balgatagságában azt gon
dolta: i*Én szegény halandó dacolok a Menny parancsaival, 
amelyek Isten ama katekizmusában állanak, amelyet a derék 
Zacharias Ursinus és Kaspar Olevianus 1563-ban adott ki. 
Amen.« Óh, szeretteim az Ürban, minő elvetemültség! Minő 
vétekben való megátalkodottság van erre a homlokra írva, 
minő kéjvágy és közönségesség.

Abbahagyta, száját tágra nyitva, mert ebben a pilla
natban a halott felült, retteneteset tüsszentett és azt mondta: 
—  Bocsánat, professzor úr, méltóztassék csak folytatni — 
és ismét visszafeküdt, mintha a bonckésre várakoznék.

Egy másodperc tört részéig teljes csend uralkodott. 
Azután pokoli lárma tört ki és fülsiketítő nevetés.

De nem tartott sokáig; ekkor egy ünnepélyes, barna 
ruhába és óriási fehér gallérba öltözött sápadtarcú fiatal 

teológus lépett elő, odament a halotthoz és öklével meg
fenyegette, mire a hulla szörnyű nagyot ütött a teológus 
széleskarimájú kalapjára, úgyhogy ez lecsúszik egészen Isten 
szolgájának nyakáig, ha füle fel nem tartóztatja.

Erre általános hadd-el-hadd tört ki, amelyben a sátán 
hatalmai gyorsan és tökéletesen megverték az igazak seregeit, 
kikergették az utcára és behajtották volna a csatornába, ha a
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leendő lelkészek nem fejlesztenek ki egy határozottan pogány 
készséget, olyan gyorslábúak lettek ugyanis, mint Mercurius 
és Achilles.

A győztesek kellőképen meg akarták ünnepelni az 
ellenség csúfos kudarcát. Az egyik közelfekvő kocsmából 
kivonszoltak két dudást és egy dobost. Ezek vonultak a 
menet élén, mögöttük hat erős fiatalember cipelte az asztalt 
a hullával, az pedig nem egészen tisztességes öltözetében 
csókot intett minden cselédlánynak, aki ebben az időben a 
ház előtt söpört, lévén éppen péntek, a nagytakarítás napja. 
Azután jöttek négyes sorokban a csodálatos feltámadás 
szemtanúi és zenekíséret mellett pajzán nótát énekeltek. 
Jómagam akaratom ellenére csatlakoztam hozzájuk; de 
mihelyt feltűnés nélkül megszökhettem, beosontam egy 
mellékutcába és hazamentem.

Másnap hírül adták, hogy megszüntetik az anatómiáról 
és gyógytudományról szóló előadásokat. Azt hittem, ezzel az 
ügy elintéződött.

Egy hét múlva váratlanul a rektor elé idéztek. Az elő
csarnokban vagy egy tucat diákkal találkoztam, valamennyien 
szabadgondolkozó hajlam gyanújában álltak. Minden teketória 
nélkül a Rector Magnificus elé vezettek bennünket; professzor 
kartársai vették körül, közöttük a szerencsétlen teológus, 
aki pusztán ékesszólása erejével feltámasztotta a halottat.

Kihallgatás következett és én feleltem a többi nevében, 
lévén a legidősebb, aminek az lett az eredménye, hogy a 
tudós férfiak bennem látták az egész komédia szerzőjét, 
főképen azért, mert nevettem, később együtt ácsorogtam a 
többiekkel az utcán és most én beszéltem baj társaim nevében a 
magas törvényszék előtt. Hat másik diákkal együtt, akik
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éppen olyan ártatlanok voltak mint én, relegáltak, vagyis 
kiutasítottak az egyetemről. A nyugalmazott hullát, aki egy 
utrechti polgármester fia volt, egy félévre felfüggesztették.

Ezzel az ítélettel az ortodoxok nagy diadalt arattak. 
A lelkészek országszerte fulmináns beszédeket mondtak »a 
lázadó lelkek« ellen, akik okigúnyolva a Szentírást, nevet
ségessé akarták tenni Isten egy alázatos szolgáját.« Amit 
mondtak, azt természetesen mindenki igaznak tartotta és 
apám természetesen úgy megdöbbent és felháborodott az 
eseményen, hogy hajóinasként Indiába akart küldeni és 
nagyapám természetesen akkorát nevetett, hogy majdnem 
gutaütést kapott és azután megjegyezte:

— Nem kell többé ebbe az új Sionba járnod; jól meg
tanulhatod mesterségedet olyan idegen városban is, ahol csak 
pápisták élnek: Montpellier-re gondolok. Rabelais ott tanult 
a zsidóknál orvostudományt és kitűnő író lett belőle; ez a 
megfelelő hely olyan neveletlen fiatal hollandusoknak, akik 
nem veszik komolyan a papokat.

így kerültem Montpellier-be, ahol sokkal kevesebb a 
különbség doktorok és sebészek közt, mint minálunk. Már 
akkor is a kábítószerekkel való kísérletek érdekeltek leg
jobban és minthogy a belgyógyászat professzora véletlenül 
szintén éppen eziránt érdeklődött, úgy határozott, hogy bel
gyógyászati képesítést nyerek, nem pedig sebészit. Hol
landiába mint kész doktor kerültem vissza, bőséges tapasz
talattal a sebészet terén is.

Ekkor azonban szükségessé vált, hogy megkeressem a 
kenyerem (ezek az események még jóval nagybátyai örök
ségem előtt történtek). A seborvosok számára sokkal több 
lehetőség nyilt, mint a belgyógyász számára. Ezért hát a
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sebészek céhébe léptem be, illetve pontosabban, minthogy a 
sebészek csekély számuk miatt városunkban nem alapít
hatnak önálló céhet, a facipőkészítők céhébe léptem, amely
nek egy része a sebészek céhe. De nem rendeztem be borbély
műhelyt, amit kartársaim fennhéjázás jelének vettek, mert 
úgy gondolták, nem tartottam magamhoz méltónak ezt a 
mesterséget. Csakugyan nem szerzett nekem élvezetet, ha 
mások szakállát borotváltam; ezért megmaradtam a sebészet 
mellett. Néha mint belgyógyászt is igénybe vettek, de nem 
léptem be az orvosok céhébe (pontosabban véve a szatócsok 
céhéhez tartoztak) és Johannes mester lett a nevem, jól
lehet sokan udvariasságból vagy hízelgésből Doctor van 
Loonnak hívtak.

Amikor Bicker úr a Nyugatindiai Társaság intéző- 
bizottsága nevében doktori állással kínált meg, rettenetes 
csatazaj tört ki az orvosok között. Sebész voltam, nem pedig 
doktor, nem voltam tagja az orvosi kamarának, nem volt 
jogom doktornak hívni magam, minthogy külföldi egye
temen szereztem meg ezt a fokozatot; valamennyi amster- 
dami doktor vissza fogja utasítani a jövőben, ha a Nyugat
indiai Társaság állással kínálja meg, ha én doktorként műkö
döm, nem pedig egyszerű sebészként stb., stb. Míg végül is 
biztosítottam Bicker urat, hogy nekem igazán mindegy. 
Ez a kijelentés megnyugtatta igen tisztelt kartársaimat és 
1643 február 7-én megkaptam a hajó-seborvosi pátensemet a 
Nyugatindiai Társaság szolgálatában Üj-Amsterdam számára.

Utazásomat áprilisra tűzték ki.
Elutazásom előtt egy héttel felkeresett Bernardo. Hangja 

csengésén felismertem, hogy valami rendkívüli dolog történt 
vele. Megkérdeztem, mi újság.
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— Én is veled utazom —  felelte.
— Velem utazol? M iért? Mit akarsz odaát elkezdeni? 

Könyvelő leszel egy halkereskedőnél?
—  Még nem tudom — felelte — és nem is töröm 

rajta a fejemet. A könyveléssel torkig vagyok. Most világ
járó és felfedező leszek.

— De mit akarsz felfedezni?
— Izrael elveszett tíz törzsét.
És elmesélte, hogy Rabbi Menasse ben Israel egy láto

gatása alkalmával közölte vele, Amsterdamban élnek zsidók, 
akik, miként ő, azt hiszik, az Újvilág rézbőrű, feketehajú 
bennszülöttei a régi Palesztina feketehajú, sárga lakosainak 
egyenes leszármazottjai. Nézetük helyességéről feltétlenül 
meg vannak győződve és jelentékeny összeget adtak össze, 
hogy valaki átkeljen az Óceánon és helyszíni kutatásokat 
végezzen.

— Magamra vállaltam ez a feladatot —  jegyezte meg 
Bernardo szárazon. — Kétségkívül különös kalandok hőséül 
szemelt ki a sors. Ha magaddal viszel, hűséges útitársad leszek.

Tiszta szívből azt feleltem, senkivel sem osztom meg 
oly szívesen kabinomat és magányomat, mint vele.

Az Ű r i  643-ik esztendejében, április havában elhagytuk 
Amsterdamot. Négy nappal később a oDubbele Arend« fedél
zetén voltunk, amely Texelből indult és a Mauritius-folyó 
torkolata felé tartott.

