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P O L IT IK A .

Miután visszaérkeztem otthonomba, a mocsár mellé, 
amelyet én tónak láttam, tiszteletemet tettem a kormányzó
nál és jelentettem, hogy kiküldetésemet befejezettnek tekin
tem. Hosszú beszélgetésbe bocsátkozott velem, kifejtette, 
hogy az otthoni befolyásos emberek rövidlátása következtében 
elmulasztottuk az alkalmat, hogy az Újvilágban svalami 
nagyot« alkossunk. Felszólított, maradjak itt és működjem 
személyes bizalmi emberként közte és az amsterdami igaz
gatóság közt. Megfontoltam a dolgot és arra az eredményre 
jutottam, hogy nekem más természetű feladataim vannak. 
Seborvos vagyok, nem kereskedő, sem pedig gyarmati fiszt- 
viselő. Majdnem hét évig mással foglalkoztam, mint ami a 
tulajdonképpeni munkám. Közben sok tapasztalatot gyűj
töttem és azokat otthon fel akarom használni. Nem, amíg 
az emberiséget ezer betegség gyötri, addig az a kötelességem, 
hogy hazatérjek és segítsek enyhíteni fájdalmat és nyo
mort. Visszautasítottam tehát a jóindulatú és megtisztelő 
ajánlatot.

—  Talán a jobbik részt választotta, — jegyezte meg 
keserűen Őexcellenciája —  a világnak ezt a részét úgyis 

Hendrik van Loon: Rembrandt. 15
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elveszítjük; csak évek kérdése. Ezt mondja meg odaát is. 
Most pedig elkérjük Írnokomtól azoknak a hajóknak a 
jegyzékét, amelyeken még az év vége előtt Európába viszik; 
szerzek önnek  kabint is.

Amint azonban kiderült, tavaszig kellett várnom. Ez a 
számomra nem volt olyan borzasztó. Két mohikánom min
denáron velem akart maradni végleges elutazásomig és mint
hogy egyikük időközben kitűnő szakáccsá vált és faházamat 
bőségesen elláttam fűtőanyaggal, nagyon kellemesen és béké
sen töltöttem a telet.

Kidolgoztam Andries úr számára készülő titkos jelen
tésemet és jegyzeteimet rendeztem, amelyeket az indiánok 
orvosi módszereire és eljárásaira vonatkozólag gyűjtöttem. 
Hetenként kétszer kimentem vadászni a magaslatokra, ame
lyek miatt a telepet »A sok hegy városának« nevezték. Vasár- 
naponkint házam nyitva állt mindenkinek és most vettem 
észre, hogy Üj-Amsterdamban több kellemes és barátságos 
ember lakik, mint gondoltam.

December elején nagy meglepetésemre beállított két 
hajó, jelentékeny késéssel a súlyos viharok miatt és leveleket 
hozott hazulról.

Az egyiket kisfiam írta, ez volt az első írás, amelyet tőle 
kaptam. A levélből kiderült, hogy a fiú gyorsan fejlődik. 
Kitűnő kézírása volt (apjának olvashatatlan macskakapará
sával ellentétben) és több ízben idézte Ovidiust. Sajnálta, 
hogy oly sok éve nem látott és kifejezte reményét, hogy 
mégis rászánom magam nemsokára a hazatérésre. De mindez 
oly szertartásosan hangzott, hogy fájdalommal állapítottam 
meg, mennyire elhanyagoltam az egyetlen lényt a világon, 
akihez a barátságnál szorosabb kapcsolatok fűznek. Többek
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közt ezért is örültem, hogy nemsokára végetér vándoréletem 
és száműzetésem.

Jean-Louis ezúttal önmagát is felülmúlta. Nem keve
sebb, mint kilenc levelet írt, mindegyik zsúfolásig tömve 
újságokkal. Hetet elvesztettem, de kettőt meg tudtam men
teni; azokat ideiktatom, mert megérdemlik.

Először is részletesen leírja az otthoni politikai hely
zetet, amely komoly aggodalmakkal tölti el a legközelebbi 
jövőre vonatkozólag.

»A fiatal herceg kevésbbé válik be, mint gondoltuk. 
Apja életében szerényen viselkedett, kedves és iparkodó volt, 
bár kissé már akkor is fennhéjázó; hiszen ő az első a család
ban, aki királylányt vett feleségül. Apja, az öreg herceg, élete 
utolsó éveiben nem volt nagyon kellemes ember. Rettene
tesen féltékenykedett saját fiára, távoltartotta minden állami 
ügytől és szándékosan azt a benyomást keltette, mintha fiát 
csak a lovak, a tánc és a színház érdekelné.

—  Alig helyezték azonban az agg főnök elgyötört 
testét a delfti sírboltba, megszűntek a színi előadások és a 
francia zenészeket sürgősen Párisba toloncolták. Mindez 
oly meglepetésszerűen jött, hogy a tőzsdén pánik tört ki, 
mert az a hír terjedt el, hogy a herceg a frontra utazott és 
ismét hadat indít Spanyolország ellen. Eddig mindannyian 
abban a hiszemben éltünk, hogy a háború véget ért, 
amikor Tromp szétyerte a második armadát. Azóta nem 
történt semmi nevezetes hadiesemény. A háborúra csak 
az a tény emlékeztet, hogy sok ember meggazdagodott 
csempészet és hadiszállítás révén. A fiatalabb nemzedék 
el sem tudja már képzelni, hogy hazája ismét hadszíntér 
lehet.

u
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Pedig a békeszerződést még nem írták alá, de ki törődött 
azzal? Rengeteg időt vett igénybe annak az eldöntése, kit 
illet az elsőség, amikor a tárgyaló felek belépnek a terembe; 
hogy vajjon a Legkatolikusabb Spanyol Király őfelsége 
titkos államtanácsosa ugyanannyi üdvlövésre tarthat-e igényt, 
mint Zeeland államának egy Magas, Nemes és Nagyságos 
Követe, vagy fordítva.

De előbb vagy utóbb e nehezen mozgatható excellenciás 
uraknak mégis alá kell írniuk a szerződést és ezzel minden 
elintéződnék.

Amikor tehát a tőzsdén felmerült a hír, hogy a herceg 
a spanyol ezredeknek a flandriai határon történt összevonását 
ürügyül használja fel, hogy betörjön Belgiumba, rövid, titok
zatos összejövetelek történtek az amsterdami városháza egyik 
termében; egyes urak, akiket mindketten ismerünk, külön 
hajót béreltek, hogy Hágába menjenek; a herceg pedig 
visszatért lován, a sereg téli szállásra vonult, aláírták a rég
óhajtott békét Spanyolországgal és négy napos dáridóval 
ünnepelték még. így állnak a dolgok, mikor levelemet 
írom.

Amsterdam győzött, mert nála van a kincstár kulcsa.
A herceget háromszor megverték, de a sereg az ő 

pártján van és mihelyt alkalma nyílik, Amsterdam ellen 
vonul és bosszút áll.

Az üzletek csak úgy mennek, mint máskor. A 
pánik, amely a hadműveletek hírére tört ki, elmúlt. A 
hajógyárak magán-megrendelésekre dolgoznak. Az egykori 
katonákat felakasztották vagy úgynevezett aggok-menhelyére 
helyezték el, ami végeredmény szempontjából ugyanazt 
jelenti.
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Sok minden aggodalommal tölt el, ha a jövőre gon
dolok. Angliához való viszonyunk napról-napra rosszabb 
lesz. Az csak természetes, hogy az elhalt angol király fia 
nővéréhez jött, amikor országából elmenekült. És minthogy 
ez a mi országunk mindig nagylelkűen viselkedett a politikai 
menekültek iránt, a fiatal úr jogosan számíthatott ránk. 
De ezek a Stuartok úgy látszik sohasem tanulnak. Egy király
nak a száműzetésben is vannak kötelességei. Csak egy sze
repet játszhat: méltóságteljesen belenyugodni sorsába, ami
kor is a hangsúly a méltóságteljes szón van. De Károlynak 
borra, nőkre és társaságra van szüksége. Két év előtt láttam 
Amsterdamban, természetesen egészen véletlenül, mert rang
rejtve utazott. Hat láb magas és inkább olasznak látszik, 
mint angolnak. A közönséges angol itt mindennapi jelenség, 
de az olyan angol, aki szicíliainak öltözik, ritkaság.

Délután hat óra volt. Egy polgármesterrel ment haza
felé a lakomáról, enyhén részeg volt, de segítség nélkül 
tudott még járni. Mindazonáltal egy berúgott ödipus vagy 
Lear király nem méltóságteljes látvány; ezért kísérete a 
yachtra noszogatta, hogy visszavigyék nővéréhez; ez oly 
gyorsan és méltóságteljesen ment végbe, amennyire a körül
mények és tántorgó lába megengedték.

Cromwell, ez a különös ember, aki várakozásunk elle
nére nem tette fésületlen fejére a koronát, ravaszabb, mint 
gondoltuk. Hatalma nagyobb valamennyi koronás elődjénél. 
Amíg akarata szerint irányíthatja polgártársait, nem törődik 
vele, milyen címen uralkodik. De neki is nehézségekkel kell 
küzdenie. Trónfosztás útján jutott hatalomhoz. És azt csak 
addig tarthatja meg, ameddig győztes és külpolitikájával 
mindenkit jómódhoz juttat.
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A hosszú polgárháború természetesen szörnyű károkat 
okozott az angol királyságnak; ebből senkinek sem volt 
annyi haszna, mint nekünk, kedves kis köztársaságunkban.

Hogy a hosszú levelet még hosszabbra nyújtsam: a 
közeljövőben háború fog kitörni, amely majd eldönti, ki az 
úr Európában. Pillanatnyilag mi amsterdamiak úszunk a 
pénzben és kedvünk szerint uralkodunk a világon. De a 
Lord Protector nemsokára felüti a bibliát és számos bibliai 
hely alapján bebizonyítja, hogy eljött az idő az amalekiták 
megsemmisítésére.

Az amalekiták természetesen szomszédaik az Északi- 
Tenger másik oldalán.

Hát ilymódon tájékoztattam ö n t  a külpolitikáról. Drága 
városunkról nem sok újat mondhatok. Abban az örömben volt 
részünk, hogy néhány nem jelentékeny tűzeset tanúi lehet
tünk. A lakosság napról-napra növekedik, akinek készpénze 
van, földet vásárol a városfalakon túl, abban a reményben, 
hogy a város további terjedésekor szép haszonnal adhatja el.

Lehet, hogy irodalmi hírek is vannak; de amint tudja, 
én hollandi könyveket csak akkor olvasok, ha elkerülhetetlenül 
szükséges. Nagyon csendes életet élek és Szelim eltávozása óta 
időm nagyrészét a munkának szentelem. Nemrégiben fel
keresett egy bizonyos Dr. Paniculus, aki eleinte francia 
orvosnak adta ki magát, azt mondta, hogy önnel együtt 
tanult Montpellier-ben és híreket akart hallani kedves, régi 
barátjáról, a híres hollandi orvosról. De rövidesen rájöttem, 
hogy nem az orvostudománynak, hanem a hittudománynak 
doktora és a Jézus-Társaság tagja, vallási ügyben jött Hol
landiába, de erről nem nyilatkozott. Megkérdeztem, vajjon 
tud-e a jezsuiták ellen kiadott ediktumról, amelyet Hollandia
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i 6 i 2-ben bocsátott ki és mindezideig még nem vonták 
vissza. »Hogyne tudnék róla«, mondta és kivette zsebéből a 
híres ediktum egy másolatát.

»Itt van« —  mondta. —  »Mindig magammal hordom. 
Ha egyszer elfognak és megtalálják nálam ezt az írást, bizo
nyára nem fogják gondolni, hogy én is tagja vagyok a szent 
férfiak eme társaságának.«

Azután jóbarátomról, Monsieur Descartesról tudakozó
dott. Mondtam, hogy amióta 1649 szeptemberében Egmont 
közelében elbúcsúzott tőlem és egy svéd hadihajóra szállt, 
nem kaptam semmi hírt. Tőle magától nem hallottam semmit 
arra vonátkozólag sem, hogy érzi magát Krisztina svéd 
királynőnél, de kerülő utakon megtudtam, hogy Stockholm
ban sokat szenved a hideg miatt és nem egészséges.

Azután megkérdeztem, milyen jogon jött be házamba 
és kérdezősködik személyes ügyeim felől, amelyekhez semmi 
köze nincsen, ö  változatlanul udvarias maradt; teljes nyu
galommal és barátságosan válaszolt: »Természetcsen nincs 
semmi közöm hozzájuk, de azt hittem, jól esik önnek, ha 
egy barátja közli önnel szegény Renatus Descartes halálát.« 
Felugrottam és így szóltam: »Hát meghalt?« »Bizony,« felelte 
»februáiban tüdőgyulladásban meghalt.«

Azután elmesélte, hogy szegény tudós barátom sohasem 
érezte igazán jól magát azóta, hogy elment Hollandiából. 
Nagyon hízelgő volt, hogy a ragyogó, fiatal svéd királynő 
személyes tanácsosa lehet és Aristoteles szerepét játszhatja az 
elhalt Gusztáv Adolf udvaránál. Papiroson ez a szerep 
nagyon szépen hangzott. Egy filozófus, akiért hadihajó jön 
el és akit királyt megillető tisztességgel fogadnak —  ilyesmit 
csakugyan nem látott a világ Macedóniai Fülöp ideje óta.
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De Krisztina nem Nagy Sándor, bár annyira tiszteli amaz 
ókori fejedelmet, hogy gyakran sajnálja, hogy nem őróla 
nevezték el. Krisztinának több az esze, mint a környezetében 
lévő legtöbb férfinak, Oxenstjerna kancellárt kivéve, akit a 
királynő minden alkalommal megaláz. Büszkeségből, és mert 
meg akarja mutatni az öreg államférfinak, hogy nélküle is 
meg tud lenni, külföldi kiváló emberekkel vette magát körül 
és elhalmozta őket azzal a pénzzel, amelyet atyja hátra
hagyott, amikor elesett a harcmezőn.