Háromszázhúsz tonnás derék kis hajó volt; amikor fel
szedtük a horgonyt, oly hevesen esett, hogy nem láttuk a 
bójákat és homokzátonyra szaladtunk. De a legközelebbi ár 
megszabadított bennünket. Mikor reggel felébredtem, ragyo
góan sütött a nap és a hollandi partot nem lehetett már látni.



UTA ZÁ SO M  AZ ÚJVILÁGBAN.

Két évet kellett volna Amerikában töltenem. Hét 
évig maradtam. Bár sok érdekes élményen és különös tapasz
talaton mentem keresztül, még sincs jogom mindezt fel
sorolni ebben a naplóban, amely esetleg nem illetékes kezekbe 
kerülhet.

Bár a Nyugatindiai Társaság seborvosaként mentem 
át, valójában Andries úrnak és fivérének, Cornelisnek szol
gálatában álltam, ő k  kezdeményezték utazásomat és ők is 
fizették. Visszatértemkor részletes jelentést készítettem a 
számukra, abban leírtam megfigyeléseimet és indítványaimat. 
Szívélyesen megköszönték és teljes megelégedésüket fejezték 
ki, nem sajnálták a költséget és azt mondták, remélik, hogy 
én sem csalódtam utazásomban. Megkértek, tartsak titokban 
mindent, amíg jelentésemet el nem olvassák és határozatot 
nem hoznak. Néhány hónap múlva majd hírt kapok.

De mindenféle közbejött. Az orániai herceg meg
támadta Amsterdamot és a politikai párt, amelyhez Bickerék 
tartoztak, kénytelen volt egyelőre visszavonulni a városi 
ügyek vezetésétől. Andries és Cornelis úr nemsokára meghalt 
ét én nem tudtam meg semmit jelentésem sorsáról.

a8. F e j e z e t .
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A fiatal Bicker-nemzedék, amelyet visszahelyeztek 
atyáik méltóságába és hivatalába, amikor sógoruk, John de 
W itt megfosztotta hatalmától az orániai házat (kevéssel 
hazámba való visszatértem után), egészen másfajta volt, 
mint őseik. Ez az új nemzedék lassanként elvesztette a kap
csolatot azokkal a vállalkozásokkal, amelyek elődeiknek 
vagyont és dicsőséget szereztek. A köztársaságnak nem volt 
hatalmas arisztokráciája. Akadt még egy-két ember, aki 
nemesi címet hordott, de jóformán minden befolyásukat 
elvesztették.

A X V II. század közepe felé azoknak az embereknek 
a fiai és unokái, akik az országot naggyá és hatalmassá tették, 
kínosnak találták, hogy egész életüket mint egyszerű pol
gárok éljék le, anélkül, hogy kiemelkednének a nép töme
géből.

Hogy ebből a szerintük megalázó helyzetből kimenekül
jenek, ezek a fiatalemberek lassanként kivonták pénzüket a 
kereskedelmi vállalkozásokból és örökölt vagyonukat föld
birtokba fektették, amely azelőtt az igazi nemesség tulajdona 
lévén, azt a lehetőséget nyújtotta nekik, hogy egyszerű 
családi nevük mellé néhány falu nevét biggyesszék. A követ
kező húsz év folyamán azután régi nevüket diszkréten 
elejtették; összeházasodtak elszegényedett hazai vagy kül
földi nemesemberek lányaival és ez megtette a többit. Az 
országra nehéz idő jött, amikor ezek az emberek ahelyett, 
hogy a tőzsdére jártak volna, minden délután a kalverstraati 
tánciskolákba özönlöttek és ott egy volt francia pincértől 
Lajos király udvarának legújabb »finom viselkedését« tanulták. 
Kevés vigasz rejlett abban a gondolatban, hogy ugyanez 
történt minden országban, amely kereskedelem útján jutott
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gazdagsághoz. Mindezek az országok szerencsétlenül jártak, 
vagy most indulnak gyors hanyatlásnak, mint Velence és 
Genova. Mi is követni fogjuk előbb-utóbb példájukat. Na
gyon megnyugtat az a tudat, hogy akkor már nem fogok élni.

Nyolc év alatt sok minden megváltozik, azért ismertem 
fel olyan világosan az átalakulást visszatértemkor. Az öreg 
Bickerék még annyira biztosak voltak a közösségben betöl
tött helyzetükben, hogy barátságosan és bizalmasan érint
keztek velem, az egyszerű seborvossal. Fiaik udvariasak 
voltak, de távolságot tartottak. Féltek ismerőseik szóbeszédé
től. Mert képzeljük el, hogy egy ismerősük azt mondja : 
— Ejnye, ma azzal a kontár-orvossal láttalak. Kebelbará
tod ? —  akkor Andries úr azt feleli: — Bizony, hát aztán ? — 
És másnap a kíváncsinak akkorát ütnek az orrára a tőzsdén, 
hogy csak évek múlva szedi össze magát. Az új nemzedéket 
más fából faragták, sokkal elegánsabb és végtelenül leköte- 
lezőbb, nem olyan zordon a gyűlölködésben, de nem is olyan 
hűséges a barátságban. Langyosak, és ebben az állapotban 
legfeljebb néhány főzeléket lehet élvezni.

Mintegy tizenkét évvel Amerikából való visszatérésem 
után hallottam arról, hogy egy önálló új gyarmatot terveznek, 
amelyet Amsterdam városa valahol Üj-Hollandiában akar 
megteremteni, a Nyugatindiai Társaság közreműködése nél
kül. Nyílt titok volt, hogy a Nyugatindiai Társaság fizetés- 
képtelen. Most kitűnő alkalom nyílt birtokaikat olcsó áron 
megvenni. Amikor a közelebbi adatokat megkaptam s hal
lottam, hogy Bickerék is érdekeltek az üzletben, tisztele
temet tettem náluk és felajánlottam szolgálataimat arra az 
esetre, ha az új vállalkozás vezetői első kézből való felvilágo
sítást kívánnának.



Igen udvariasan fogadtak, de tudtomra adták, hogy jobb 
lesz, ha kórházi munkámmal törődöm. Ez a viselkedésük 
némikép megdöbbentett és óvatosan hivatkoztam jelenté
semre és arra, hogy kész vagyok szóbeli felvilágosítást adni, 
ha ezt tanácsosabbnak tartják. Érthetetlen morgás volt a 
válasz:

—  A jelentés? Igen, hogyne, ismerjük. De bocsásson 
meg, most nagyon fontos elintéznivalóink vannak. A ház
mester majd átadja önnek  köpenyét és kalapját.

Az új gyarmat csakugyan megalakult, de egészen más
hol, mint ahogy én indítványoztam. Nem volna szép, ha azt 
mondanám, hogy örültem, amikor tizenkét év múlva össze
omlott. De az a gondolat, hogy a vállalkozók 600.000 
forintot veszítettek, nem okozott nekem álmatlan éjszakát.

A távoli országokban szerzett tapasztalataimról senki
nek sem beszéltem, itt sem fogok beszélni róluk, köt az ígé
retem, amelyet elutazásom előtt tettem. Az úgynevezett 
kábítószerekre vonatkozó kutatásaim eredményeit pedig 
közreadtam »De Herbis Medicis Indorum« című könyvecs
kémben, amely Leydenben jelent meg, 1652-ben.

Hosszú utamnak csak egy-két személyes élményét 
akarom elmondani, hogy rendet teremtsek emlékeim káo
szában.

Mindenekelőtt megemlékezem arról a félelmetes nap
ról, amikor a Csatornán át haladtunk, rettenetes déli viharral 
küzdve. A >Dubbele Arend« jó  állapotban volt és kapitánya 
értette mesterségét. Mégis elvesztettük mindkét horgunkat, 
az előárbocot és á vitorlák felét} rettenetesen szenvedtem a 
tengeri betegség miatt} egész életemben nem fogom elfelej- 
veni ezt az állapotot.

tU ndrik v in  Loon: Rembrandt. 13
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De nemcsak a csontjaimban és gyomromban dúló fáj
dalom tette végnélküliekké ezeket a szörnyű órákat, hanem 
az is, hogy az utasoknak nem volt szabad felmenniük a fedél
zetre. De ha szabad is, akkor sem tudok felmenni, gyenge 
voltam ahhoz is, hogy a szemem kinyissam, nemhogy kezem- 
lábam mozgassam. Hátamon elterülve feküdtem hét nap és 
hét éjjel, beszorítva egy kicsi sötét fülkébe (gyertyát sem 
lehetett gyújtani, mert a hajó rettenetesen himbálózott) és 
bőséges időm volt a gondolkozásra.

Kevéssel elutazásom előtt fájdalmas élményem volt, 
s az még mindig gondot okozott.