Mintegy hat év előtt elhozatta Grotiust, a szórakozott 
professzort, aki nászútjára két nagy könyvvel telt bőrönddel 
utazott el. Amikor Grotius megérkezett Stockholmba, rövi
desen felfedezte, nem tudása miatt hívt-ák meg, hanem azért, 
mert divatban volt, mint a háború ellen írt könyv szerzője. 
Stockholm ködös, nedves éghajlatától megbetegedett j vissza
tért délre és meghalt útközben egy kis német városban a 
Keleti-Tenger partján.

Descartes ugyanígy járt. Hangzatos címet kapott, de 
tulajdonképpen csak jobbfajta udvari bolond volt. Ki kellett 
volna dolgoznia a királyné által alapítandó svéd tudományos 
akadémia szervezetét és munkarendjét és miközben ezen 
dolgozott a hideg, nedves királyi könyvtárban, kétoldali tüdő- 
gyulladást kapott és február első napjaiban meghalt. A jó 
páter mindezt elmesélte és így folytatta: »Meglátogattam a 
nemes Galileo Galileit is és megmondtam neki, hogy a Pápa 
Őszentsége áldását küldi és sohasem fogja aláírni azt a dekré
tumot, amelyben felszólítják eretnek tanainak visszavonására. 
Ezt a látogatást inkább csak felebaráti szeretetből tettem, 
mert hiszen az öregember mindig is hű fia volt az Egyháznak 
és az inkvizíció ítélete mélyen megsértettem



233

Ezzel a megjegyzéssel Paniculus elbúcsúzott és azóta 
sem láttam.«

A levél gondolkodóba ejtett. Tudtam, hogy a Jézus- 
Társaság célul tűzte ki, hogy visszahódítsa az elveszített 
területeket annak a szolgálatára, akit ők mennyei uruknak 
tartanak. A protestáns ügy érdekében jó lett volna, ha 
Pamplonánál* a golyó néhány hüvelykkel magasabban talál a 
célba.

* Loyola Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója fiatal korában 
Pamplona ostroma közben megsebesült. (Ford.)



ROSSZ H ÍR E K E T  KA PO K AM STERD AM BÓ L ÉS 
ELH A TÁ R O ZO M , HOGY HAZATÉREK .

A második levél egészen más természetű volt, olyan 
dolgokról számolt be, amelyek közelebbtől érintettek.

—  Néhány hét előtt meg akartam látogatni Rem
brandtot. Amint lefelé megyek az Oude Schanson, tiszta 
véletlenségből Rokinnal, az öreg könyvkereskedővel akadok 
össze, aki Rembrandt-féle karcokat is árul. Először ö n  
után érdeklődött, azután azt kérdezte, hallottam-e Rem
brandt utolsó bosszúságáról. Az öregember úgy látszik, 
visszavonult az üzlettől és szívesen elbeszélget, ezért öröm
mel fogadta meghívásomat. Én magam egy féléve nem voltam 
a Breestraaton. Amikor utoljára beállítottam, az ottani viszo
nyok oly visszataszítóak voltak, hogy elhatároztam, soha 
többé be nem teszem oda a lábam. Geertje még a házban volt, 
civakodóbb és barátságtalanabb, mint valaha. Kevéssel azután, 
így mesélte a könyvkereskedő, nyílt szakításra került a sor 
közte és gazdája közt; ezután Geertje olyan különösen 
kezdett viselkedni, hogy elhívták rokonait és elhatározták, 
hogy néhány hónapra megfigyeltetik egy intézetben. De 
onnan kiszökhetett és most kicsinyes hajszát indított Rém-

34- F e j e z e t .
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brandt ellen és ez még nem ért véget, Például elment a 
törvényszékre és megesküdött, egykori gazdája pénzt kért 
tőle kölcsön és nem fizette vissza; máskor meg azt állította, 
hogy házasságot Ígért neki és szavát nem tartotta meg; 
harmadízben pedig határozott kijelentést tett, hogy ő és 
egykori gazdája viszonyt folytattak; de mihelyt teljesítette 
gazdája kívánságát, az kidobta őt. Végül is mindenki belátta, 
akit illet, hogy ez a nő teljesen megbolondult; elvitték hazá
jába, Goudába, az intézetbe. .

—  Mikor intézetet mondok, nagyon szelíd kifejezést 
használok. Ha még emlékszik rá, milyen az őrültek háza 
nálunk Amsterdamban, elképzelheti, milyen lehet egy kis 
vidéki fészekben, mint Gouda. Nyilván néhány magán
zárkából áll a városházán és a fogházőr akkor ad enni, amikor 
éppen eszébe jut. De mindegy, a nőt végre ártalmatlanná 
tették, én pedig őrültem, hogy megint gyakrabban látogat
hatom Rembrandtot, mint az utóbbi másfél esztendőben; 
mindig is szerettem ezt az embert, jóllehet átlépte a színek 
természeti törvényét, mert hiszen Isten úgy rendelte, hogy 
azok feketék és fehérek legyenek.

De ez csak kis része a történetnek, amelyet a könyv- 
kereskedő mesélt. Ügy látszik ugyanis, a szóbanforgó hölgy
nek vannak rokonai, akik a zsarolóktól vajmi kevéssé külön
böznek. Rembrandt, akinek semmi érzéke a pénz iránt 
nincsen, kétségkívül többször kölcsönkért kisebb összegeket 
a nőtől, amikor hirtelen kellett néki néhány forint, hogy 
kifizesse a lakást vagy a mészárost. Ostobán tette, dehát 
ismeri Rembrandtot. Nem akarja, hogy munkájában zavarják. 
Csúnya ügy ez és nem tudom, mi lesz a vége.

Miután elbúcsúztam vendégemtől (az okos könyv
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kereskedő a föld sava és sajnos ritka, mint egy szép márciusi 
nap), dolgozni már késő volt, aludni még korán és minthogy 
gondolataim a Breestraaton időztek, fogtam kabátom-kalapom 
és meglátogattam Rabbi Menassét. Otthon találtam, vendégei 
voltak és a különös házban egy újabb vesszőparipát fedeztem 
fel. Ha Bernardo (öt-hat éve nem hallottam róla; eleinte írt; 
él még?) csakugyan megtalálja a rég elveszett tíz törzset és jó 
hírrel tér haza, nagy csalódásban lesz része. Rabbi Menassé rá 
sem fog hallgatni, hanem előadja majd csodálatos új tervét, 
hogyan lehetne a zsidókat visszatelepíteni Angliába. Ez a 
gondolat egészen megszállta. Nyomdáját elhanyagolja és 
elpocsékolja annak az időnek felét is, amelyet azzal kellene 
töltenie, hogy kis zsidógyerekekbe beleverje a Talmudot; 
annyira elfoglalja új szándéka.

Ha jól értettem, bizonyos abban, hogy a Messiás nem
sokára eljön és úgy gondolja, a zsidóknak, nehogy elmulasz- 
szák az alkalmat, mindenfelé a világon le kell telepedniük, 
hogy készen legyenek, bolygónk bármely pontján jelenik is 
meg. A jó  rabbinus ugyan nem így fejezte ki magát, de 
szavaim azért meglehetősen visszaadják gondolatmenetét.

Megkérdeztem, hogyan akarja szándékát megvalósítani, 
hiszen a X III . század vége óta egyetlenegy zsidót sem tűrnek 
meg Angliában. Azt felelte, ez igazán csekélység.

Minthogy ez a beszélgetés nem nagyon érdekelt, nem
sokára elbúcsúztam és hazamentem.

Hogy mi lesz ezzel az országgal, ahol az emberek 
tovább folytatják rövidlátó politikájukat, csak a Jóisten tudja. 
Anélkül hogy észrevették volna, meghódítottak hatalmas 
gyarmatokat, úgy, hogy most a világtörténelem egyik leg
nagyobb birodalmának urai. Ezt az óriási területet azzal a
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módszerrel akarják vezetni, ahogy eredetileg tizenöt kis falut 
kormányoztak, amelyek egy középkori főnök hatalma alatt 
álltak.

De térjünk vissza közös barátainkra. Vagy egy héttel 
ezelőtt halat akartam ebédelni. (Még mindig azt az étrendet 
követem, amelyre apám gyóntatója megtanított gyermek
koromban.) M it gondol, kivel találkozom a halpiacon? 
A joodenbreestraati festővel. Azt hittem, úgy tesz majd, 
mintha nem venne észre, mert utolsó találkozásunk nem volt 
valami kellemes; de mindjárt felém tartott, megrázta kezem 
és így szólt: »Hallotta már?« Mondtam, hogy igen; kissé 
zavartan nevetett, azután rámnézett és azt mondta: »Pfuj!«, 
mire én is azt feleltem: »Pfuj!« és azután csakúgy harsogtunk 
a nevetéstől. Évek óta most hallottam először nevetni. Arra 
következtettem, hogy a szörnyű nőszemély által képviselt 
megpróbáltatás véget ért.

Azután megkérdeztem, vajjon katolikus lett-e, hogy 
halat vásárol pénteken? »Arról szó sincs,« — felelte. — 
»Elég, hogy megfogták az öreg Vondelt, aki katolikus. 
Nemrég egy fiatal olasz nemesember jött hozzám és meg
kérdezte, vajjon nem festenék-e neki egy Madonnát Rafael 
modorában. Mondtam, festettem egy egész csomó Szent 
Családot Rembrandt van Rijn modorában. Nagyon elő
zékeny fiatalember volt és azt mondta, szeretne egy ilyen 
képet. Rómában él egy műbarát (a nevét sajnos, nem szabad 
elárulnia), aki rendkívül sokra becsüli képeimet és engem 
tart a legnagyobb élő festőnek. Persze tárgyaimat egy kissé 
befolyásolja a környezet, amelyben élek; de ha hajlandó 
lennék egy-két változtatásra, például ha glóriát festenék a 
Szent Szűznek és Gyermekének feje köré — ez igazán
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csekély változtatás, magam is beláthatom —  6 igazán nem 
lesz kicsinyes a kép árát illetően. Azt feleltem, nagyon 
meghat és nagyon hízeleg nekem az, amit mond, dehát ezt 
így festettem, ahogy festettem, mert már egyszer így festek 
és festési módomat époly kevéssé változtathatom meg, mint 
fej formámat. Akkor arra kért, hogy megnézhesse legújabb 
munkáimat. Megmutattam neki az Irgalmas Szamaritánus 
című nagy képhez készített vázlatokat, meg a Krisztus és 
Magdolnához készülteket, amelyet jövőre feltétlenül be kell 
fejeznem és egy félig kész képet: Ábrahám Megvendégeli 
Az Angyalokat. A képek elragadták és azt mondta, ír majd 
megbízójának. Amint látja, megint meggazdagodhatom, ha 
elég sárga okkert veszek egy féltucat glóriára.«

*De ezt persze nem teszi meg!« mondtam.
»Nem hát,« felelte, odafordult egy nőhöz, aki piaci 

kosárral állt mögötte és egészen mellesleg így szólt hozzá: 
»Tudja mit, vegyen még egy félszeguszó halat, mert ha nem 
csalódom, barátunk ma este nálunk vacsorázik.« Ez olyan 
barátságosan hangzott, hogy egészen elfelejtettem rendkívüli 
viselkedése miatt érzett felháborodásomat és elmentem hozzá 
az este. A ház kínosan tiszta volt és barátságos benyomást 
tett, bár a szőnyegek kezdenek elkopni és az ajtó meg a 
gerendák kibírnák az újrafestést.

A kis Titus most már csinos fiú, szőkefürtű, mint 
anyja, megengedték neki, hogy az asztal mellett álljon; már 
nem néz oly riadtan a világba, mint eddig. Az ételek kitűnőek 
voltak és nem tálalták olyan mogorván fel, mint régebben. 
Megkérdeztem Rembrandtot, hol találta ezt a gyöngyöt, 
mire azt felelte, a gyöngy egy parasztlány, a német határ 
mentén fekvő valamelyik faluból jö tt Amsterdamba mindé-
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tudta, hogy Rembrandt keres valakit, miután Dircxnét az 
őrültek házába vitték. ^

»Űgy látszik,* tette hozzá Rembrandt, »nincsenek 
r o k o n a i , csak egy nővére Brevoortban, amely nyolc napnyi 
járásra van innen; ez a körülmény nagyon kellemes nekem; 
elegem volt az olyan cselédből, akinek testvérei vannak köz
vetlen közelben és minden pillanatban készek hamis esküt 
tenni. Egyébként kitűnően főz, a szobákat tisztán tartja, a 
kis Titushoz olyan kedves, mint egy anya, nagyszerűen ért a 
háztartáshoz és erre a tulajdonságra az én házamban külö
nösen nagy a szükség.*

tÉs amellett szép nő is«, bátorkodtam megjegyezni.
»Igen,« felelte, ^csodálatosan alkalmas arra, hogy lefes

sék. Egy egészen nagy képet akarok festeni róla: Báthsebá- 
nak akarom megfesteni.*

Ránéztem Rembrandtra és jól megnéztem a lányt, aki 
most a gyermekóvónőt játszotta és a kis Titust emlékeztette 
arra, hogy itt az ideje, jó éjszakát mondani és lefeküdni.

»Gondoljon Dávid királyra«, intettem a festőt.
»Már gondoltam rá,« felelte »mégis nagyon boldog 

vagyok, hogy egy ilyen cselédet találtam; nagy ritkaság 
manapság. Mind szívesebben mennek gyárba, szívesebben 
végeznek olyan sívár munkát, mint a dohánytisztítás vagy á 
kartonkészítés, mint hogy egy öreg özvegyember háztar
tását vezessék.« Azután megcsókolta fiát, ajtót nyitott a 
lánynak, aki ilyen nagy ritkaság mainapság és úgy búcsúzott 
el tőle, mint egy előkelő hölgytől. És hirtelen az villant át 
a fejemén: csakugyan előkelő hölgy, ha nem is tud írni- 
olvasni.
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Rembrandt azután megmutatta karcait. Amikor kevés
sel éjfél előtt hazaindultam, úgy éreztem, mintha soha
sem történt volna közöttünk semmi. Ha visszaérkezik, 
csodát fog látni: Rembrandtból normális kultúrember lett. 
Isten önnel, jöjjön minél előbb haza. Nagyon hiányzik 
nekem.«

Ez a levél eloszlatta utolsó kétségemet is aziránt, hogy 
visszatérjek-e vagy sem. Azért mentem el hazámból, hogy 
megoldjak bizonyos feladatot és azt, amennyire erőmtől 
tellett, meg is oldottam. Megszerettem az új országot: bol
dognak és elégedettnek éreztem magam ottan. De ha Andries 
úr és fivére, aki utazásomhoz a pénzt adta, pillanatnyilag a 
herceggel való viszálya miatt nehézségekkel küzd, mégis az a 
kötelességem, hogy hazatérjek és felvilágosításokkal szolgál
jak nekik, mert felvilágosításaimnak most talán nagy hasznát 
tudják venni. Tervemet megírtam Bernardónak. Két mohi
kánom közül az idősebb maga vitte el a levelet. Két hét 
múlva visszatért.

—  Fivéred csak a fejét rázta — mondta nekem.
—  Ez volt minden?
—  Ez volt minden.
Házamat nem akartam eladni. Nagyon megszerettem 

ezt a helyet ahhoz, hogy végleg feladjam. Átnéztem szám
adásaimat és úgy találtam, hogy marad még ezer forintom. 
Szolgáimnak száz-száz aranyforintot adtam és visszabocsá- 
tottam őket hazájukba. A forintokból életük végéig gazdag 
emberek lesznek; ezt a jutalmat meg is érdemelték. Házacs
kámra erős ajtókat és ablaktáblákat rakattam és engedélyt 
kértem, hogy kulcsát az erődben hagyhassam. Kérésemet 
teljesítették.
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Nem szeretem a hosszú búcsújeleneteket. Elbúcsúzni 
egy kedves baráttól olyan, mint egy kisebbfajta amputáció és 
nem használ sem a testnek, sem a léleknek. Az évek során 
összegyűjtött gyógynövényeket gondosan elcsomagoltuk nehéz 
faládákba. Volt egy élő növényből álló gyűjteményem is; 
ezt durván összetákolt vedrekben a kormányos fülkéje mögött 
a hátsó fedélzeten állítottam fel, itt szenvedtek legkevesebbet 
a tengertől.

Június végének egy délutánján láttam utoljára a várost 
és a hegyeket. Korán reggel beszálltam a hajóra és órák 
hosszat mentünk lefelé az árral. Jobbkéz felől feküdt Staten 
Island, balkézre pedig Breukelen és Üj-Utrecht udvarai; 
azután keresztülhajóztunk a szűk tölcséren, amely a belső 
öbölből kivezet a nyílt tengerre. A távolban felcsillant 
Konijnen Island napsütötte fehér partja. Három vagy négy 
indiánus-csónak követte hajónkat. Halászok ültek benne, 
akik hazatértek Heemstedébe. Közeleveztek hajónkhoz. 
A legelső csolnakban ülő ember integetett és felénk kiáltott 
valamit. Azt hittem, anyanyelvén beszél; kihajoltam a hajó 
korlátján és kezemet fülemre tettem, hogy jobban meg
értsem. Ekkor felfogtam szavát, hollandul beszélt: »Godde 
reis!« Az indián fehér testvérének jó utazást kívánt. Azután 
kifeszítettünk minden vitorlát és kelet felé fordultunk. Egy 
órával később az Üjvilág utolsó csücske is eltűnt szemem elől.

Hendrik van Loon: Rembrandt. 14



ÉPSÉGBEN M EG ÉRK EZEM  H O LLA N D IÁ BA , DE 
ÖREG SZÜLŐVÁROSOM AT K Ö R Ü L V E T T É K  AZ 

O R Á N IA I HERCEG CSAPATAI.

Jó utunk volt és június 30-án, szombaton Texel- 
nél partra szálltunk. Harmadnapra Hoornba értem. Onnan 
kocsival akartam tovább menni Amsterdamba, bementem 
a vendégfogadóba és csaknem két hónap óta először élveztem 
azt a fényűzést, hogy igazi ágyban alhatom.

- Azt kértem, keltsenek fel nagyon korán, hogy még 
kapuzárás előtt érjek Amsterdamba. De amikor felébredtem, 
az óra éppen tizet ütött. Hivattam a vendéglőst és szemre
hányást tettem neki mulasztásáért; ő azonban azt mondta:

— Bocsásson meg, doktor úr. Olyan mélyen aludt, 
hogy úgyis hiába költögettem volna.

—  De én hétre rendeltem ide a kocsit! — vágtam 
közbe meglehetősen nyersen.

—  A kocsi itt is volt, doktor úr, de azután megint 
elment. A kapukat bezárták. A város rövidesen ostrom- 
állapotban lesz.

—  Hallja, —  mondtam —  évekig külföldön éltem, 
de azért nem vagyok egészen hülye. Hiszen mindenkivel

35- F e j e z e t .



békességben élünk. Csak nem jött el megint a spanyol, hogy 
kikergessen bennünket házunkból, otthonunkból?

—  Azt nem, — felelte a kocsmáros — de talán a 
herceg.

És ezzel elkezdődött egy kalandom, amely életembe is 
kerülhetett volna, éppen abban a pillanatban, amikor hét 
éves távoliét után viszont akartam látni fiamat és barátaimat.

Lementem a söntésbe, üresen találtam. Hatósági 
parancsra bezárták. Amióta elindultam Üj-Amsterdamból, 
nem vágattam le a hajam és inkább indiánus törzsfőnökhöz 
hasonlítottam, mint az amsterdami seborvos-céh egy tiszte
letreméltó tagjához; ezért megkérdeztem, hol találom a leg
közelebbi borbélyt.

A kis boltban sok ember hemzsegett, de egyik sem 
azért, hogy borotválkozzék, mert mindjárt kaptam helyet 
és kartársam olyan buzgalommal látott munkához, hogy 
állandóan reszkettem fülemért. Mindazonáltal kiálltam ezt 
a megpróbáltatást anélkül, hogy férfiúi szépségem komoly 
kárt szenvedett volna, közben pedig hallgattam az emberek 
jajgatását és átkozódását, anélkül, hogy kiigazodtam volna 
benne. Miután fizettem, megkérdeztem, kaphatok-e egy 
pipát, mire a hátsó szobába utasítottak, amely úgy tele volt 
füsttel, hogy az alvilág előcsarnokához hasonlított. Egy üres 
székhez tapogatóztam, leültem, szomszédomhoz fordultam 
és így szóltam:

—  Igen tisztelt uram, nagyon sokáig voltam külföl
dön; tegnap jöttem vissza és az embereket itten szörnyű 
izgalomban találom. Legyen szíves, mondja el nekem, mi 
történt itt; az első szobában az emberek rettentően kiabálnak, 
de feltűnően keveset beszélnek,.
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A becsületes polgárember erre azt felelte, ő a hajó
iparban működik és untig elég neki saját ügyeivel foglalkozni, 
nem törődik a politikával, de egy-két felvilágosítást mégis 
adhat.

— A dolog tulajdonképpen nagyon egyszerű —  kezdte. 
— Az orániai herceg becsvágyó fiatalember, nevet akar sze
rezni azon az egyetlen módon, ahogy a fejedelmek hírnévhez 
juthatnak: nagyon sok embertársukat megölik, vagy más 
szóval mondva diadalmas hadjáratokat vezetnek. Ehhez két 
dologra van szükség: háborúra és pénzre, hogy kifizethesse 
katonáinak zsoldját. Háborút könnyű előidézni. Európában 
mindig akad egy hatalmasság, akinek panasza van egy másik 
ellen; országunk, amelyet most a föld leggazdagabb országá
nak tekintenek, természetesen szívesen látott szövetségese 
bármelyik uralkodónak, aki örömest puffogtatná el a puska
port, ha készpénz volna a kezében.

—  De éppen itt van a kutya eltemetve —  folytatta. — 
Az Egyesült Tartományok kincseskamrája Amsterdam szí
vében fekszik és a tanácsurak, akik kulcsát őrzik, bizony 
nagyon kevés képzelettel rendelkeznek, amikor háborúra 
kerül a sor. Mielőtt bebocsátkoznának az alkuba, előbb leül
nek egy nagy asztal mellé, amelyen csak egy ív papír fek
szik, Azután kezükbe veszik lúdtollukat és elkezdenek szá
molni. Az egyik oldalra felírják ezt a szót: Tartozik, a 
másikra: Követel, amint azt a boldogult Stevin mester har
minc év előtt megtanította. A Tartozik-rovatba beírják a 
hadjárat előrelátható költségeit, a Követel-rovatba pedig azt, 
amit egy végleges győzelem esetén kereshetnek és csak olyan 
vállalkozásba bocsátkoznak, amelyről matematikailag bizo
nyos, hogy nyereséggel jár.
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—  Amikor a herceg hírüladta, hogy szerződést szán
dékszik kötni a francia királlyal és hadat indít a spanyol 
király ellen, el akarja foglalni egész Flandriát és Antwerpen 
szabad város urává akar lenni, az amsterdamiak pénzszekré
nyük kulcsát mindjárt bedobták a Zuyder-Zeebe és azt 
mondták a Királyi Fenségnek, nagyon téved, ha azt hiszi, 
hogy támogatják egy ilyen vállalkozásban. Nyolc éven át 
csak arra adták ki a pénzüket, hogy kitörjék Antwerpennek, 
a gyűlölt vetélytársnak a nyakát és most azt kívánják tőlük, 
fektessenek be újabb milliókat, hogy újra életre hívják, egy 
fiatalember nagyobb dicsőségére, akit betolakodónak és káros 
elemnek tekintenek.

—  A Királyi Fenség nagyon bosszúsan csörgette a kardját 
A Királyi Fenségnek van egy rokona, aki északon a frizlandi 
csapatok parancsnoka. A rokon is csörgette a kardját. Mire 
a hollandi államok (amelyek ugyanúgy gondolkoznak, mint 
az amsterdami városi tanács), gyorsan elbocsájtották a sereg 
kétharmad részét és a maradékot félzsoldra csökkentették,

— Mindez kevéssel az ö n  érkezése előtt történt. 
De hogy mi történt az utolsó szombat óta, azt nem tudom 
megmondani. Azt beszélték, hogy a herceg Amsterdam ellen 
készül. Meglehetősen élénk üzleti összeköttetésben állok 
Angliával és vagy egy hónapja egy hulli üzletbarátom azt 
kérdezte tőlem, vajjon van-e alapjuk a Londonban keringő 
híreknek, amelyek szerint az orániai herceg meg akarja 
támadni Amsterdamot. Azok az emberek, akik most Angliá
ban uralmon vannak, gyűlölik a herceget, mert egy Stuart- 
lány a felesége. Egy hét előtt Göteborgból írta egy ismerősöm, 
a stockholmi követ azt mondta Hamburg szabad város kon
zuljának, a herceg meg akarja rohanni Amsterdamot, hogy
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felakasztasson egy tucat tanácsurat és a Hét Egyesült T ar
tomány királyává koronáztassa magát. A levelet bedobtam a 
papírkosárba, annyira ostobának találtam. De figyeljen csak! 
Mi történik itt?

A borbély boltjából hirtelen lábdobogás hallatszott, oda
siettünk és üresen találtuk. Az emberek nyugodtan álltak 
kint az utcán és egy öregembert hallgattak, aki egy kőpadon 
állva felolvasott valamit,

—  Mi történt? —  kérdeztem valakit, aki éppen előt
tem állt.

—  Pszt, — felelte — figyeljen csak! Az öregember 
most kapott levelet a fiától Amsterdamból. A levelet át
csempészték.

Ezenközben a kőpadon álló öregember tovább olvasott:
^Eleinte úgy látszik, azt tervezték, hogy megrohanják 

városunkat —  elrejtenek egy század katonát egy tőzeg
szállító hajóban, a hajót beküldik a városba, éjszaka kiszáll
nak, leölik az őrséget és kinyitják a kapukat, mint Bredá- 
ban tették 1637-ben. De lehet, hogy ez is csak pletyka.

Annyi biztos, hogy az az ember, aki a postát hozza 
Hamburgból Amsterdamba, tegnapelőtt, mint egy őrült .vág
tatott be a városba. Azt kívánta, hogy vezessék azonnal az 
egyik polgármesterhez. Reggel félhét volt, a polgármesterek 
valamennyien Hágában tartózkodtak a csapatok elbocsátása 
végett, Cornelis Bicker urat kivéve. Ezért a levélhordót 
azonnal Cornelis úrhoz vezették, aki hálószobájában fogadta 
és ott tudta meg, hogy a levélhordó múlt éjjel sűrű ködben, 
közvetlenül Műiden falu mögött több század katonára buk- 
kantj úgy látszik eltévedtek és tőle kérdezősködtek, merre 
visz a legrövidebb út Amsterdamba. A postás megadta a kért
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felvilágosítást, azután felhasználva a ködöt, elszökött. Nagyon 
valószínű, hogy egy zsoldoscsapattal találkozott, amely a 
békekötés következtében kenyerét veszítvén, el akarja fog- 

*■ ialni és ki akarja fosztani Amsterdamot.
Cornelis úr rögtön bezáratott minden kaput, fegyverbe 

hívta a polgárőrséget és mire tizet ütött az óra, már kilencven 
új ágyú állt a falakon. Hajók jártak fel és alá az Amstelen 
és az Yn, hogy megakadályozzák, ha a martalócok a víz felől 
akarnának támadni.