Minden ismerősömtől elbúcsúztam ; Rembrandtot tar
togattam utoljára. Nagyon megszerettem ezt a magányos 
lelket és úgy láttam, hogy zivatar készülődik a breestraati 
háztartás fölött. Dircxné még mindig ott volt a festőnél. 
Azzal az ürüggyel, hogy Titus makacs meghűlésben szenved 
és ápolására nagyobb szüksége van mint valaha, ha nem 
akarják, hogy ugyanabban a betegségben pusztuljon el, 
amelyben az anyja, napról-napra nélkülözhetetlenebbé tette 
magát. Kétségkívül nagyon szerette a gyermeket, de különös 
módon. Egyszer csókolta és becézte, a következő pillanatban 
pedig kiszidta vagy megverte valami olyan csekélység miatt, 
amelyet egy értelmes ember észre sem vett volna.

Ez a nő, amint Rembrandtnak legalább egy tucatszor 
megmondtam, nem volt felelős cselekedeteiért. Hisztéria 
gyötörte, az a titokzatos méhbetegség, amelyet már Galenus is 
említ és gyakori az ebben a korban lévő nőknél. XT 1 
hosszat egészen normálisan viselkedett és aztán 
minden felismerhető ok nélkül őrjöngő düh fogta e! 
rókát és tálakat tőrt, leszakította magáról a ruhát és
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tóan viselkedett. Rembrandt tehetetlenül nézte és túlzó 
ígéretekkel próbálta lecsillapítani.

Ha ez nem használt, akkor kérlelni kezdte »a szegény 
kis Titus nevében, akinek olyan nagy szüksége van rá«, 
mire az ápolónő zokogni kezdett. Huszonnégy óra nyu
galom rendbe hozta; most mintegy tizennégy napja megint 
jól ment minden.

A hisztérikus emberek nemcsak megbízhatatlanok, 
hanem gonosz és ügyes hazudozók is és minthogy egyáltalán 
nem felelősek cselekedeteikért, nem is lehet azokat számon
kénti tőlük.

Igyekeztem a festőnek mindenképen megmagyarázni, 
mennyi kellemetlenséget okozhat neki ez a nő. Az olyan 
kicsiny és áhítatos közösségben, mint a miénk, minden 
művészt könnyelműnek és feslettnek tartanak. Nem használ 
neki, ha élete a legtisztább erkölcsű, embertársai mégis azt 
mondják róla: —  Igaz, igaz, de mégis Szent Lukács céhébe 
tartozik. Mindenki tudja, milyen emberek azok! Legjobb, 
ha nem érintkezünk velük. —  Ha most már egy ilyen ember 
egyedül él egy házban egy katona özvegyével, akkor minden 
jó  keresztény bizonyos benne, hogy a nő a szeretője, és épúgy 
elkerüli a bűnös házat, mint ahogy nem hajlandó szívességet 
tenni egy más felekezet hívének.

Egyszer-másszor felhívtam Rembrandt figyelmét ezekre 
a körülményekre, de nem értem el semmit, legfeljebb azt, 
hogy felbosszankodott.

—  Ostobaság, — felelte legtöbbször —  pletyka és 
ostobaság! Ez a nő néha csakugyan kellemetlen, de senki 
sem viselheti jobban szívén a kis Titust. Még végrendeletet is 
akar készíteni a gyermek javára, arra az esetre, ha egy roha-
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mában meghalna, —  bár még nem készítette el, de gyakran 
beszél róla; ez is mutatja, mennyire szereti a gyereket — 
mint hogyha a saját gyermeke volna. Természetesen egyszer 
csak el fogom küldeni, de nem éppen most, az nem lenne 
tisztességes dolog, tekintettel arra, hogy mi mindent tett a 
gyermekért.

Persze nem ez volt az igazi ok, amiért habozott a nőt 
kidobni. Hanem még mindig a régi nóta. Munkáján kívül 
semmit sem értett az élethez. Reggel, délben, este csak fes
teni akart és karcokat készíteni. A mindennapi életnek 
nem volt szabad zavarnia műtermének munkáját. Új ház
vezetőnőt vagy új ápolónőt szerezni időbe került volna. 
Azután be is kellett volna vezetni a háztartásba. Palettájának 
és ecsetének szolgálata miatt elhanyagolta saját és a gyer
meke érdekeit. Geertje Dircx, minden hibája, szeszélye, 
örökös jajgatása és panaszkodása ellenére is legalább békében 
hagyta dolgozni; Rembrandt többet nem követelt.

—  De hallgasson rám, —  mondtam egyik utolsó láto
gatásom alkalmával — Maga ugyebár arcképfestő. A tájkép
festő vásárlójával nincsen közvetlen érintkezésben, lehet 
iszákos és csavargó, képeinek vevői nem látják, hát nem is 
törődnek élete folyásával. Maga azonban arcképeket fest. 
Az embereknek ide kell jönniük Magához a műtermébe. 
A közönség általában gyalázatosán gyáva. Ha meghallja a 
Magáról és Geertjéről szóló pletykát, Maga elveszett 
ember.

Ezt nem látta be.
—  Ha az emberek oly kevésre becsülik ír 

hogy nem jönnek el hozzám, mert azt hiszik, hogy 
nőnél alszom,akkor inkább maradjanak odahaza,-
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egyetlen válasza. És amikor tovább akartam folytatni a 
beszélgetést, türelmetlenül félbeszakított:

—  Tudom, tudom, az asszony hóbortos, el fogom 
küldeni. De nem éppen most, nem volna praktikus dolog, 
sem pedig tisztességes eljárás.

Utolsó este voltam nála, még sok mindent meg szeret
tem volna beszélni vele. De valami közénk tolakodott: ez a 
szerencsétlen nő. Akárhogy is iparkodtam, nem tudtam 
elterelni róla gondolataimat. Végül is végzetes hibát követ
tem el. Rembrandt talán legnagyobb festőnk volt, de nagyon 
egyszerű származású és gazdag pártfogói többízben értésére 
adták, hogyan gondolkoznak az olyan művész társadalmi 
műveltségéről, akinek apja molnár, fivére pedig csizmadia. 
Rembrandt rendkívül érzékenyen fogadta az ilyen megalázá
sokat (ostoba érzékenységgel, gondoltam) és éppen túlságos 
érzékenysége és nagyfokú félénksége következtében időnként 
hihetetlenül merev és neveletlen lett.

Aznap este különösen rossz hangulatban volt. Szeretett 
engem, én is őt; bánkódott, hogy elmegyek. Én is szeren
csétlennek éreztem magam és valami nagyon a lelkemre 
nehezedett.

Tizenegy óra felé járhatott, odahaza még sok mindent 
rendbe kellett hoznom. Felkeltem és így szóltam:

— Au revoir, ha szüksége van valamire, csak írjon és 
mindjárt visszajövök.

Felugrott székéről.
—  Nincs szükségem semmire sem! —  mordult rám, — 

Sem Magától, sem mástól. Nagyon kedves, hogy felajánlja 
szolgálatait, de magam is tudok gondoskodni magamról,

■'gyón szépen köszönöm,
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Kezet nyújtottam.
—  Isten vele —  mondtam.
—  Isten vele —  felelte, de nem fogadta el kezemet 

és nem is kísért ki, holott máskor oly kínosan udvarias szokott 
lenni.

Másnap egész nap ürügyet kerestem, hogy még egyszer 
meglátogathassam. De annyi dolgom volt, hogy nem jutot
tam hozzá, benézni a Breestraatra, sajnálkozásomat fejezni 
ki szegény barátomnak és megmutatni neki, mennyire sze
retem és mennyire kőzeláll hozzám. Azután eljöttek a 
poggyászomért és mennem kellett.

így búcsúztunk el egymástól. Ha erre a szerencsétlen 
esetre visszagondoltam, az még jobban gyötört, mint a 
betegség, amelyben szenvedtem. Hálát adtam Istennek, ami
kor megérkeztem Doverbe és ismét szilárd talajt éreztem a 
talpam alatt.

Amint nemsokára kiderült, ott-tartózkodásunk sokkal 
tovább húzódott, mint ahogy akármelyikünk gondolta volna, 
beleértve a kapitányt is. Egy hónapig maradtunk Angliában. 
Ez a hónap nem telt nagyon kellemesen. Az ország polgár- 
háború szélén állt és az idegeneket oly szívesen látták, mint 
egy vércsét a baromfiudvarban. Mindenki kémkedett min
denkire és mindnyájan együtt kémkedtek az idegenekre.

A vendéglősnőtől megkérdeztem, ki a legjobb seborvos 
a városban és felkerestem.

Más városokbeli kartársak általában örülnek látogatá
sunknak, mert rendszerint tudunk valami új eljárá0* ^ 
kell köveket eltávolítani, vagy a bonckést használr 
hatnak valamit tőlünk, mi pedig őtőlük. De itt cg 
öregembert találtam; gyapjúsállal a nyaka körül
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a Jelenések könyvét, amelyet az angol lelkészek megjegy
zések légiójával láttak el. Alig mondtam el neki, hogy az 
amsterdami seborvos-testület tagja vagyok, Üj-Hollandiába 
utazom és a kedvezőtlen szelek Dover kikötőjébe hajtottak 
és tisztelegni akartam nála, minthogy nevét mindenütt 
dicsérve emlegetik (a hízelgés a legjobb kenőolaj a társadalom 
sokkerekű gépezetében), amikor becsapta a könyvet, hátra
tolta székét és olyan heves gyalázkodásba tört ki, amilyent 
csak ritkán hallottam.