Tizenegy óra tájban csakugyan megjelentek az egyik 
kapu előtt az idegen katonák és engedélyt kértek, hogy 
átadhassanak egy levelet. Most tudtuk meg a tényállást. 
Hazai csapatok voltak, parancsnokuk Vilmos Frigyes, a 
herceg rokona. Azt követelték, nyissák ki nekik békességgel 
a kapukat, hogy helyreállíthassák a rendet és megvédhessék 
urukat a további sérelmektől, amelyek Amsterdam város 
részéről érhetik.

Kívánságukat vonakodtunk teljesíteni és most őfensége 
serege ostromol bennünket. Észak felé állítólag nyitva áll 
az útj ezt a levelet átadom a Buiksloot felé menő fuvarosnak 
és megkérem, küldje tovább önnek  Hoornba. Legalább tíz 
napra való készleteink vannak.

A kapuk elé erődöket építettünk és ma reggel áttörjük 
a gátakat a tenger mellett! Még három nap és őfensége 
kénytelen lesz szilárdabb talajra helyezni főhadiszállását.

A jövendő Isten kezében nyugszik. Ha ez a levél elérkezik 
Önhöz, kérem, jutalmazza meg kellőképen áz átadóját.«

Utóiratként még hozzáfűzte:
»Mult péntek óta a kenyér és a hús ára száz százalékkal 

emelkedett, de a városi tanács azokat, akik illetéktelen hasznot
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akarnak húzni a jelenlegi szükséghelyzetből, ötven ostor
csapással és vagyonelkobzással fenyegette meg. Isten ö n n e l!«

Az öregember gyorsan összehajtotta fia levelét, leszállt 
emelvényéről és a tömeg szétoszlott. Most tudtuk, hogyan 
állunk és világos lett előttem: éppen jókor érkeztem.

A Bicker-csalad, amely annyi jóval halmozott el, bajban 
van és én az elmúlt hét év folyamán gyűjtött ismereteimmel 
talán abban a helyzetben vagyok, hogy segíthetek rajtuk. 
Mindenáron Amsterdamba kell jutnom. Puszta véletlenség 
folytán ebben a pillanatban azzal az úrral találkoztam össze, 
akivel a borbélynál beszéltem.

—  Szólnom kell önnel néhány szót —  mondtam neki 
és ő így felelt:

—  Irodám a sarkon túl van. Talán kísérjen el oda.
Mikor szobájában ültünk, ahol senki sem hallhatott

bennünket, bemutatkoztam és elmondtam utolsó élmé
nyeimet, hogy megérttessem vele, mily sürgős, hogy minden 
késedelem nélkül Amsterdamba jussak. A kereskedő türel
mesen végighallgatott. Azután így szó lt:

—  Számomra is nagyon fontos lenne, hogy értesítsem 
ottani üzlettársamat és megkérjem, közölje velem, mit vásá
roljak be az ostrom ideje alatt.. Fiamat akartam elküldeni 
kis hajóján. De fiam csak tizennyolcéves és kissé vakmerő 
természetű. Ha ö n  vele utazik, az egészen más. Az út koc
kázatos. Egyelőre egy hajónak sem szabad elhagynia kikö
tőnket. Nem várna estig, hogy akkor valami kedvező alkal
mat használjunk fel?

Azt feleltem, kész vagyok bármilyen alkalmat fel
használni, hogy eljussak a városba, visszamentem a vendég
lőbe, megkértem a vendéglőst, zárja le szobámat, mert este
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szárazföldön el akarom érni Texelben lévő hajómat, hogy 
elhozzam hátralévő poggyászomat. Azt mondta, ezt nagyon 
okosan teszem, mert Amsterdamba való utazásomat legalább 
tizennégy nappal el kell halasztanom, ha ugyan nem löveti 
össze a herceg a várost. Kevéssel hét óra után elhagytam a 
vendéglőt, elmentem a kereskedőhöz; két órával később 
elvezetett a vízhez, megmutatott egy kis yachtot és azt 
mondta:

—  Itt a levél, amelyet üzlettársamnak írtam, kérem, 
adja át neki olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Szálljon be fel
tűnés nélkül a hajóra, én majd elvonom a kikötő kijáratánál 
lévő őrök figyelmét, talán észrevétlenül ki tud jutni az 
árral.

A nedves kis vaslépcsőn lemásztam a yacht fedélzetére; 
valaki megfogta a lábam és azt súgta: —  Vigyázzon, ne lépjen 
a tetőre, meglehetősen vékony; — szemem lassankint hozzá
szokott a sötétséghez; láttam, a fedélzeten ülök, mialatt egy 
szélesvállú fiatal úr szakértelemmel és oly óvatosan oldotta ki 
a két utolsó hajókötelet, hogy alig csaptak valami zajt, amikor 
beestek a vízbe. Néhány perccel később keresztülmentünk a 
kikötőn és egy félóra múlva kint voltunk a Zuyder-Zeen. 
Senki sem tartott fel bennünket. Az öreg kereskedőnek úgy 
látszik, sikerült beszélgetéssel elterelni az őrség figyelmét és 
az ellenkező irányba néztek, amikor elhajóztunk mellettük.

A fiatalember, a kis jármű kapitánya és kormányosa, 
értette mesterségét; másnap reggel elhajóztunk Marken és 
Volendam szigetek között. Aludtam egy keveset a kis kabin
ban és ajánlkoztam, hogy majd én kormányzók; de a fiatal 
kapitány olyan üde volt, mint a nap, amely éppen felkelt a 
látóhatár szélén és hallani sem akart pihenésről.
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— Ismerem a vizet és az ár-apály járását; félóra múlva 
bent vagyunk a Pampusban, ahol különféle áramlások vannak. 
Látja azokat a fekete pontokat? Olyanok, mintha hadihajók 
volnának.

Délnek irányította a hajót és két óra múlva hét hadi
hajó vett bennünket körül, amelyek lassan cirkáltak észak 
felé. Az Egyesült Tartományok zászlóját hordták; ezért 
nem tudtuk, vajjon a herceg vagy pedig Amsterdam szolgá
latában állnak-e. Mialatt azon tűnődtünk, mit is kellene 
tennünk, az egyik hajó, a Sint Joris hozzánk jött és a hátsó 
fedélzetről egy hang így kiáltott: —  Vonjátok be a vitorlát 
és gyertek ide. — Ezt a felszólítást négy vagy öt muskéta
lövés követte. A golyók fejünk fölött röpültek nagy szisze- 
géssel a vízbe.

Egész sorozat káromkodásba törtem ki, erre hir
telen valaki kidugta fejét az egyik kerek ablakocskából és 
így kiáltott:

— Ez csak az öreg Johannes van Loon lehet. Mindig is 
mester volt a káromkodásban!

Ráismertem jó barátomra, Pieter Zuydam hajó-sebor- 
vcsra, akivel évek előtt együtt tanultam Leydenben és most 
már legalább tizenkét éve nem láttam, örültem, hogy rám
ismert, mert most legalább valaki szólhatott egy jó  szót az 
érdekemben a hajóraj parancsnokának; csakugyan, mihelyt 
a Sint Joris fedélzetére értem, mindjárt a kapitányhoz vezet
tek, aki nagyon barátságosan hallgatott meg és megengedte, 
hogy gyorsan továbbutazzam Amsterdam felé.

Délután egy órakor bent voltam az amsterdami dok
kokban és félkettőkor éppen azon a helyen szálltam partra, 
ahol majdnem nyolc év előtt útnak indultam. A rakparton
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nagy néptömeg állt és várta az arcvonalról érkező legújabb 
h ír e k e t .  Még abban a ruhában voltam, amelyet Űj-Amster- 
damban vásároltam és furcsa látványt nyújthattam. Végig
mentem az Oude Schanson és egy félóra múlva kopog
tattam házam kapuján.

Eltelt egy idő, amíg lépéseket nem hallottam. Az ajtó 
felső részén kinyílt a kémlelő-nyílás és egy riadt hang azt 
kérdezte, ki az. Azt mondtam:

— Én vagyok, a gazda. Megérkeztem.
A hang azt felelte:
— Takarodjék! A gazda Amerikában van. Maga 

csaló. Takarodjék, vagy rendőrt hívok.
Sohasem jutok be házamba, ha szerencsére szomszédom, 

aki üzemvezető a Hemony-beli ágyúöntödében, nem lép ki 
véletlenül házából, rám nem ismer és meg nem érti fatális 
helyzetemet.

—  Különös fogadtatás, — mondta és szívélyesen meg
rázta kezemet —  dehát mainapság mindnyájan kissé ide
gesek vagyunk. Majd bekopogtatok és megmondom cseléd
lányának, hogy nyugodtan beengedheti Magát.

Néhány perc múlva kinyílt az ajtó és a derék nő köny- 
nyek és bocsánatkérések közt ki rohant, mondván, milyen 
boldog, hogy viszontláthat és elnézésemet kérte; azt felel
tem a hűséges léleknek, hogy csak kötelességét teljesítette 
és hálás vagyok neki, hogy ennyi idő múltán is lelkiismere
tesen védi érdekeimet s azután bementem a házba, várva a 
nagy pillanatot, amikor viszontlátom fiamat.

A fiú hónapos retket szedett egy kis kosárba a kertben. 
Amikor meghallotta lépéseimet, feltekintett és piszkos kezét 
megtörölte nadrágjában.
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Most itt volt a nagy pillanat.
Amikor is kitárom két karom és könnyek közt, elfojtó- 

dott hangon ezt suttogom: — Fiacskám! —  és ő mint akit 
villámsujtott, felkiált: —  Atyám! — és nyakamba borul.

De nem így történt. Fiam vizsgálódva nézegette a 
kezében lévő nagy vörös retket és így szólt: — Ugye, milyen 
nagy? —  és én azt feleltem: —  Bizony, nagyon nagy. — 
Nem valami szellemes válasz, dehát valamit csak kellett 
mondanom. Azután azt kérdeztem:

— Ismersz engem?
A kisfiú piszkos kezecskéje fejével megtörölte orrát és 

így szólt:
— Nem; vagy talán te vagy az az ember, aki rendbe

hozza a kandallót?
—  Én vagyok az apád.
—  Igazán ? — kérdezte. És tovább szedte á retkeket 

és én gyámoltalanul dadogtam:
— Hát nincs semmi mondanivalód a számomra?
Erre hirtelen elmosolyodott, hozzám lépett, kezét

karomra tette és ezt kérdezte:
— Hoztál nekem medvét? A lány azt mondta, ha jó 

leszek, apa hoz nekem egy medvét. Hol a medve?
Azt mondtam, akartam neki hozni, de egy szép nap a 

medvét honvágy fogta el, beugrott a vízbe és visszaúszott 
Amerikába, így csevegtünk boldogan egy félóra hosszat, 
azután egy óra ütését hallottam, eszembe jutott, hogy dol
goznom kell és így szóltam :

—  Apádnak most gyorsan el kell mennie, kisfiam, de 
nemsokára visszajön és akkor mindig veled marad. Csó
kolj megl
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akartam menni a házból, amikor visszahívott és így szólt:

— De apám, igazán fenn akarod tartani ezt a mókás 
süveget? —  és zavartan fejdíszemre mutatott.

— Hát p e r s z e  —  f e l e l t e m .  —  Ez h ó d p r é m - s ü v e g .  Üj- 
A m s t e r d a m b a n  m i n d e n k i  i l y e n t  h o r d .

— De Amsterdamban nem.
Intett nekem kezecskéjével és eltűnt a házban.
Húsz perccel később Bicker úrék házában haladtam 

felfelé a jól ismert lépcsőkön és odafent Andries úr szívé
lyesen üdvözölt:

—  Milyen csodálatos szerencse, hogy éppen most 
érkezik vissza — mondta. —  Lépjen közelebb, üdvözölje 
régi barátait és hallgassa meg, mit tehet az érdekünkben.

Beléptem a szobába és udvariasan meghajoltam a jelen
lévő négy úr előtt, akik közül hármat ismertem látásból} 
amikor 1643-ban külföldre mentem, a városi tanács tagjai 
voltak.

— Bizonyára mindnyájan ismerik Johannes van Loon 
mestert —  mondta Andries úr. —  Éppen most érkezett 
haza Űj-Hollandiából, egy igen érdekes utazásról.

—  Igenis, Andries úr, —  vágtam közbe —  vissza
tértem olyan időpontban, amikor szeretett városomat vesze
delemben találom és boldogan mondhatom, hogy küldetésem 
nem volt egészen haszontalan. Határtalanul nagyobb terü
letet fedeztem fel, mint a mi köztársaságunk és ez a terület 
kiválóan alkalmas. . .

Mielőtt tovább folytathattam volna a beszédet, amelyet 
már ezerszer felmondtam magamban, Andries úr felemelte 
kezét.
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—  Nagyon érdekes, doktor uram — mondta— de pil
lanatnyilag más ügyekről kell beszélnünk. Pillanatnyilag le 
kell rázni a nyakunkról ezt az ostoba kölyköt, aki meg akarja 
ostromolni kapuinkat. Ha őt eltettük az útból, megint gon
dolhatunk a jövőre. De ez az óra a jelené, erről szeretnénk 
önnel beszélni. Ismeri Huygenset?

—  Zuylichem urat?
—  Ügy van.
—  Ismerem, hosszú éveken át barátságával tünte

tett ki.
—  Nagyszerű. Még egy szolgálatot tehetne nekünk. 

Jelenleg csak egy célunk lehet: hogy rábírjuk rábeszéléssel, 
hízelgéssel vagy csalással ezt a fiatal és hevesvérű herceget, 
térjen vissza Hágába és vigye el innen seregét. Nem vagyunk 
felkészülve az ostromra. Ha elment, terveket kovácsol
hatunk a jövőre vonatkozólag és egy szép nap majd más 
körülmények közt nézünk őfensége szemébe. Minden 
okunk megvan feltételezni, hogy megelégszik, ha mi, én és 
fivérem, Cornelis polgármester, visszavonulunk hivatalunktól 
és életünk végéig kizárnak bennünket minden tisztségből. 
Hogy mikor fog »életünk vége« bekövetkezni, természetesen 
nem tudjuk. Talán már néhány év múlva, de talán csak 
akkor, amikor már elég hatalmunk lesz ahhoz, hogy vissza
fordítsuk a fegyvert és kényszerítsük ő  Királyi Fenségét, 
hogy visszatérjen Németországba, ősi birtokaira. De ez nem 
ide tartozik. Rendezni fogjuk az ügyet, mihelyt elérkezik a 
kellő pillanat, ö n  ismeri Zuylichem urat, de egyébként való
színűleg nincsen ismerőse őfensége környezetében. Hiszen 
apjának legtöbb tanácsosát elbocsájtotta és új személyisé
gekkel vette magát körül, ö n  valószínűleg feltűnés nélkül
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mondja azt, ö n  seborvos és úton van, hogy segítséget nyújtson 
egy honfitársának Noorderbrugban. Keresse fel Zuylichem 
urat és jelentse neki, de titokban, egészen titokban, kérem, 
hogy fivérem, Cornelis és én készek vagyunk visszavonulni a 
színpadtól, ha az ostromot azonnal megszüntetik.

—  Ez az egész üzenet?
— Pillanatnyilag csak ez. Zuylichem úr nagyon okos. 

Meg fogja érteni és megteszi a szükséges lépéseket. Most 
öt óra; nyolcig világos van. Kocsimon mehet Overtoomig, 
onnan parasztszekeret fogad és még ma este beszél Huygens- 
szel. Sok szerencsét kívánok és a viszontlátásra!

Elbúcsúztam. Amint ki akartam lépni a szobából, 
Andries úr visszahívott.

—  Jobb, ha nem hordja ezt az indiánus fejdíszt — 
tanácsolta. — Nagyon is magára irányítja a figyelmet. 
A ruha jó; vigye az én kalapomat.

És így indultam útnak egy olyan úr kalapjában, aki 
a közönséges ember sorsát irányítja egészen addig, amíg 
maga is nehéz helyzetbe kerül, akkor azután hirtelen eszébe 
ju t egyik szerény polgártársa, derék embernek nevezi, vál
lára ver és kihasználja, amíg csak el nem múlik a vesze
delem.

Amikor elhagytuk a felvonóhidat és az árkot, száz 
meg száz ember között hajtottunk keresztül, akik ásókkal 
és talyigákkal felszerelve, gátat építettek agyagból és iszapból, 
hogy megvédjék a kaput az ellenséges lovasság rohama ellen. 
O tt, ahol az út ezt a földsáncot keresztezte, két tiszt állt egy 
civillel és buzgón tanulmányozott egy térképet, amelyet az 
utóbbi mutatott neki.
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A munkások miatt nagyon óvatosan kellett haladnunk. 
Meg is kellett állnunk, mert az egyik ló megcsúszott, majd
nem elesett, a másiknak pedig elszakadt a kötőfékje. A kocsis 
leszállt a bakról, hogy újra megerősítse és én szemügyre 
vettem a kis csoportot, amely a munkát vezette. A tiszteket 
nem ismertem, de a civil különösen ismerősnek látszott. 
Ebben a pillanatban levette kalapját és ráismertem: Jean- 
Louis volt.

Mindjárt rámismert és vidáman intett nekem a p^rga- 
menttel, bocsánatot kért kísérőitől és a kocsihoz rohant.

—  Lassan, — kiáltottam neki — lassan, mert még 
félrelép.

—  Ezerszer is félrelépek, — felelte — ha Magát 
viszontláthatom. Micsoda bevonulás! Milyen ragyogó kocsi, 
micsoda színjáték és micsoda színész! Szerény kontár
orvosunk, amint a hatalmasok székén trónol! Mikor érke
zett meg?

— Négy órája.
— És máris úton van Amstelveen felé a nagyurakhoz! 

Micsoda diplomata veszett el Magában, amikor a tintatartó 
helyett a portörő mozsarat ragadta meg.

—  Köszönöm a bókot, — mondtam —  és hogy megy 
Magának? A nagy filozófus, az egyetlen Descartes tanít
ványa iszapban gázol és kicsi falat ép ít. . .

—  Pszt! — intett. —  Ne olyan hangosan. Milyen 
szörnyen nevetséges! Micsoda móka! Kint áll az a szegény 
paprikajancsi, aki előhívja Belzebubot rejtekéből és azután 
halálra ijed, amikor látja, hogy az öreg ördög munkához 
lát és most nem tudja, mihez kezdjen: lövessen-e vagy sem. 
Mi pedig a magunk részéről szintén egész komolyan játszunk
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háborúsdit — ágyúkat húzunk fel a mellvédre, a város 
minden naplopójának naponta egy forintot fizetünk, hogy 
őrt álljon és vigyázzon, nehogy valamelyik parasztasszony 
bő szoknyájában az orániai ház néhány hívét csempéssze be 
a városba! Pompás színjáték! A filozófusok erődöt építenek 
és az orvosok diplomáciai megbízatásokat teljesítenek! Sze
rencsés utat; látom, Magának sürgős. Jöjjön mielőbb vissza; 
akkor majd együtt vacsorázunk és beszélgetünk, beszél
getünk, beszélgetünk!

Tizenöt perc múlva Overtoomnál voltam. Megjelent 
itt néhány huszár a frizlandi orániai herceg egyik ezredéből, 
de megint elvonult, miután felhajtott néhány pohár pálinkát, 
sőt ki is fizette. Ez a tény annyira meglepte a környékbeli 
gazdákat, hogy még mindig ott álltak a zsilipnél és megbeszél
ték az eseményt. Amikor kocsit kértem, hogy Amstelveenbe 
menjek, egy idősebb ember azt kérdezte, vajjon meg is 
fizetem-e.

—  Hogyne, —  feleltem —  amit csak kérnek érte.
Eltátották szájukat és egymásra bámultak.
—  Egészen újfajta háború ez —  mondta végül 

is a zsilipőr. — Olyan háború, ahol az emberek 
udvariasak és bocsánatot kérnek, mielőtt agyonlövik egy
mást és még azt is megfizetik, amit kapnak. Fogjatok be 
mindjárt.

Kiválasztottam azt a gazdát, aki legközelebb lakott. 
Félóra múlva már útban voltam Amstelveen felé és kevéssel 
naplemente előtt meg is érkeztem. Háromszor tartóztattak 
fel lovasjárőrök és megkérdezték nevemet és utazásom 
célját. Amikor azt feleltem, seborvos vagyok és egy beteghez 
igyekszem, gyorsan bocsánatot kértek és továbbengedtek.

fiendrik van Loon: Rembrandt. 17



Közvetlenül a falu előtt jó borravalóval elbúcsúztam 
kocsisomtól és azt mondtam, ha saját szakállára várni akar, 
néhány óra múlva hasznát tudom venni a visszautazásnak 
Azt mondta, más dolga úgy sincs, bemegy a legközelebbi 
kocsmába. Akármikor szükségem lenne rá, csak üzenjek 
érte, két másodperc alatt kéznél lesz.

Borravalót adni különös dolog. Ha egy fillérrel 
kevesebbet adunk, mint amennyit az illető megérde
melni vél, mindjárt kész, hogy az első adandó alkalommal 
leszúrjon bennünket. Ha viszont egy fél fillérrel többet 
adunk, mint amennyit elvár, egész életünkre barátunk 
lesz.

A becsületes paraszt szavát állta. Egy órával később 
megtaláltam ugyanazon a helyen, ahol elváltam tőle; még 
kenyeret és kolbászt is vett nekem. —  Biztosan éhes — 
mondta és oly gyorsan visszaszállított, hogy amikor a déli 
templom toronyórája tizenkettőt ütött, már be is kopog
tattam Andries úrhoz. Időközben megint megtudtam, hogy 
csillagunkat Istennek nem a legokosabb és nem is a legneme
sebb teremtményei kormányozzák.

Zuylichem urat egy vendéglőben találtam meg; épolyan 
fiatalos képe volt, mint utolsó találkozásunkkor. Mindjárt 
rámismert, hozzámlépett és barátságosan megrázta mindkét 
kezem.

Mikor láttam, hogy senki sem hall bennünket, fülébe 
súgtam:

—  Négyszemközt kell beszélnem önnel, fontos meg
bízással jöttem. Van külön szobája?

—  Nem — felelte. — őfensége hálószobája mellett 
lakom egy kis szobában, őfensége francia komornyikjával



együtt. Nem bízom benne. Sétáljunk fel és alá az úton; az 
még a legbiztosabb.

Karonfogott és fel és alá járkáltunk, amíg át nem adtam 
neki az üzenetet és el nem mondtam, hogy amennyiben a 
herceg nem fogadja el Bickerék áldozatát, a város áttöret 
minden gátat és a végsőkig védekezik.

A fenyegetés úgy látszik nem tett nagyobb hatást 
Zuylichem úrra.

—  Ismerem barátainkat, intra muros épúgy, mint 
extra muros —  jegyezte meg szárazon. —  Egy pillanattal 
sem fognak tovább harcolni, mint amennyire hasznos. Amit 
ö n . mond, az helyes. Kell valami megoldást találni, amely 
mindkét fél számára elfogadható. Bickerék kecsesen vissza
vonulhatnak néhány évre hivatali ténykedésüktől anélkül, 
hogy nagy pénzügyi veszteség érné őket vagy elvesztenék 
befolyásukat a közéletre. Gazdagok és a kis Bicker-lány 
rövidesen valószínűleg férjhezmegy Jan de Witthez és egy 
szép nap majd nekem kell őt kérnem, érvényesítse saját és 
férje befolyását, hogy mint kifutófiút alkalmazzanak engem 
a városi tanácsnál. Kedves barárom, térjen vissza még ma 
este Amsterdamba, ha lehet anélkül, hogy a nyakát töri vagy 
egy részeg hesseni zsoldos agyonlövi. Jelentse nekik, hogy 
kívánságuk szerint fogok eljárni.

—  Nem kellene mégis előbb őfenségével beszélnie?
—  Nézze, őfensége boldog volna, ha sohasem kezdett 

volna ebbe a vállalkozásba. Bízza csak rám. Mondja meg 
Bickeréknek, küldjenek hozzánk hivatalos küldöttséget olyan 
emberekből, akik értenek hozzá, hogyan kell tisztességesen 
kimenni a szobából. A hercegnek ez a gyengéje; közben majd 
kidolgozok valami megegyezésfélét. Ha egy kis szerencséjük
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van, holnap estére már az egész vége tér, a pumpálást kivévé. 
Jó sok pénzbe fog Maguknak kerülni, amíg kiszárítják az 
egész országot.

— Nem hiszem, hogy már sok gátat áttörtünk volna 
és a kár nagy volna.

— Bizonyára csak próbát tartottak, hogy mit is lehetne 
csinálni?

— Ügy van, eltalálta. Csak éppen rá akartunk ijesz
teni az Önök seregének fiatalabb tagjaira. Az a zsémbes 
zászlós, aki éppen most hívta ö n t, egészen kijött a sodrából 
arra a gondolatra, hogy esetleg átázik a csizmája.

— Kiről beszél ön? Arról a pálcás fiatal úrról?
— Igen. Arról, aki ö n t  hívta.
— Az jogosan jött ki a sodrából, ö  a herceg.



36. F e j e z e t .

A HERCEG K É N Y T ELEN  FELA D N I 
G Y A LÁ ZA TOS SZÁ ND ÉKÁ T ÉS A N N Y I ÉV 
U TÁ N  ELŐSZÖR SÜ TH ET EK  T O JÁ S T  SAJÁT 

K O N Y H Á M O N .

Overtoomban még várt rám a gazda és minden külö
nösebb esemény nélkül értem el a városkaput. Miután elin
téztem a rámbízott feladatot, azt gondoltam, hogy haza
mehetek. De Andries úr és fivére arra kért, maradjak még 
náluk egy kicsit és egyem valamit, minthogy a megerőltető 
nap után bizonyára fáradt és éhes vagyok. Ajánlatukat 
köszönettel fogadtam; a konyhából kenyeret, hideg halat 
és vajat és sört, nagyon sok sört hozattak fel és csak most 
vettem észre, milyen fáradt és szomjas vagyok; a kimerült
ségtől elaludtam. Nem ébresztettek fel. Amikor végre fel
ébredtem, már fényes nappal volt; úgy éreztem magam, 
mint akit kerékbe törtek; a két fivér nemsokára felkeresett 
és azt mondta, küldöttség áll már útra készen, hogy Amstel- 
veenbe menjen és azt remélik, az egész ügy elintéződik az 
este leszállta előtt. Azután együtt megreggeliztünk és tíz 
órakor végre hazafelé indultam, A kalapot visszaadtam
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Andries úrnak és megint azt a különös, hegyes tárgyat vet
tem fel, amely annyira sértette fiacskámnak és örökösömnek 
tisztességérzését.

Meleg, ragyogó nap volt. Már híre juthatott annak, 
hogy megszüntetik az ostromot, mert az utcákon többen 
jártak-keltek, mint előtte való nap, mindenfelé összecsopor
tosultak a férfiak és nők és megbeszélték az arcvonalról 
érkezett legújabb híreket. A gyermekek felhasználták az 
alkalmat, hogy csintalankodjanak. Egy féltucat rothadt alma 
és legalább három virághagyma repült neki hódprém-süve
gemnek, mielőtt utam felét megtehettem volna.