—  Szóval Ó-Hollandiából Üj-Hollandiába utazik? Ki 
mondta nektek, ti betörők és kalózok, hogy elfoglalhatjátok 
azt az országot, amely Sión gyermekeié? Sión gyermekeié, 
érti! Amikor Isten azzal büntetett meg bennünket, hogy 
egy Stuartot ültetett fölénk uralkodónak, mi, akik igazán 
szeretjük ő t  és szolgálatát, úgy mentettük meg szent igéit, 
hogy átvittük az Óceán túlsó partjára és ott egy új, boldogabb 
Angliát alapítottunk a vadak között, akik mérhetetlenül 
kevésbbé kegyetlenek és vérszomjasok, mint a mi Stafford- 
jaink és Laudjaink. Akkor jöttetek ti, mindent összezavaró 
telepeitekkel. Várakat építettetek Izrael országában. Sere
geket állítottatok fel azért, hogy visszatartsák a választott nép 
jogos bérét. Most ütött az ítélet órája, a gonosz ismét fel
emelte fejét. Neve Stuart Károly.

Ekkor közbevágtam.
—  Igen tisztelt uram, —  mondtam —  csak kartársi 

udvariasságból jöttem ide. Hazámban nagyon érdekli az 
orvosokat az Önök egyik orvosának munkája. Szeretnék 
önnel dr. Harvey elméletéről beszélni.

Azt hittem^ az £rej; m inc jj|r t^^ .|m  rohan,
*  I.
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—  Harvey! üvöltötte, —  Közönséges, gyalázatos 
áruló. Harvey tisztességes kisbirtokos fia létére a pápista 
királyt szolgálja. Most éppen Oxfordban gyógyítja ki királyi 
urát kárhozatos életének következményeiből!

Ismét félbeszakítottam, mert a beszélgetés kezdett 
nagyon kínos lenni. Azt mondtam, kétségkívül sajnálatra 
méltó, ha dr. Harvey a hamis párthoz csatlakozott (mit 
értettem ostoba pártjaikhoz, mi közöm volt hozzájuk? 
A pártokból elég volt nekem odahaza). Azért jöttem, hogy 
tudományunkról beszéljünk, nem pedig mellékes vallási 
vitákról. Ezek a szavak: ^mellékes vallási viták«, végleg 
kihozták a sodrából.

—  Mellékes! —  sziszegte az öregember (amennyiben 
ezt a szót sziszegni lehet) —  mellékes, kartárs úr? Évek óta 
azon iparkodunk itt, hogy felépítsük az új Siont, az új Angliát, 
hogy a veszedelem órájában fegyver legyen a kezünkben 
ellenségünk ellen és megmenthessük a régi Angliát. És 
Maga, aki ahhoz a néphez tartozik, amely állandóan ellen
állást tanúsít velünk szemben, amely majdnem megsemmi
sítette terveinket, Maga merészel belépni az én házamba és 
♦mellékes dolgokrók beszélni! Ki innen, takarodjék ebből a 
házból!

Ezzel végződött beszélgetésünk. Elhatároztam, hogy 
visszamegyek a hajóra, meghívom ebédre a kapitányt és 
megkérdem, aranyoskedélyű angol kartársam mit akar az 
új Sionnal és mennyiben keresztezték szegény hollandusok 
Jehova terveit,

Bontekoe kapitány derék, Franekerből való 
volt és fríz honfitársainak nagyrészével ellentétben 
hűséges kővetője. Már kilencszer járt Nyugat-Ind:
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legkevésbbé sem lepődött meg, amikor elmondtam neki dél
utáni élményemet.

—  Mindig a régi történet — mosolygott barátságo
san. — Mindig a régi történet, vagy a régi hazugság, 
vagy ahogy akarja. Hallgasson ide, doktor, elmondom 
Magának röviden az egészet. Az angolok nagyon komolyan 
veszik a lelket. A művészetekkel nem sokat törődnek. De 
minthogy szükségük van egy kivezetőcsapra érzelmeik szá
mára, állandóan imakönyvek miatt veszekszenek és kígyók 
miatt, akik beszéltek vagy nem beszéltek és hasonló dolgok 
miatt és nagy élvezettel, de hihetetlen vérszomjjal égetik, 
akasztják, szaggatják szét és négyelik fel egymást. Néhány év 
előtt legalább saját fajtájukbeli uralkodott még rajtuk. De most 
már meghalt a vörőshajú, öreg Bess (Erzsébet királynő), a 
ravasz, öreg nőszemély és egy Stuart uralkodik Anglián. 
Ezek a Stuartok nem érnek semmit, sohasem értekj azon
kívül külföldiek is, skótok, Edinburghból valók, amely Lon
dontól kétszer olyan messzire fekszik, mint Páris és négy
szer olyan messzire, mint Amsterdam. A Stuartok nem 
értik meg angol alattvalóikat és kedves alattvalóik nem értik 
meg skót uraikat. Azonkívül személy szerint is értéktelen 
emberek, gyengék a nőkkel szemben és könnyen megszegik 
szavukat. Szép kis társaság! A parlament Londonban ülé
sezik, a király Oxfordban tartózkodik és a két párt seregei 
valahol eközött a két hely között állnak. Még szerencsénk lesz, 
ha eljutunk innen, mielőtt szabályos ütközetet nem vívnak,

—  Mindez nagyon érdekes, —  mondtam —  de az
Iméért, mi köze ennek Üj-Amsterdamhozf 
nrmális emberek szemében semmi, de ha jól 
beszélését, ma délután nem normális emberrel
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volt dolga. Ne felejtse el: az emberek itt most mennek át 
azokon a zavarokon, amelyeken mi harminc év előtt men
tünk keresztül. Végül is valószínűleg levágják majd a 
király fejét. Ha Károly nem vigyáz magára, egy fejjel 
megrövidítik. Az itteni emberek (akárcsak mi fiatalabb 
éveinkben) vallási delirium tremensbe beszélték és gondol- 
kozták magukat. Csak akkor józanodnak ki, ha valami 
szörnyű élményen mennek keresztül, háborún, világraszóló 
gyilkosságon, az egész nép pőrén egyetlen egy államférfi vagy 
maga a király ellen. Nézzen csak körül, nézze, milyen 
komoly képpel ülnek ezek az atyafiak egy nagy teremben, 
hatalmas biblia mögött, sorról-sorra elolvasnak mindent és 
mindenütt találnak helyeket, amelyek Ist'm népét felszó
lítják, hogy gyilkolják meg a zsarnokot!

— Jól van, kapitány úr, —  vágtam megint közbe —  
mindez rendkívül érdekes, de mi köze Üj-Angliához ?

—  Bocsásson meg, —  válaszolta a kapitány —  az 
utóbbi harminc esztendőben gyakrabban jártam itt. Vala
mikor híres, vidám ország volt ez és most! De ö n  azt kérdi, 
miért haragudott annyira az öreg orvos, amikor megtudta, 
hogy ö n  hollandi? Valószínűleg az úgynevezett nonconfor- 
mista tábor egyik oszlopa. Harminc év előtt még senki sem 
tudott róluk; lehet, hogy már a világon voltak, de elrejtőz
ködtek. Ma pedig mindenütt ott hemzsegnek. Tegnap 
egyikük feljött a hajóra, a városi hatóságok parancsával: 
a hajó legénysége, még az idegen hajóké is, amelyek a dovtri 
kikötőben horgonyoznak, köteles vasárnap istentiszteletre 
menni. Meg tudja ezt érteni ? Mintha élvezetből volnánk itten.

—  Ja igen, Űj-Anglia — folytatta. —  O tt is jártam, 
utolsóelőtti utam alkalmával. Űjfundland magasságában
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viharba kerültem, elvesztettem egy árbocot és befutottam a 
charlestoni kikötőbe, hogy újat vegyek. Szép tágas kikötő, 
de Istenem, micsoda emberek! Négy hétig kellett ottmarad
nom. Egész életemben nem unatkoztam még annyira!

—  A közelben fekszik még egy falus Bostonnak hív
ják, épúgy, mint a Bristol-Csatorna melletti várost. M in
denki, aki meghallotta, hogy Hollandiába jövök, rögtön az 
1618-as nagy egyházi gyűlésről tudakozódottj arra a gyű
lésre gondoltak, amelyet a papok Dordrechtben tartottak, 
háromszázezer forintba került és végeredményképen azt a 
határozatot hozta, hogy a lelkészeknek fekete és nem barna 
ruhát kell hordaniuk. Mindig azt gondoltam, ezek a derék 
emberek maguknak sok fáradságot és az adófizetőknek sok 
költséget megkíméltek volna, ha mindjárt a feketét választják.

—  Most visszatérek arra a kérdésre, miért gyűlölnek 
bennünket annyira a Déli- vagy a Mauritius-folyó, vagy 
inkább Hudson partján (mindenki máskép nevezi ezt a 
vizet).