Otthon mindent a legnagyobb izgalomban találtam. 
Fiacskám maga volt a testet öltött kétségbeesés. Alig látott 
meg, nyakamba borult és így zokogott:

—  Ó , apám, azt hittem, megharagudtál rám, mert 
kicsúfoltam furcsa kalapodat és attól féltem, soha többet nem 
jössz vissza. Apám, ne haragudj rám.

Erre elmondtam neki, hogy apja éjjel-nappal serény
kedett, hegy megmentse a várost a hercegtől; a kisfiú dob
bantott lábával és azt mondta:

— Utálom a herceget!
De megmagyaráztam neki, a herceg is csak azt teszi, 

amit valószínűleg helyesnek tart, épúgy, mint ahogy mi is 
azt gondoljuk, hogy a helyeset cselekedj ük és gyűlöletre 
nincsen semmi ok, ha nem történt igazságtalanság. Azután 
azt mondtam:

— Gyere fel velem, egy kissé megtisztálkodom. Azután 
majd elmegyünk együtt, új kalapot venni.

Ez volt első sétám fiammal és nagyon büszke voltam. 
Gyakran éreztem, hogy életem mennyire magányos, gyakran
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gondoltam arra, hogy újra megnősülök. De féltem. Egész 
életemben csak egy asszonnyal találkoztam, akiről úgy 
éreztem, hogy tudnám szeretni és (ami még többet jelent) 
tudnék elnéző lenni iránta még akkor is, amikor ezerféle 
dolog forog a fejemben és ő mégis három tucatszor kérdi 
tőlem ugyanazt az ostobaságot. Ez a nő nagyon szép és okos 
volt, egy féiperccel előbb tudta már, mit akarok mondani, 
én pedig tudtam, mit fog felelni, mielőtt száját kinyitotta 
volna. Néha két vagy három hónapig nem láttam és azután 
úgy találtam, hogy mindent tudok, ami vele közben történt 
és 6 mindent tud, ami velem. Első látásra .megkedveltük egy
mást) valószínűleg hozzám jött volna, de elvette a bátor
ságomat, mikor láttam, hogyan ment tönkre fivérem egy nő 
miatt. Mondtam ugyan magamban, ez a nő egészen más; 
biztos voltam ebben. Mégsem mertem közeledni hozzá. 
Elmentem az Újvilágba, anélkül, hogy döntésre vittem 
volna a dolgot. Az asszony talán még most is vár rám, vagy 
pedig már rég férjhez ment valaki máshoz és tökéletesen 
megfeledkezett rólam.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak, mialatt az Oude 
Singelen lévő kalaposbolt felé mentem és büszkén hall
gattam fiamat, aki elmesélte, hogyan omlott össze a régi 
híd egy szép napon egy hatalmas bazalttömb súlya alatt, 
amelyet az Amstel partján lévő kőraktárból vittek a város
háza újjáépítéséhez. Amikor a hídhoz értünk, láttam, hogy 
kijavították; közepén egy ismerős alak állt, egyik kezében 
egy ív papír, másikban ecset.

Rembrandt egy cseppet sem öregedett meg; hajókat 
rajzolt, amelyek tőzegszállítmányt tettek partra a városi 
kórházakat élelmező hatalmas pékműhelyek számára,
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Annyira elmélyedt munkájában, hogy nem is vett 
észre. Amikor már közvetlenül mögötte álltam, így szóltam:

— Miért nem megy inkább a városfalra, hogy lefesse 
Banning Cocq urat, amint városunkat védelmezi ellenséges 
támadástól?

Erre megfordult, nyakamba borult, megcsókolta mind
két arcomat (kisfiam nagy ijedelmére és zavarára^ gyorsan 
el is nézett), majd így szólt:

—  Szegény gyermek! Végre hazajön apja sok évig 
tartó külföldi útjáról; annyira hiányzott nekünk, hogy 
többször fel akartuk keresni őt és harcosait az Óceán túlsó 
partján; hazajön, gyönyörű hódprém-süveget hord és épolyan 
esztelen, mint azelőtt.

—  Álljunk meg egy pillanatra, —  vágtam közbe — 
a hódprém-süveget elismerem, de mit jelent ez a célzás szel
lemi épségemre?

—  Hát mit beszél itt ellenségekről és az öreg Banning 
Cocqról, akit ezer év előtt daliának festettem meg?

—  Csak tréfáltam, —  feleltem — úgy látszik, most 
már minden jól megy, hát tréfálhatunk. Eszembe jutott 
valami, ami tegnap történt a várfalakon.

—  A várfalakon? Miféle várfalakon?
—  A haarlemi kapunál lévő falakon.
—  O tt minden rendben van. Csak múlt vasárnap 

jártam arra. Titusszal kisétáltam a tengerhez.
—  Nem a falakra magukra gondoltam, hanem a kato

náknak egy élményére, akik ott őrködnek.
—  Hiszen most nincsenek is ott katonák; már évek óta 

nem őrködnek arrafelé. Egy-két ember alszik éjszaka a kapu 
fölötti kis szobában, ez minden.
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—  Rembrandt, —  mondtam —  ne bolondozzék és ne 
tréfáljon velem Hiszen nagyon jól ért engem. A falakon 
megint őrség van az új ostrom miatt.

—  Micsoda ostrom miatt? — kérdezte. És most 
fedeztem fel, hogy egy árva szót sem hallott az egészről, 
nem is tudott arról, hogy az utolsó három napban ágyú
csövek merednek a város falaira. Hihetetlen, de fgy volt. 
Nekem kellett hazajönnöm Amerikából, hogy a polgárháború 
kitöréséről értesítsem.

—  Hát az Isten szerelméért, mit művelt az utolsó 
négy napban? — kérdeztem.

— Dolgoztam —  felelte. *— Néhány arcképet fes
tettem Adriáén fivéremről és feleségéről. Érdekes fejek. 
Mit gondol, csak nem hagyhatom abba a festészetet azért, 
mert ez meg az a herceg unatkozik és a változatosság ked
véért háborúzgatni kezd. Ha löveti a várost, talán én is 
elpusztulok. Akkor meghalok, de előbb Adriáén orrára 
felrakok még egy festékréteget. M int egy második Archi- 
medes: Noli tangere fratrem meum, ne zavard testvéremet. 
Most mihez akar kezdeni? Hová igyekszik?

Megfogta a fiam másik kezét és elvezetett bennünket 
a kalaposhoz. Egy félórával később tisztességes, fekete és 
nagyon diszkrét formájú fejfedővel, mentem kísérőimmel a 
Houtgracht irányába.

Amint bekanyarodtunk a sarkon, Rembrandt így kiál
tott fel:

— Nem, kedves barátom, ez nem megy. Ma ö n  az enyém*
Elvezetett engem és kisfiámat a Breestraatra, szélesre 

tárta az ajtót, épúgy, mint hajdanta a boldog időben, amikor 
Saskia még élt. És bekiáltott a házba:
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—  Hendrickje, eredj és vágd le a hízott borjút! A 
tékozló fiú visszatért.

Egy pillanat múlva szemembe nézett a legszebb barna 
szempár, amelyet valaha láttam, egy barátságos fiatal nő 
bókolt előttem és így szólt:

—  ö n  bizonyára az a doktor, akiről a mester oly 
gyakran beszélt! De őrülök, hogy visszajött! Fiacskáját már 
ismerem. Néha meglátogat bennünket és eljátszik Titusszal.

Ez volt első találkozásom Hendrickjével.
Ettől kezdve tíz éven át mindennap láttam és őszinte 

barátságban éltem vele.
Nem ismertem senkit, aki annyira szeretetreméltó, ter

mészetes és eszes lett volna, mint ez az írni-olvasni sem tudó 
parasztlány — ez a parasztlány, akit városunk lelkészei 
közönséges ringyónak nyilvánítottak, pedig inkább meg
érdemelte, hogy Isten lábánál üljön, mint azok, akik szidal
mazták. Ez a megátalkodott bűnös nő, akit távolról elkerül
tek a gyülekezet tisztességes emberei és asszonyai, azért 
veszítette el magát, hogy megmenthesse szerelmesét.
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M I T Ö R T É N T  JE LEN TÉSE M M EL ÉS AZ 
A M ER IK A I ÜGYEKBEN A D O T T  

TA NÁCSA IM M AL?

Életem következő fél esztendeje érdekes munkában 
telt el és ezért igen boldog volt.

Minden úgy történt,, mint ahogy Bickerék tervezték. 
A herceg felismerte, hogy hibázott és szívesen elfogadta a 
közvetítő ajánlatot. Ilymód többé-kevésbbé ügyesen meg
menekült egy olyan helyzetből, amely rendkívül súlyossá vált.

így végződött országunk történetének egyik legkülönö
sebb epizódja, amelyben sokkal több víz folyt, mint vér, mert 
egyetlenegy katona életébe sem került.

Az átszakított gátakat rövidesen újra betömték. A 
gazdák pénzbeli kárpótlást kaptak a csakugyan vagy pedig 
állítólag elszenvedett károkért. A rossz költők mindkét 
oldalon számos rossz költeményt írtak, hogy megünnepeljék 
az eseményeket. Két-három csúnya érmet is vertek a védel
mezők vagy a támadók hősiességének emlékére és azután 
Amsterdam ostroma elsüllyedt a történelemben.

Jómagam sohasem bántam meg azt a szerény szerepet, 
amelyet játszhattam azokban az eseményekben gazdag napok-
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bán. Wouters kapitány és a hoorni vendéglős körültekintése 
révén épségben megkaptam valamennyi bőröndömet és ame
rikai növényekből és füvekből álló értékes gyűjteményemet. 
Csak néhány példány ment tönkre; a többiek csodálatos 
módon jól állták az utat. Odaajándékoztam a leydeni füvész- 
kertnek, ahol j ó szolgálatot tettek a növénytannal foglalkozók
nak. Visszakaptam sértetlenül írásaimat is, ámelyeketá kapi
tányra bíztam. Miután letisztáztam és részben újra fogalmaz
tam azokat, egy féléven belül át is adhattam jelentésemet 
Bicker úréknak. őszintén megköszönték érdekükben kifejtett 
tevékenységemet. De be kellett látnom, hogy a politikai viszo
nyokban beállott nagy változás, amely egy időre érzékenyen 
korlátozta befolyásukat, lehetetlenné tette a számukra, hogy 
valamennyi indítványommal foglalkozzanak. De majd gon
dosan mérlegelik terveimet, mondták, és mihelyt lehet, meg
teszik a szükséges lépéseket. így végződött a nagy amerikai 
vállalkozásban való részvételem. Andries úr 1652-ben meg
halt; fivére két évvel később követte a sírba és én elvesztettem 
minden kapcsolatot a Bicker-családdal.



SZERETTEM  EGY N Ő T , DE E L V E SZ ÍT E T T E M .

Eleinte az látszott a legjobbnak, ha megint orvosi 
praxisommal foglalkozom.

Amikor utoljára beszéltem Andries úrral, váratlanul 
azt kérdezte tőlem, mit várok szolgálataim jutalmául. 
Azt feleltem, semmit, hiszen úgyis bőséges jutalmat kaptam 
már és teljesen elégedett vagyok.

— Ügy gondolom, —  felelte —  nincsen kedve esetleg 
valami városi hivatalt elfoglalni? Bár nem vagyunk már 
olyan befolyásosak, mint azelőtt, de egykori kartársaink még 
mindig nagyon szívesen követik tanácsainkat.

Biztosítottam az urakat, hogy hivatalról szó sem lehet. 
M i nagyon egyszerű emberek vagyunk. Semmiféle ősöm 
nem viselt hivatalt, nincs is tehetségünk hozzá. Csak nevet
ségessé tenném magam és eljátszanám polgártársaim becsü
lését, ha hatalmas pártfogóim felhasználásával most hirtelen, 
mint nagyságos és tekintetes városi számvivő vagy zálogház
ellenőr lépnék fel. Nem is tudom elképzelni. Hanem egy 
másfajta nagy szívességet tehetne nekem Andries úr.

A Keletindiai Társaság részvényei, amelyeket nagy
bátyámtól örököltem, megint emelkedtek és életem végéig
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biztosították nyugodt megélhetésemet. í)e a két tengeri tit 
és hosszú újvilági tartózkodásom ismét meggyőzött arról, 
mennyire elmaradt a hajósebészet mind a hadi, mind a keres
kedelmi flottában. Még megjárja békeidőben, amikor is láb
törésen vagy licamodáson kívül más baj nemigen történik. 
De nem is merem elképzelni, mi lenne háború esetén, amikor 
a sebesültek tömegestül hevernek a hajón, mialatt az orvosok 
gyertyafénynél és a haldoklók hörgése és a halottak bűze közt 
fűrészelik le karjukat és lábukat. Tovább akarom folytatni 
kutatásaimat a kábítószerek területén. És ha az urak beszél
nének érdekemben barátjukkal és kartársukkal, Dr. Tulp- 
pal és megkérnék, hogy folytathassam tanulmányaimat a 
városi kórházakban, őszintén hálás lennék.

Andries úr igent mondott és szavát állta. Két hét múlva 
Dr. Tulp magához kéretett, ö  is azok közt volt, akik részt- 
vettek a herceggel való tanácskozásban és aláírták az ostrom 
megszüntetésére vonatkozó megállapodást; a város legbefo
lyásosabb emberei közé tartozott. Nagyon szeretetreméltóan 
fogadott, számos kérdést intézett hozzám újvilági utazá
saimra vonatkozólag és biztosított arról, hogy a legnagyobb 
mértékben méltányolja jövendő tervemet. Teljes szabadságot 
adott, hogy kutatási területemen azt tegyem, amit akarok.

Számos kartársam tiltakozott, amikor ismét bekopog
tam a kórház kapuján azzal a kívánsággal, hogy ne operál
janak addig, amíg legalább lehetőséget nem nyújtanak nekem 
arra, hogy pácienseiket félig öntudatlan állapotba helyezzem 
és így enyhítsem szemvedésüket. Egyesek azt állították, bele
avatkozom a jó Isten mesterségébe, mások kuruzslónak és 
sarlatánnak neveztek és azt állították, hogy mindenáron fel
tűnést akarok kelteni. Szegény tudatlan betegeiknek azt



beszélték, hogy eladtam íelkemet az ördögnek és meg akarom 
babonázni őket, amikor elveszítik öntudatukat. És kísér
leteim sokszor azért nem sikerültek, mert a betegeket any- 
nyira felizgatták ezek a hazugságok és annyira tiltakoztak 
kezelésem ellen, hogy szívgyengeség állott be és le kellett 
tennem arról, hogy kezeljem őket.

De amikor híre járt annak, hogy fáradozásomért semmit 
sem kérek, továbbá hogy mind az orvosok, mind a betegek 
számára nagy megkönnyebbülés, ha a szörnyű szenvedések 
elmaradnak, az orvosi kar lassankint beadta a derekát és 
a betegek is elvesztették gyanakvásukat, míg végül is alig 
ment végbe műtét nélkülem.

Gyakran kértek arra, áruljam el azoknak a gőzöknek a 
titkát, amelyekkel megtöltöm az áldozat tüdejét, mielőtt a 
műtőasztalra erősítik. Ez természetesen nem is volt titok, 
mert hiszen minden részletről felvilágosítottam őszintén 
érdeklődő kartársaimat. Mégis okosabbnak találtam, ha ered
ményeimet csak akkor hozom nyilvánosságra, amikor már 
annyira tökéletesítettem eljárásomat, hogy minden vesze
delmet kikapcsoltam.

A gőzök, amelyeket használtam, igen veszedelmes esz
köz lehettek olyan ember kezében, aki kellő szakértelem 
nélkül használja. Embertársaim iránt való szeretetből nem 
tudtam rászánni magam, hogy módszeremet kinyom
tassam, mielőtt nem biztosítottam minden visszaéléstől. Mind 
a mai napig nem jutottam el idáig, de igen sok megbízható 
sebészt magam beavattam az eljárásba.

Magánéletem megint nyugodt mederben haladt, mint 
nyolc év előtt. Komolyan gondoltam egy második házas
ságra. Nagyon féltem ettől a lépéstől, de kisfiamnak anyára
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volt szüksége és én is őszintén bevallva emberi kapcsolatok 
után vágyódtam. Ki is fáradtam az egyedüllétbe. Egész nap 
dolgoztam. Ha este nem volt kivel beszélgetnem, rendszerint 
megint lementem a laboratóriumba. A legjobb úton voltam, 
hogy élő orvosi kézikönyvvé fejlődjem. És így azt gondoltam 
magamban, mégis csak kellemesebb volna, ha a kórházban 
elvégzett napi munkám után hazamehetnék és otthon másra is 
gondolhatnék, mint a klorál-oldatokra. De igen kevés női 
ismerősöm volt. Ezért ismét arra az elbűvölő nőre gondoltam, 
akivel évek előtt ismerkedtem meg. Megtudtam, hogy 
elhagyta Amsterdamot és vidéken lakik, fivérénél, egy lel
késznél, aki értelmes és művelt ember. Hosszú levelet írtam 
neki és nyájas szavakban kifejtettem világnézetemet, bár 
nagyon jól tudtam, hogy vallomásaim nem fognak a szerelmi 
levelezés remekművei között szerepelni. Két nap múlva meg
érkezett a válasz. Egyetlenegy papírlap, amelyen a Vénusz 
bolygó csillagászati jele és ezek az oda firkált szavak álltak: 
Vajjon $ vagy pedig Cannabis Indica leszí

Sokáig kellett ezen a feladaton gondolkoznom, míg 
végre rájöttem, mire célzott a levél írónője. Amikor meg
értettem, elővettem a legszebb hódprémet, amelyet Űj- 
Amsterdamból hoztam magammal és azzal a vörös festékkel, 
amellyel az indiánok befestik arcukat, karjukat és mellüket, 
amikor a harci ösvényre lépnek, a prém hátára egy jelképet 
rajzoltam: $

Üjabb két hét múlva közvetlenül Mikulás-napja előtt 
csomagot kaptam, amely egy nagy mézeskalács-szívet tar
talmazott. A mézeskalács-szíven két csillagászati jelkép állt, 
egy 9 és egy aranyos babérlevelekkel egybekapcsolva. 
Elfogadtam a kihívást, bár a levél írónője eléggé údvariat-
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lanul Saturnus istennel azonosított engem. Még aznap délután 
elutaztam vidékre; hét hónappal később az egyházi és polgári 
hatóságok végnélküli formalitásai után összeházasodtunk.

Feleségemben csakugyan megtaláltam mindazt, amit 
reméltem. Társnőm, szerelmesem, hűséges barátom és meg
gondolt tanácsadóm volt. Tudott könnyek közt nevetni és 
mosolyogva sírni. Megcáfolta a nőkre vonatkozó minden 
régebbi képzetemet és kénytelen voltam elismerni, hogy a 
másik nemről szóló régebbi kijelentéseim és gondolataim 
hamisak. Első gyermekünk születésekor meghalt e szavakktl: 
oÉletünk gyönyörű lett volna, ha te sok-sok évvel ezelőtt bát
rabban viselkedsz. Nagy fájdalmaim vannak. Talán még idejé
ben érkezik barátunk, Cannabis.« Elhozattam a kórházból a 
készüléket; de mire megjött, már meghalt ő is és a gyermek is.

Ez volt utolsó kísérletem, hogy ama polgártársaim 
sorába lépjek, akik úgynevezett tisztességes és rendezett élet
módot folytatnak. Tisztességesnek mindig is tisztességesen 
éltem, a kelleténél is inkább.

De »rendezetten« —  soha.
Attól a naptól kezdve három dolog tartotta bennem a 

lelket: fiam és barátaim —  munkám — és a tiszta boldog
ságban eltöltött egy esztendő emléke. Ez nem sok, de még 
mindig összehasonlíthatatlanul több, mint amennyi a leg
több embernek osztályrészül jut, úgyhogy minden okom 
megvolt elégedettnek lenni. Elégedettnek és hálásnak és 
talán kissé büszkének is, hogy a sorstól sikerült tizenkét 
teljes hónapig tartó tökéletes szerelmet kicsikarnom.

»De egészen másként is történhetett volna, ha csak egy 
kicsit bátrabb vagyok.« Ez minden balsikerem méltó sír
felirata.

Herrdrik van Loon: Rembrandt. 18
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MENASSE BEN IZRA EL ELH A TÁ R O ZZA , HOGY 
LO N D O N B A  K Ö L T Ö Z IK .

Ennyit önmagámról, a visszatérésemet követő évekre 
vonatkozólag. Üj fonalakat kellett felvennem; némelyek 
nagyon is összegubancolódtak és csak iszonyú fáradtsággal 
lehetett kibogozni.

Jean-Louis semmit sem változott távollétem alatt, ö  az 
egyetlen ismerősöm, aki filozófiai meggondolás útján ért el 
lelki békességét.

Kétségkívül bizonyos külső körülmények is megkönnyí
tették neki, hogy fegyverszünetet kössön azokkal a körül
ményekkel, amelyek természettől fogva ellenségei a vidám és 
egyenletes életnek. Vagyona alig volt. De ugyanakkor nagyon 
sok élményen ment keresztül. Ezek a szavak csak megköze
lítőleg fejezik azt ki, amit tulajdonképpen mondani szeretnék. 
Jean-Louis-tól idegenek maradtak azok a hiábavaló »ha« 
és »de« szavak, amelyek a legtöbb ember életében oly 
szörnyű pusztítást visznek véghez. Lelke jókarban lévő 
ház volt, ahol minden ajtó szorosan csukódik és be is 
csukja, bárhogy is csalogatják, hogy vessen egy pillantást a 
múltba.
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Ami elmúlt, elmúlt és úgy is marad. Jean-Louis az élet- 
bölcseség terén elért sikerét a logaritmus iránt tanúsított 
érdeklődésének tulajdonította.

—  A logaritmusok, —  mondogatta —  mint minden 
mennyiségtani fogalom, a legszorosabb kapcsolatban állnak a 
tisztasággal és a renddel. Ha feladataim megoldása közben 
rendesen és módszeresen járok el, egyszerűen nem követ
hetek el tévedést. Ha egyik következtetésről a másikra térek, 
a végeredménynek helyesnek kell 'ennie. Tegyük át ezt a 
szabályt az emberi viselkedésre és az emberi társadalom pil
lanatokon belül tökéletes lesz.

Jean-Louis, ez az átfogó tudású és hihetetlen élet- 
tapasztalattal rendelkező ember, azért jutott el a boldog
sághoz, mert szellemi és lelki épületét tökéletes rendben 
tartotta, amiből az következik, hogy nem érték sem meg
lepetések, sem csalódások.

Legnagyobb megdöbbenésemre azt fedeztem fel, hogy 
a kitűnő Rabbi Menasse ben Izrael nem olyan példaképe 
az alázatosságnak és beletörődésnek, mint ahogy Jean-Louis 
levele alapján elképzeltem. Gondolatomat közöltem a fran
ciával, aki elismerte, hogy a derék rabbi látogatásunk alkal
mával a legkevésbbé sem látszott boldognak.

—  Ügy látszik, megváltoztak a viszonyok —  vélte. 
Ez a feltevés nemsokára beigazolódott. Az amsterdami zsidó 
gyülekezetben nem ment minden a maga rendjén; Menasse 
pedig nagyon szívére vette a belső viszálykodásokat. Eleinte 
azt hittem, az nyugtalanítja, hogy Bernardo vonakodott 
velem visszatérni, de nemsokára rájöttem, hogy tévedek.

—  Szegény ember! —  mondta. —  De örülök, hogy a 
boldogság végre rátalált. Kevés ember szenvedett annyit,

18*
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mint ő. Minthogy mi fizettük meg az utazását, mégis küld
hetett volna egy kicsit részletesebb beszámolást is. Egyetlen 
egy levelet kaptunk tőle és abban ez állt: »Nem, nincsenek 
itt« és az aláírás: »Hálás tanítványa, Bernát, nem a clair- 
vaux-i, hanem a mohikániai.« Ez igazán nem sok és kevesebb, 
mint amit vártam. Amikor megbízóim kérdőre vontak, 
nem mondtam meg az igazat és azt meséltem nekik, a derék 
Bernardo sokkal nagyobb feladat előtt áll, mint ahogy mi 
gondoltuk, több évre van szüksége, amíg határozott ered
ményeket éréi; addig is türelmeseknek kell lennünk. Legyen 
szíves, segítsen nekem fenntartani ezt a kis hazugságot, ha 
netalántán Magát is megkérdik; nem okoz vele senkinek 
sem kárt.

—  Nagyon szívesen, —  feleltem — de idővel mégis 
csak csodálkozni fognak. Egy vagy két évig, esetleg háromig 
is kihúzhatjuk, de azután majd határozott választ 
kívánnak.

— Addigra már nem leszek itt, hogy válaszoljak.
Meglepve néztem rá.
— Csak nem akarja azt mondani, hogy addigra meg

hal? Hiszen Ön fiatalabb lehet, mint én, én pedig még ötven 
évig akarok élni. /»

Erre elmondta azt a tervét, hogy Londonba költözik.
A régi történet volt ez: a jó sors gyakran sokkal rosz- 

szabb hatást tesz az emberekre, mint az ínség. Amikor a 
zsidók Amsterdamba menekültek, nyomorultak és szeren
csétlenek voltak és hálásak azért, hogy puszta életüket meg
menthették. Egy kis zsinagógát építettek; minthogy alkalmuk 
nyílt kifejteniük velük született kereskedői tehetségüket, jól 
boldogultak és nemsokára a város leggazdagabb emberei közé
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tartoztak. Most egy nagyobb zsinagógát építettek és mindjárt 
elkezdődtek a nehézségek.

Az egyik azt akarta, hogy gyermeke a tórát, a másik 
meg hogy a talmudot tanulja. Alighogy ezt a vitát szeren
csésen elintézték (kiváltképpen Menasse fáradozásai révén, 
aki a portugáliai katolikusoknál és a francia protestánsoknál 
szerzett tapasztalatai révén gyűlölte a hasztalan civódásokat), 
amikor megtörtént a híres Acosta-eset. A kegyetlen, csaknem 
embertelen megalázások, amelyeknek szegény Uriel d’Acosta 
alá kellett hogy vesse magát, mielőtt ismét felvették a 
hívek közé, nagyon sokat ártottak hazánkban a zsidóság 
jóhírének.

A vallási villongásokat még úgy tekintették, mint a 
zsidók magánügyét. De amikor Acosta, hogy ismét felvegyék 
a gyülekezetbe, eretnek nézeteiért való vezeklésképpen kény
telen volt lefeküdni a templom küszöbére, hogy minden igaz
hitű átléphessen rajta és leköphesse, a városházáról meg
üzenték a zsinagógabelieknek, jobb lesz, ha nem ragadtatják 
magukat olyan cselekedetekre, amelyek ellenkeznek az ország 
szokásaival, ahol különös vendégszeretetet élveznek.

Ezután az eset után körülbelül egy héttel szegény 
Acoaiía, akit mint portugál nemesembert neveltek és nem 
tudta elviselni az amsterdami ghettó által rárótt szégyent, 
nyugodtan és feltűnés nélkül szívenlőtte magát. Ez az öngyil
kosság rettenetes izgalmat okozott a városban. Egyes lelké
szek kétségkívül helyeselték az igaz tan szigorú felfogását. 
De a tanács-urak féltek, hogy az eset rossz benyomást fog 
kelteni külföldön és ezért magukhoz hivatták a zsidó hit
község felelős embereit és minden teketória nélkül kijelen
tették: »Ha még egyszer hasonló dolog fordul elő, vala-
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mennyiőtöket hajóra ültetünk és visszaküldünk oda, ahonnan 
jöttetek.*

Ezek a határozott szavak el is érték kívánt céljukat. 
A zsidók minden vallási viszályukat tíz éven át maguk közt 
intézték el, anélkül, hogy a városban bárminek is híre ment 
volna; de most újabb nehézségek merültek fel, amelyek azzal 
fenyegettek, hogy ez a békesség megszakad.