—  A szerencsétlen, félrevezetett emberek szentül 
hiszik, hogy a mai Anglia pusztulás előtt áll és ezért férfiak 
és nők gyermekükkel és minden ingóságukkal együtt Ame
rikába akarnak menni. Erre vonatkozott ma délután a mo
gorva öregember kijelentése, hogy mi az igazság hatalmaival 
szegülünk szembe. Odaát erős önálló államot akarnak alkotni 
a papság védelme alatt (természetesen saját papjaikra gondol
nak, a többi papot kikergetik az őserdőbe, hadd szórakozzanak

- -  indiánok).
Csakhogy az a vidék nem arra született, hogy új 
lapítsanak rajta. Talaja sziklás, a tél tizennégy 
art és minden hónap hét hétig, folyó nincsen, nem
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vezetnek utak a földség belsejébe. Oda természetesen nem 
akarnak menni.

— Hiszen Ön Leydenben tanult. Emlékszik még a 
nagy zsoltáréneklésre, amelyet vasárnaponként a Kloksteegen 
lehetett hallani? Azok az emberek énekeltek, akiknek a fejé
ben először támadt fel az amerikai Üj-Sion gondolata. 
Parasztok, csizmadiák, egészen egyszerű emberek. 1620 
nyarán vittem vissza őket Delfshavenből Angliába. Szörnyen 
hálátlan társaság; semmi sem tetszett nekik minálunk. Tizen
két évig éltek közöttünk, de egy szót sem beszéltek hollandul. 
Minthogy az otthoni állapotokkal sem voltak megelégedve, 
ki kellett vándorolniuk Virginiába, ahol saját országot ala
pítottak.

—  Szegény ördögöknek fogalmuk sem volt róla, hol 
fekszik Virginia. De hallották, hogy termékeny ország, dohányt 
lehet ott termeszteni és azon meggazdagszik az ember.

—  Győtrelmes utazás után, amelyen sokan elpusz
tultak, tehetségtelen kapitányuk rendeltetési helyüktől sok
ezer mérföldnyire északra partra tette őket, az Isten-elhagyott 
vadon legnyomorúságosabb részén, a Szent Lőrinc folyótól 
délre elterülő sziklák és szirtek közt.

—  Tisztességből felajánlotta nekik, hogy újra felveszi 
őket a hajóra és elindul még egyszer megkeresni Virginia 
partjait. De erről hallani sem akartak. Ha már egyszer 
partra értek, gyalog is eljutnak céljukhoz; a térképen nem is 
olyan hosszú az út. És most jön a felelet az ö n  kérdésére: 
egy országba jutottak, amelynek a határán ez állt: »Ez a 
Hollandi Nyugatindiai Társaságéi

—  Most újabb nehézségek támadtak. I tt ugyanazokat 
az embereket találták, akik elől tizenkét évi vendégeskedés
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után elmenekültek, nem csoda tehát, hogy a csalódott atya
fiak, akik Űj-Jeruzsálemet ott akarták felépíteni, ahol Üj- 
Amsterdam áll, nem nagyon szeretnek bennünket. Ha az 
én tanácsomra hallgat, nem áll szóba többet az itteniekkel. 
Ne beszéljen egy szót sem az idevalósiakkal. Tegyen úgy, 
mintha néma volna. Vagy csak hollandusul értene.

A kapitány e szavakkal jó  éjszakát kívánt nekem; 
én pedig lefeküdtem, olvasgattam még egy kissé Erasmus 
könyvét, a Balgaság Dicséretét és azon gondolkoztam, milyen 
keveset változtak az emberek az utóbbi száz esztendőben.

Nem valami ragyogó gondolat; de már későre járt és 
álmos voltam.

Nem egészen három hét alatt a hajó javítási munkálatai 
befejeződtek. Május közepén megkerültük a Land’s End- 

* fokot. Másnap egy heves déli szél majdnem nekivágott ben
nünket a Scilly-Szigetek egyik sziklájának. Azután meg
fordult, egészen megszűnt és keleti szél jött. Egész hátra
lévő utunk folyamán ragyogó időnk volt és az állhatatos 
szél alig egy hónap alatt átvitt bennünket az Újvilágba.



BERNARDO ÉS ÉN A Z  ELV ESZETT 
TÖ R Z SE K E T  KERESSÜK.

Nem szabad semmit sem elmondanom Üj-Hollandia 
belsejében tett számos utazásomról, amelyek sokkal tovább 
tartottak engem Amerikában, mint ahogy terveztem. Élmé
nyeimet gondosan feljegyeztem naplómba, amelyet mindjárt 
hazámba való visszatérésem után jelentésemmel együtt 
átadtam Andries úrnak. Minthogy a cselédség gyakran 
kíváncsi és nem tudhatom, halálom után kinek a kezébe 
kerülnek ezek a visszaemlékezések, nem akarok itt semmit 
sem megismételni.

Nem akarok sok időt fordítani arra az érdekes tárgyra 
sem, amely a vesszőparipám, amióta Montpellier-ben befe
jeztem tanulmányaimat. Kutatásaim szűkös eredményét 
megírtam az »Indiánok orvostudományárók című könyvem
ben. Ebből a szempontból az egész vállalkozás idő- és pénz- 
pazarlásnak bizonyult. Az indiánok csakugyan sok mindent 
tudnak a gyógynövények használatáról, de az érzéstelenítés 
területén éppolyan tudatlanok, mint mi vagyunk.

Gyakran hallottam egy-egy csodatévő indián orvosságos 
emberről, aki csonttöréseket gyógyít és nyílvégeket húz ki
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anélkül, hogy a betegeknek fájdalmat okozna. Ha azután 
sikerült rábukkanom, sokszor csak hónapokig tartó keresés 
után, mindannyiszor kiderült, hogy a hírek erősen túloztak, 
hogy hipnózist alkalmaz (ami az egyszerű bennszülötteknél 
nagyon hatékony), vagy ugyanazokkal a módszerekkel él, 
mint mi odahaza, vagy pedig a szegény páciensbe olyan 
iszonyú tömeg pálinkát és rumot önt, hogy az nem ritkán 
alkoholmérgezésben hal meg, holott józan állapotban életben 
maradt volna.

Nem, tisztára gyakorlati szempontból utazásom nem 
járt eredménnyel. Az egyetlen ember, akinek előnyére vált, 
én magam vagyok. Utazási technikám nagyon egyszerű volt. 
Andries úr előrelátása következtében bővében voltam min
dennek, a gyarmat kincstárától is mindig elegendő készpénzt 
kaptam váltóim ellenében. A legtöbb indiánus már rájött, 
hogy a furcsa és kerek lemez, rajta a fegyveres lovassal, nem
csak arra használható, hogy fülbevalót készítsenek belőle 
asszonyaik számára, hanem arra is, hogy az újamsterdami 
kereskedőknél megvásároljanak rajta mindent, amit csak 
szívük kíván.

Egy súlyos faláda hollandi forinttal utazni, meglehető
sen terhes és veszedelmes dolog. A veszedelmeket orvos- 
tudományom időnkénti alkalmazásával hárítottam el. Az 
indiánok orvosi eljárása, némely útleírás dicsérő beszámolá
sával ellentétben, a lehető legkezdetlegesebb. A betegeknek 
irdatlan mennyiségű folyadékot kell bevenniük, amelyek 

ízre nézve egyaránt förtelmesek; ezeket hivatásos 
főzik a legnagyobb titokban, varázslók, akik ép- 

atlanok, mint amennyire babonásak híveik. A hálá
im egyes törzseknél elképesztő, különösen a cse-
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csemőhalandóság. Igen sokszor csodatévőnek tartottak, ami
kor egészen jelentéktelen műtétet hajtottam végre, amelyet 
azután az emberek egy isten művének tekintettek. Csoda
tévői híremet igyekeztem lehetőleg megerősíteni, mert 
nemcsak biztonságot adott, hanem mindenféle úti kényelmet 
is, amilyenben az idegeneknek eddig még ritkán volt arrafelé 
részük.

Amikor megtudtam, hogy Nyugaton magasabb kul
túrájú törzsek élnek, fejlettebb állami körülmények között, 
elhatároztam, hogy őket is felkeresem és megállapítom, 
vajjon van-e azokon a területeken letelepedési lehetőség 
búzatermelők számára, akiket Bicker úrék az Újvilágba 
akarnak küldeni.

Minthogy ez az utazás bizonyos veszedelmekkel járt, 
Bernardónak azt tanácsoltam, ne jöjjön velem, de ő minden
áron el akart kísérni.

—  Nem vagyok egészen a magam ura — így érvelt. —  . 
Azért kaptam az útiköltséget, hogy megkeressem Izrael 
elveszett törzseit. Én époly kevéssé hiszek a létezésükben, 
mint Maga. Ekbatanában, nem Amerikában kellene kutatni 
utánuk; a babyloni leányok az ujamsterdamiaknál többet 
tudnak róluk és arról, hogy miért nem akartak Jeruzsálembe 
visszatérni. De azért mégsem csak élvezetből tartóz
kodom itt, nemcsak az a dolgom, hogy nyulacskákra vadász- 
szam és mókusokat lőjjekj valamit mégis kell tennem az 
amsterdami jámbor zsidók érdekében. Ezért Magával megyek.

Az utóbbi hónapokban a kitűnő Bernardo nagyon meg
változott. Beszédes lett, néha még mosolygott is. Amikor 
egyszer az Északi-Folyó partján sétáltunk egy magas szikh 
szélén, amely uralkodott a völgy fölött, megmagyarázta
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nekem a változást. Mindkét kezét az égre emelve, hangosan 
így kiáltott:

—  Tér! Végtelen tér! Istenem, köszönöm neked, hogy 
megtanulhattam ennek a szónak az értelmét!

—  Elég tér volt Maga előtt, amikor a Zuyder-Zee 
gátján ült — mondtam, de ő megrázta fejét és ezt válaszolta:

— Igaz; de az mégsem ugyanaz. O tt olyan voltam, 
mint egy madár, amelynek barátságos emberek megengedik, 
hogy a szobában röpködjön, de az asztalon mindig ott áll a 
kalitka, amelybe vissza kell térnie. Itten egész más. Először 
életemben érzem magam igazán szabadnak. Ezer mérföldre 
vándorolhatok északnak, délnek vagy nyugatnak és ha nem 
szenvednék annyira a tengeri betegségtől, ezer mérföldet 
vándorolhatnék akár keletnek is; semmi sem tartana vissza.

Amikor a derék fiú így kiöntötte szívét és annyit beszélt 
egyfolytában, amennyit még sohasem hallottam tőle, vettem 
neki egy teljes felszerelést, amilyent fent északon hordanak a 
hivatásos hódvadászok.

Augusztus végefelé hagytuk el Űj-Amsterdamot, amikor 
a nap még forrón sütött le és nyugatra vonultunk egy ösvé
nyen, amely alig különbözött egy mókus nyomától.

Rövid vándorlás után elérkeztünk a mohikánokhoz és 
Bernardot ott hátrahagytam, hogy őrizze poggyászunkat. 
Onnan indultam el a vörösbőrűek területére és utam ered
ményéről beszámoltam kegyes uraimnak átadott jelenté
semben.

■•Dűlik T«n León: Bnnbnndt. 14
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Amikor több évig tartó meglehetősen szabad élet után 
visszatértem Üj-Amsterdam városába, már annyira meg
szoktam, hogy a magam ura legyek, hogy nem tudtam többé 
elviselni a bérházakban való élet korlátáit s elhatároztam, 
egy kis házat építtetek magamnak, az utóbbi években 
úgyis alig adtam ki pénzt valamire.

Megvásároltam egy darab földet Wolfaert Gerritszoon 
farmjából, olcsó pénzen szereztem meg, mert egy nagy 
mocsár közelében feküdt, de a mocsár az év nagy részében 
tele volt vízzel és bennem egy tó képzetét keltette fel. Két 
Staten Island-i indiánus megígérte, hogy épít nekem egy 
faházat és oly kitűnő kézműveseknek bizonyultak, hogy a 
ház nem egészen négy hét alatt felépült.

Azonnal értesítettem Bernardot és kértem, költözzék 
hozzám. Nem jött, hanem titokzatos választ küldött. Egy 
kis darab pergamentre meglehetősen durván lerajzolt egy 
indiánust, amely külsejében Bernardóra hasonlított} a rajz 
alatt e rejtelmes szavak álltak: »A tíz elveszett törzshöz 
találtam egy tizenegyediket.«

Egyelőre le kellett tehát mondanom a viszontlátásról.

3 0 . F e j e z e t .
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Ehelyett hazulról érkezett egy nagy örömmel fogadott 
csomag; kilenc levelet tartalmazott, amelyet Jean-Louis írt 
nekem az utóbbi két év folyamán. Amint közelebbről meg
vizsgáltam, kiderült, hogy az egyiket Szelim írta, ez bizony 
rövid és szomorú volt.

»Ez a nagy város olyan elhagyatott^ írta, »amióta ö n  
és Bernardo eltávozot .Jean-Louis aranyos, de tojáslepényeibe 
mindegyre több matematikát kever; nem szívesen ülök asz
talhoz, ha előbb négyzetgyököt kell vonnom a levesből.

Talán Isten valóbán csak elvont fogalom és gon- 
dolkozási formula, amelyet Descartes úr legközelebb májd 
megmagyaráz nekünk, de az én elmém bizony nem tudja 
követni barátunkat. Éppen ezért sokat ülök egyedül.

Nagyon unatkozom, a Boszporusz partja egyre jobban 
csábít.

Üdvözlöm ö n t  és a kedves Bernardot. ö  majdnem 
olyan magányos, mint én vagyok, Allah kegyelmezzen mind
annyiunknak! Isten önnel U

Majd utóirat következett: »Az ö n  kedves barátja, 
Rembrandt, egyszer-kétszer felkeresett; valóságos szenve
délyt érez a törökök iránt. Le akar festeni. Megkérdeztem, 
vajjon szűkében van-e modelleknek; azt felelte: »nem, de 
többnyire hollandi csavargók a modelljeim. Ha fel is öltöz
tetem őket bársonyba és selyembe és turbánt rakok is a fejükre, 
mégsem lesz belőlük tőrők.« Talán a legközelebbi napokban 
teljesítem kívánságát.«

Ezután nekiláttam a körülbelül ötven oldalnak, amelyet 
Jean-Louis írt tele gondos írásával. Részletesen beszámol
tak az utóbbi évek eseményeiről, amennyiben őt vagy engem 
érintették.

14
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A levelek bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből 
álltak. Nem mondtak sem túlságosan sokat, sem túlságosan 
keveset, a maguk nemében épp olyan tökéletesek voltak, 
mint azok az ételek, amelyeket időnként készített nekünk és 
mindig a jóllakottság érzését hagyták hátra, anélkül a 
kellemetlen érzet nélkül, amelyet a megtőmőtt gyomor 
okoz.

Gyors hazautazásomkor sajnos, nem hoztam magammal 
ezeket a leveleket. Utánam küldték ugyan, de az a hajó 
elsüllyedt. Emlékezetemre kell tehát hagyatkoznom és csak 
a leglényegesebb dolgokat rögzítem, főképpen azokat, ame
lyek barátaimra vonatkoznak.

Jean-Louis, közvetlen az egyes levelek megírása előtt, 
felkereste houtgrachti házamat és fiamat. A kisfiút egész
ségben találta, már nem nagyon emlékezett rám, ami ter
mészetes is, jólnevelten viselkedett és hetenként kétszer rajz
órákat vett Rembrandttól. Nagy tehetséget tanúsított eziránt 
a művészet iránt; Rembrandt sok időt szentelt a fiúnak, aki 
szépen haladt.

Jean-Louis azután leírta a politikai és gazdasági álla
potokat, különösen azokat a nehézségeket, amelyek a közélet 
nyugtalan viszonyaiból következtek. A művészek érezték 
először a bizonytalanság hatását. Rembrandt saját szavai 
szerint egy fél évig nem kapott egyetlenegy arckép-rendelést 
sem, egy allegórikus történelmi festménnyel kísérletezett, 
amely Hollandia megbékélését ábrázolta és sok vázlatot készí
tett hozzá. De senki sem akarta megvenni; a levél meg
fogalmazásakor még a műteremben állt. Semmi sem sikerült, 
amihez hozzákezdett. Neve hamarosan háttérbe szorult 
fiatalabb művészek neve mögött, akik nemcsak olcsób-
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bán dolgoztak, hanem előzékenyebbek is voltak a ren
delőkhöz.

A levelekben a sorok közül ki lehetett olvasni Jean- 
Louis mélységes, komoly aggodalmát a breestraati ház miatt. 
A szörnyű ápolónő még mindig ott volt, még viharosabban 
viselte gondját a kis Titusnak, de az évek folyamán ter
mészete egyre elviselhetetlenebb lett. Sokszor úgy látszott, 
mintha végleg elvesztette volna eszét. Azokat a szerencsét
leneket, akik urát meg akarták látogatni, megfogta kabát
gombjuknál és kényszerítette, hogy végighallgassák locso
gását, amíg egészen ki nem öntötte szívét, hogy mi mindent 
nem tett a kis Titusért, végrendeletében ráhagyta mindenét, 
csak neki köszönhető, hogy a háztartás nem omlik össze, 
mert »ő« (és ujjával a Mester műtermének ajtaja felé muta
tott) lusta és közömbös; de sokáig nem lehet már ezt az 
állapotot kibírni. Sokat tudna mesélni magáról és a híres 
Rembrandt van Rijnről; a világ csodálkoznék; vajjon lát
ták-e már a gyöngyöket és az aranygyűrűt, amelyet Rem
brandt neki ajándékozott? és így ment ez tovább a gyanúrlan 
látogatók nagy bosszúságára; lassanként el is kerülték a Mester 
házát, hogy megszabaduljanak a gonosz tekintetű ápolónő 
örökös jajgatásától és panaszától, hogy Rembrandt nem 
bánik vele úgy, amint kellene.

Senki sem tudta, mire vezetnek végül is ezek az álla
potok? végre jó  ismerősöknek sikerült Rembrandtot rábír
niuk, vizsgáltassa meg az asszonyt egy elmeorvossal. A festő, 
mint mindig, türelmesen hallgatta meg a tanácsot és meg
köszönte a részvétet, mondta, hogy a nő nemsokára elhagyja 
a házat, azután azonban nehézségekre hivatkozott, amelyek 
óvatosságra kényszerítik,
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Ezekről a rejtelmes nehézségekről nem írt Jean-Louis 
semmit. Egyesek úgy gondolták, Rembrandt pénzt kért 
kölcsön Geertjétől és nem tudja visszafizetni. Saskia örök
ségét még mindig nem rendezték. Pénzügyekre vonatkozó 
törvényes eljárás esetén a bíróságnak meg kell vizsgálnia 
mindkét fél vagyoni viszonyait és általában úgy gondolták, 
Rembrandtra nézve nem lenne kedvező, ha a hatóságok túl
ságosan is beleütnék orrukat dolgaiba.

Megfeszítettebben dolgozott, mint valaha és egész sereg 
kiválóan szép karcot készített el. De régi barátaitól annyira 
különvált, hogy senki sem tudott közelebbit a vagyonról, 
amelyet a művész fia számára kezelt; senki sem ismerte e 
vagyon eredeti nagyságát. Minden szörnyű rendetlenségben 
volt. Minthogy Rembrandt nem vezetett könyveket, pénzét 
ötletszerűen adta ki, ma egy hajóstársaság részvényeit vásá
rolta meg, holnap egy Rafael-képet, még csak sejteni sem 
lehetett, mekkora vagyonnal rendelkezik.

Barátai felajánlották, hogy rendezik ügyeit; ezt bár 
udvariasan, de a leghatározottabban visszautasította. Majd 
már ő maga is rendbe hoz mindent, ha elkészül egy karccal, 
amelytől igen sokat vár. A karc Krisztust ábrázolta, amint 
betegeket gyógyít; úgy gondolta, száz forintot fog darabjáért 
kapni, ami hallatlan ár egy karcért. A közönség megint fel 
fog rá figyelni. Akkor abbahagyhatja azokat a munkákat, 
amelyeket az utóbbi években csak a kereset kedvéért vállalt, 
vehet egy szorgalmas, megbízható ügyvédet, aki üzleteinek 
és adósságai kifizetésének rendezésénél segít neki. Addig 
majd már meglesz valahogy ezzel az asszonnyal; hiszen azt 
meg kell adni, hogy Titust minden tekintetben kitűnően 
ápolja.
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Még mindig a régi nótaj csak a rímek változtak. Jean- 
Louis attól tartott, Rembrandtnak mélyebb okai lehetnek, 
hogy nem akarja vagy nem tudja ezt a nőt elkergetni. Saskia 
halála óta a festő nagyon visszavonult életet élt. Talán házas
ságot ígért Geertjének. Ilyen hisztérikus nőnél nagyon 
nehéz az igazat megtudni. Meg kell várni, amíg minden 
kiderül.

Lassankint egyre valószínűbb lett, hogy olyan fordulat 
áll be, amelynek révén Rembrandt végre megszabadul kel
lemetlen lakótársától. Barátai azt remélték, a szakítás mégis 
csak be fog következni, mielőtt kitör a nyilvános botrány. 
A szószékről már elhangzottak egyes célzások emberekre, 
akik jobban tennék, ha saját lelkűk üdvösségével törődnének, 
mint hogy lefessék az Üdvözítőt, amint betegeket gyógyít, 
és az egyik nagytiszteletű úr odáig ment, hogy az »Emmausi 
vacsorá«-n látható alakok közül az egyik nagyon is hasonlít 
a cselédhez egy bizonyos híres művész házában, aki maga is 
szívesen rendez vacsorákat, amelyek azonban egészen más 
jellegűek.

A feladat abhól állt, hogy ezt a nő zemélyt épségben 
kitelepítsék a házból, mielőtt a suttogásból hangos szóbeszéd 
lesz; de senki sem tudta megmondani, mi lesz az eredménye 
ennek a vállalkozásnak, Rembrandt rendkívüli makacsságára 
való tekintettel.

A francia azután részletesen mesélt európai ügyekről, 
amelyeket majdnem valamennyit ismertem. Háromszor egy
másután elolvastam a negyvennyolc oldalt, de valami külö
nöset meg kellett állapítanom :

Régebben rendkívül érdekeltek az Óvilág eseményei; 
most pedig úgy éreztem, mintha valaki a ház egy másik szó-
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bájában muzsikálna. Hiába hallgatok oda, csak semmit
mondó zörejként hatol a fülembe. Ügy éreztem, sohasem 
fogok már hazámba visszatérni. így is lesz, ha nem kapok 
két hónap múlva egy levelet, amelyben csak ez állt: »Sze- 
retném, ha visszajönne. Sürgős szükségem van segítségére és 
barátságára,* Aláírásként egy hatalmas R betű állt alatta.



AZ E L T Ű N T  T Í Z  TÖ RZSH Ö Z EGY 
T IZ E N E G Y E D IK  JÁ R U L.

Hiábavalónak bizonyult minden törekvésem, hogy írás
beli hírt kapjak Bernardótólj elhatároztam tehát, hogy sze
mélyesen keresem fel és megállapítom, mennyire haladt fel
adatában, Izrael eltűnt tíz törzsének felkutatásában.

Nem értesítettem szándékomról, meg akartam lepni. 
Ehelyett azonban magam lepődtem meg. Amikor elértem a 
falut, ahol búcsút vettem tőle, megtudtam, hogy most egy 
nagy faházban lakik vagy tíz mérfölddel tovább északra.

Megtaláltam a házat és Bernardot is; Bernardo annyira 
megváltozott, olyan sötétbőrű és egészséges képű lett, hogy 
először indiánnak néztem. Megölelt, megcsókolt, bevezetett 
a házba, ahol egy nagyon csinos és nagyon fiatal indián nő 
egy csecsemőt szoptatott és így szólt:

— Menjen vissza a derék Rabbi Menasséhez, mondja 
meg neki, hogy tiszteltetem és soha-soha többé nem megyek 
vissza. A tíz törzsnek ugyan nyomát sem találtam, viszont 
megtaláltam magamat,

—  Boldog vagyok. Ez az asszony a báj és szépség való
ságos csodája. A gyermek a legszebb gyermek a világon.

3 1. F e j e z e t .
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Maga & otthoni barátaim nagyon hiányoznak, de olyan 
kincset találtam, amiért minden mást odaadok.

— Először életemben nem vagyok zsidó, hanem ember. 
Itt senki sem töri a fejét azon, honnan jöttem. Nincs más 
vágyam, mint hogy ittmaradjak. Mondja azt odaát, hogy 
egy medve megevettj itt ugyan nincsen medve, de ők azt 
nem tudják. Mondja azt, hogy meghaltam. És most jöjjön 
be, sütök magának egy kis húst; nem közönséges húst, 
hanem olyan állatét, amelyet magam terítettem le; azután 
majd megkóstolja magam-szüretelte boromat és az asszony 
álomba ringatja majd fiúnkat; és hiába mondja, hogy hallott 
már édesebb éneket is, úgysem hiszem el.

így történt, hogy Bernardo Mendoza Soeyro, akinek 
erejében Izrael királyainak vére folyt, aki két évet töltött a 
portugál inkvizíció tömlöcében és további tíz évig vezette 
Ashalem Izsák amsterdami halkereskedő könyveit, végül 
mint indián törzsfőnök halt meg és most Amerika őserdeiben 
a vörösbőrűek vadászterületén nyugszik egy halom hcmok 
és kő alatt.

Amikor Bernardo megtudta, hogy visszatérek hazámba, 
kisfiam számára egy bőrruhát küldött ^szívélyes üdvözlettel 
Bernardo bácsi részérők, Jean-Louisnak pedig csinos ezüst
dobozt, séppen akkora, hogy egy gondolat egyszerre bele
férjen, —  tudniillik, ha kedves barátjára gondol, aki töké
letesen boldog«, de levelet sohasem írt.

Évek múlva, 1662 vége felé a Nyugatindiai Társaság 
egy kapitánya üzenetet hozott nekem.

Nyírfakéregre írták, az indiánok ezt az anyagot nagyon 
ügyesen használják fel különféle célokra. A nyírfakéregre 
piros színnel egy embert rajzoltak, aki valami nyugvóágyban
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feküdt egy fa mellett. Egy asszony és öt furcsa kis alak állt a 
háttérben. A reszkető kézzel írt szöveg majdnem olvas
hatatlan volt.

Elvittem a kérget Rembrandthoz, aki mint sok rövid
látó ember, igen jól olvasta az apró írást} ketten együtt 
kibetűztük tartalmát.

»Órám már majdnem elérkezett, de kész is vagyok az 
elvonulásra. Életem szép volt és jól megtréfáltam a sorsot, 
mert végül mégis boldog lettem.* Ez volt Bernardo sír
felirata.



K É T E L K E D N I K EZD EK , VAJJON AZ Ü G Y 
N E V E Z E T T  FEHÉR EM BEREK CSAKUGYAN 

JOBBAK-E A RÉZBÖRÜEKNÉL?

Új-Hollandiának egy részét szemleutam alkalmából 
nem kerestem fel, a Bickerék számára valószínűleg leg
fontosabb területet. Az északi és nyugati országrészt alaposan 
beutaztam. Négy- vagy ötszáz év előtt, amikor még préme
ket hordtunk és nedves, kényelmetlen házunkban fagyos- 
kodtunk, ezek a vidékek nagyon értékesek lehettek volna. 
De most, amikor a legegyszerűbb kézműves is építhet 
magának kemencét, a csodálatos, új, Németországban nem
régiben feltalált kályhák mellett csak gyapjúruhákra van 
szükségünk; prémet most már csak kivételesen látni 
nagyon gazdag embereken, akik embertársaiknak imponálni 
akarnak.

A hódprémet még feldolgozzák süvegnek; de honfi
társaim sokkal kényelmesebben is megkereshetik a pénzt, 
mintsem hódvadászattal és sehogy sem tudtam elképzelni, 
hogyan fog Andries úr amerikai kivándorlókat találni, 
akik készek lesznek ott a hódvadász nehéz és nyomorúságos 
életét élni,

32. F e j e z e t .
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Ha az általam felkeresett erdők közelebb fekszenek a 
tengerhez, kitűnő épületfát szállíthatnak hajóink számára. 
De amint alkalomadtán megtudtam, Európában harminc évi 
háborúskodás után végre békét kötöttek és a Fekete-Erdő 
ismét megnyílt fakereskedőink számára; a szállítási költ
ségek Üj-Amsterdamból a zaani hajóműhelyekbe nagyon 
magasak, míg a német fát kényelmesen leúsztathatják a 
Rajnán.

Bicker úrék több levélben jelezték, hogy ha lehetséges, 
szívesen átalakítanák egy kevéssé terveiket. A Nyugatindiai 
Társaság viszonyai napról-napra rosszabbak lettek. Rész
vényeik iránt oly kevés kereslet mutatkozott, hogy az amster- 
dami tőzsde törülte is a forgalomban lévő értékpapirosok 
listájáról. Nemsokára ezer hold földet lehet majd kapni egy 
vajaskenyérért. Vajjon van-e megfelelő talaj fűszeres növé
nyek termesztésére? Még mindig nagyon sok várakozást 
fűztek ahhoz, hogy egykor majd gabonát fognak innen 
importálni. De mindegyre újra és újra azt kérdezték, vajjon 
lehet-e borsot termelni Űj-Hollandiában vagy esetleg sze
recsendiót, amely egyre kedveltebb lesz, vagy pedig dohányt?

Azt mondták, komoly zavargások törtek ki az angol 
Virginiában, ahonnan a legjobb dohányt szállították. Tőzsdei 
hírek szerint az utolsó indiánlázadás alkalmából négyszáz 
fehér embert legyilkoltak.

Hogy feleletet adjak ezekre a kérdésekre és megvizs
gáljam, mennyire igazak a híresztelések, újra útnak kellett 
indulnom. Tengeren két hétig tart Új-Amsterdamból Vir
giniába, a szárazföldi utat még senki sem kísérelte meg. Ez az 
út azonkívül egy újonnan keletkezett társaság területén 
vezet keresztül, amely társaság pápista kezekben van.



Ez utóbbi körülmény nem volt lényeges. Minden kapi
tány, akinek arrafelé dolga akadt (Űj-Hollandia és a Chesa- 
peake-öbölben lévő telepek között erős áruforgalom bonyo
lódott le), azt bizonygatta, hogy Calverték, akiké az egész 
gyarmat (semmiféle igazgatóság vagy részvényesek nem 
beszélhetnek bele a dolgukba), okos emberek, szabad 
felfogásúak és nem törődnek azzal, hogy vevőjük 
lutheránus, pápista vagy törők, ha jól és készpénzben 
fizet.

Egyes indián törzsek, amelyeknek területét érintenem 
kellett, nagyon vad és harcias hírben álltak és többfelől taná
csolták, gondoskodjam fegyveres kíséretről, mihelyt elérek a 
Potomac folyóhoz.

Határozatlan voltamj ezért a gyarmat két tekintélyes 
emberéhez fordultam, akikről feltételeztem, hogy tökéle
tesen ismerik a bennszülötteknek az európaiakkal szemben 
tanúsított hangulatát.

Mind a ketten ellene voltak annak, hogy fegyveres 
katonákat vigyek magammal,

—  Csak terhére lennének —  jelentette ki Dr. La 
Montagne —  és megbetegednének. Legtöbbjük már. nem 
egészen egészséges, amikor idejön. I tt  azután nem él ész
szerű életet és éppen ezért könnyen áldozatul esik minden 
láznak és betegségnek, amely az őserdőben és a mocsarakban 
leselkedik rá. A legrosszabb pedig az, hogy bennszülött nők 
után járnak és ez elkerülhetetlenül gyilkosságra és vérontásra 
vezet. Az indián törvény szemet szemért, fogat fogért követel. 
De nem kérdi, kinek a szeméről és kinek a fogáról van szó. 
Elég nekik, ha fehér ember szeme vagy foga j éppen ezért 
állandóan veszedelemben lenne.
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—  Azonkívül, —  tette hozzá az okos De Vries kapi
tány —  annyi katonát nem is igen vihetne magával, amennyire 
szüksége lenne, hogy megvédjék a déli bennszülöttektől, ha 
ezek kárt akarnának okozni önnek. Ha viszont barátságosan 
fogadják, annál jobban megbecsülik majd látogatását, mert 
egyedül és fegyvertelenül jön. Ez hízeleg majd büszkeségük
nek is. Akármilyen lusták és piszkosak is az indiánok, mind- 
annyiukban megvan az alapvető hajlandóság arra, hogy 
úriemberek legyenek.

Ezeket a véleményeket oly elfogadhatóaknak találtam, 
hogy úgy döntöttem, nem viszek magammal fegyveres 
európait, hanem csak két hűséges mohikánt.

Csak egy aggodalom gyötört: Rembrandt levele. Érez
tem, sürgősen szüksége van iám. Igaz, hogy kevéssel elválá
sunk előtt szörnyen durván viselkedett, de már nem hara
gudtam rá fölösleges dühkitörése miatt. Szegény fivéremre 
és szomorú sorsára kellett gondolnom, abban sem voltam 
biztos, vajjon nem szeretett bele Rembrandt Geertjébe; 
bár nem hittem. Saskiát rajongásig szerette; de erőtől duzzadó 
ember volt, egész nap festőállványa előtt ült, éjszaka pedig 
gyakran karcai mellett. Ha egy embernek ennyire szobában 
kuksoló foglalkozása van, nagyon veszedelmes együttélnie 
egy nővel, aki nemcsak kellemes külsejű, hanem szeme és 
szája erős érzékiséget is árul el.

Szóval, attól féltem (valószínűleg Jean-Louis is ettől 
félt, ha nem értettem teljesen félre leveleit), hogy ez a nő 
elcsábította Rembrandtot, vagy hogy kevésbbé nyersen fejez
zem magam ki, a körülmények következtében mind a ketten 
elfelejtették a szigorú erkölcsi parancsolatokat, amelyek 
hazámban érvényben voltak. Az én szememben ezek a
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parancsolatok egy fabatkát sem számítottak; de ismerem 
papjainkat és Amsterdam város lakosainak szörnyű pletykáló 
hajlamát. Ha egy nevezetesebb prédikátor csak egy megróvó 
szót szól, a van Rijn-család társadalmilag és gazdaságilag 
tönkremegy.

Nagyon gyötört, hogy Rembrandtot egyedül kell hagy
nom ebben a helyzetében; a Bicker-családdal szemben viszont 
szerződésem folytán kötelezettségeim voltak. Ezért leültem 
és megírtam Rembrandtnak, hogy amennyiben itt minden 
jól megy, jövő ősszel újra Amsterdamban vagyok, meg
ígértem neki, hogy mihelyt visszajövök délről, felhasználom 
az első hajót, amely Európába indul; ha gondjai vannak, 
tárja fel szívét Jean-Louis előtt, ez a legmegbízhatóbb barát, 
csupa józan ész, ha gyakran el is rejti igazi érzéseit gúny és 
tréfa mögött. Ha befutok az amsterdami kikötőbe, várjon 
rám a Montelbaans-kapunál Titusszal együtt, akit szívből 
üdvözlök. Geertjéről egyáltalában nem beszéltem.

Másnap elindultam dél felé. Utamon Andries úr szá
mára fontos felfedezéseket tettem. Azért nem is beszélek 
róluk ebben a könyvben, amely tulajdon élményeimről és 
véleményeimről szól.