Ezúttal az ifjú Baruch de Spinozáról volt szó, akiről 
Jean-Louis már írt nekem egyszer-kétszer és akivel már 
találkoztam Menasse házában. Nagyszerű fiatalember. Be
vándorló fia, rendkívüli tudásvágy él benne és teljesen önálló 
gondolkozású. Még húszéves sincs és már kitűnően tud 
latinul, nagy ismereteket szerzett a jogtudományban és Platón 
és Aristoteles gondolatai töltik el. Azonkívül baráti kapcso
latban van azokkal a hollandi természettudósokkal, akiknek 
a vallási kérdésekben való szabad felfogásuk köztudomású; 
úgy látszik, valaki Descartes műveibe is bevezette. Az ilyen 
szellemiség veszedelemmel jár és a derék Menassét nagyon 
foglalkoztatta a kérdés, vajjon hogyan tudná a fiatalemert 
megóvni attól, hogy ki ne rúgjon a hámból.

— Van egy kis vagyona —  sopánkodott a rabbi — 
és független tőlünk, ezzel szemben jóban van olyan emberek
kel, akik sokat számítanak a tanácsuraknál. Ha őt egyszer ki 
kell közösítenünk, abból olyan botrány lesz, amelyhez képest 
az Acosta-ügy gyerekjáték. Mert Acosta magányában csak
ugyan hóbortos lett és nem volt teljesen eszénél, amikor 
öngyilkosságot követett el. De ez a Baruch nyájas ember. 
Eddig még sikerült fenntartanom a békét. De eljön majd a 
nap, amikor kartársaim rávetik magukat. És akkor majd azt 
mondják a városban: ^Nézzétek ezeket a gaz zsidókat!



279

Senkivel sem tudnak békében maradni. Ha mások nem 
üldözik őket, akkor egymás közt veszekszenek és csupa 
gonoszságból saját néptársaik ellen kegyetlenkednek.« Olyan 
helyen szeretnék élni, ahol nem megy jól nekünk. Amfg 
szegények vagyunk, mi vagyunk a legjobb emberek a világon, 
de borzasztóak vagyunk, ha meggazdagodunk!

Ezért határozta el, hogy Londonba költözik.
— Cromwell tábornok —  mondta —  egyáltalán nem 

olyan ember, mint ahogy elképzelik. Toronymagasságban 
áll kővetői fölött. Még a királyt is megkíméli, ha ófelsége 
nem olyan nagy csirkefogó. írtam a Lord Protektornak és 
értesültem arról, hogy kegyesen fogadta leveleimet. Angliában 
háromszáz év óta nincs egy zsidó sem. O tt is elő kell készí
tenünk a talajt a Messiás eljövetelére. Átvihetem magammal 
sajtómat és ott is kiadhatom könyveimet.

Ennyit Menasse ben Izraelnek, városunk egyik leg
okosabb zsidajának gondjairól. Végül is keresztülvitte szán
dékát és Amsterdamból Londonba költözött; de addig nagyon 
sok víz folyt le a nagy Amstel-híd alatt.

1651-ben egész éven át és 1652 első felében is állandó 
súrlódások voltak Anglia és Hollandia közt. De hogy tulaj
donképpen mi történt, nem is igen tudom, mert ezek az ese
mények második házasságom idejére esnek. Családom any- 
nyira elfoglalt ezekben a hónapokban, hogy csak ritkán 
kerestem fel azokat a kocsmákat, ahol új híreket lehetett 
hallani.



M EG ISM ERK ED EM  DR. EPH RA IN  BUENO KAR- 
TÁ RSA M M A L, A K I A M ER IK A I T A R T Ó Z K O D Á 

SOM A L A T T  REM B RA N D T CSALÁDJÁT 
K EZELTE.

Mielőtt útnak indultam amerikai kalandomra, Jean- 
Louis, Bernardo, Szelim és én tizenkét éven át jóformán 
minden vasárnap délelőtt összejöttünk és a napot a város 
közelében egy kocsmában töltöttük.

Azóta Szelim elment közülünk, hogy a Boszporusz 
vendégszerető partján éljen a szelíd élvezeteknek, Bernardó- 
ból pedig mohikán-törzsfőnök lett, Jean-Louis meg én 
magunkra maradtunk. Minthogy a legjobb barátok is meg
unják egymást, ha mindig egymás örökös monológját kell 
hallgatniuk, úgy alakult, hogy a hosszú vasárnapi séták 
helyett a napnak legalább egy részét breestraati festőbarátunk 
társaságában töltöttük.

Csak fiatal korában tud az ember már korán reggel 
jókedvű lenni. Mi pedig gyorsan közeledtünk az öreg
korhoz, amikor az ember naponta legalább egy néhány órát 
egyedül szeret lenni és azt az időt, amialatt a többiek temp
lomban ültek, mi többnyire arra használtuk fel, hogy oda-

4 0 . F e j e z e  t.
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haza heverésszünk; végre tizenegy óra felé feltűnt nálam 
Jean-Louis; amikor is a derék Jantje feltétlenül megjegyezte:

—  Méltóságod ugy-e ittmarad ebédre.
(Jean-Louis volt az egyetlen nemesember, aki Jantje

szeme elé került és Jantje lehetőleg kihasználta az alkalmat, 
hogy egy nemesemberrel beszélhet.)

Jean-Louis ilyenkor mindig meglepve csapta össze kezét • 
és így szólt:

—  Óh, szépséges Antoinette, bizonyára nagyon 
zavarnék.

Mire Jantje azt felelte:
—  Dehogy zavar, számítottam önre.
Erre mindketten szívből felnevettek, majd mi férfiak 

visszavonultunk dolgozószobámba, ott elbeszélgettünk erről 
meg arról, míg Jantje nem jelentette, hogy az ebéd az asz
talon van.

Amikor a Déli Templom harangja elütötte a délután 
harmadik óráját, fogtuk kalapunkat-kabátunkat és elmen
tünk a breestraati házba, amely bizony most már nem kel
tette azt a benyomást, mintha éppen most készült volna el. 
Belsejében is sok minden megváltozott. A földszint még 
mindig olyan volt, mint egy régiségkereskedő padlása: szobrok, 
régi páncélok, az európai szárazföld mind a négy sarkán 
összeszedett festmények. Egy nehéz tölgyfaszekrényen két 
nagy földgömb és egy külföldi sisak, amely néhány hét előtt 
Adriaennek, Rembrandt fivérének fejét díszítette.

A második emeletre vezető lépcső csaknem eltűnt egy 
szőnyeg alatt, a szőnyeg valamikor egy Antwerpen köze
lében lévő kis flandriai kastély büszkesége volt, amely 
1585-ben a lángok martaléka lett az ostrom alkalmával,



Az előcsarnokban az asztalon hatalmas márvány borosvödör 
és olasz eredetű tőrök. A lomtárba vezető ajtó fölött ébenfa
keretbe foglalt velencei tükör. Csak azokat a tárgyakat 
említem, amelyek belépésünkkor szemünkbe tűntek. Mert 
egész katalógust lehetne összeírni, de minthogy tulajdonosuk 
halálakor mindezt elárverezték, kegyeletsértés lenne, ha 
valamennyit felsorolnám.

De a régi rendetlenség már megszűnt. Saskia utolsó 
napjaiban és kevéssel halála után az ember úgy érezte, hogy 
valami baj van ezzel a házzal. Az asztalokon, székeken, 
képeken és földgömbökön vastag porréteg feküdt. Tejes- 
köcsögök álltak a folyosókon, olyan helyeken, ahová nem 
voltak valók. Időnkint egy teli szemétkosár állt ott, egy 
dekoratív spanyol szék zöld bársonyával zavaró ellentétben.

Most megint minden tiszta és rendes, némely bútor
darab vadonatúj. A ház hátsó részében lévő hatalmas szobá
ban különösen érezhető az új élet, amelyet Rembrandt szem
látomást elkezdett. Még mindig ez a lakószoba, ebédlő és 
fogadószoba és Rembrandt a fal mellett álló nagy ágyban 
alszik, amelyben Saskia meghalt. Remélem, az emberek 
egyszer majd leszoknak arról, hogy olyan ágyakban feküd
jenek, amelyekben tüdőbetegek haltak meg. Saját tapasz
talatomból mondhatom, hogy ez igen veszedelmes; de mást 
még sohasem sikerült meggyőznöm erről. Rembrandt egyéb
ként értelmes ember volt, de még ő sem hallgatott rám, ha 
azt mondtam, Titusnak nem szabad olyan tárgyakkal érint
keznie, amelyeket anyja hordott. Nevetett ezen a gondolaton 
és azt mondta, mi orvosok csak tudásunkat akarjuk fitogtatni 
a laikusok előtt, rámutatott Titusra és azt kérdezte, láttam-e 
vajjon még egy ilyen erős és egészséges fiút.
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Erre a kérdésre kellett gondolnom, amikor nyolc év 
után először láttam viszont Titust. Tizenegyedik éve felé 
járhatott. Csinos, barátságos fiú. Anyjától örökölte finom 
arcélét és azt a kellemes mosolyt, amely Saskiát oly elbűvö- 
lővé tehette, amikor Rembrandt lefestette nagy szalmakalap
pal a fején —  ezt az egyetlen rajzot találtuk a holmijában, 
amikor kiürítettük roozengrachti szobáját. De nem látszott 
erős fiúnak. Arca korához képest túlságosan keskeny és 
nagy szemében az a különös fény ragyog, amelyet oly gyakran 
lehet azoknál az embereknél megfigyelni, akiket az istenek 
korai halálra szemeltek ki.

Az első pillanatban közölni akartam Rembrandttal 
gyanúmat és azt tanácsolni, küldje a fiút gyakran a szabadba 
és tiltsa meg neki a műteremben való tartózkodást, ahol a 
savak kigőzölgései miatt egészséges ember is csak nehezen 
jutott lélekzethez.

De szándékomban megingatott Dr. Bueno, aki távol
létem alatt Rembrandték háziorvosa lett.

Bueno, teljes nevén Ephraim Bueno, nevét és orvosi 
mesterségét apjától örökölte. Apja művelt és szerény zsidó 
volt és azok alapján, amit hallottam róla, kitűnő orvos 
lehetett.

Kevéssel a Cromwellel való háború kitörése előtt (gon
dolom, 1652-ben, esetleg néhány hónappal később) a zsidó
származású portugáliai bevándorlók teljes polgárjogot nyer
tek. Addig csak megtűrt idegenek voltak és nem lehettek egy 
céh tagjai. Helyzetük ennek következtében kissé nehéz volt. 
Orvosaik, tekintet nélkül arra, miféle fokozatot és jogcímet 
tudtak felmutatni képesítésük és ügyességük bizonyítására, 
1651-ig jog szerint nem praktizálhattak s ha az egyik
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polgármester balgán ragaszkodik a törvény betűjéhez, ki 
kell kergetnie minden zsidó orvost, azzal a megokolással, 
hogy csalók és kuruzslók és nem szabad a városban meg
tűrni őket.

Ezekre a körülményekre való tekintettel nagyon óvatos 
voltam Ephraimmal szemben. Becsültem tudását és semmi 
esetre sem akartam megbántani. Ha éppen kéznél voltam 
és csak valami könnyebb balesetről volt szó (egyszer például 
megégette magát egy tanuló egy rézlemez izzítása közben, 
másszor meg Titus köhögési rohamot kapott és Rembrandt 
egészen magánkívül lett), engem hívtak és én elláttam az 
esetet (Titusnak csak meg kellett tiltanom, hogy túlságosan 
sok friss diót egyék); ha az első veszedelem elmúlt, azonnal 
üzentem Dr. Buenónak és kértem, jöjjön el minél előbb a 
Breestraatra. Kissé túlzó udvariasságomnak maga Bueno 
vetett véget.

—  Kedves kartárs úr, — mondta egy nap, amint haza
felé tartottunk a kórházból — minket zsidókat nagyon 
érzékenyeknek tartanak és talán csakugyan túlságosan gya
nakvók vagyunk embertársainkkal szemben. Egy fél év
századja lakunk most itten; valószínűleg itt maradunk, amíg 
a város fennáll. Mi lenne, ha abbahagynék túlzó udvarias
ságunkat és jó  barátoknak tekintenők egymást? Zsidó vagyok 
és ez, amint számos polgártársam szünet nélkül tudtomra 
adja, elég nagy baj. De mind a ketten orvosok vagyunk és 
ez még sokkal-sokkal nagyobb baj.

Ezzel a kijelentésével tökéletesen igaza volt. A »jobb 
társasági szemében mi még mindig a »hajművészek« vagy 
»szakállkaparók« céhébe tartoztunk és bármit is tettünk, nem 
tudtuk eloszlatni ezt az elfogultságot,
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Emlékszem, rövid idővel Rembrandt halála után, egy 
nap orvosi ügyben Hágába kellett mennem, Jan de W itt 
árhoz, aki akkor a köztársaság elismert feje volt. Meghívott 
villásreggelire és bemutatott egy fiatal rokonának, névszerint 
Bickernek, egy skót gárdistaezred zászlósának. Udvarias
ságból valami hízelgő dolgot mondtam a fiatalúr rokonairól, 
mire ő különös, erőitetten angolos kiejtéssel azt felelte:

— Ó, igen, úgy emlékszem, nagybátyám említette is, 
hogy ö n  beretválta, amikor roppant nagy elfoglaltsága miatt 
nem hagyhatta el hivatali helyiségét.

Ez a megjegyzés nem járt nagy sikerrel, mert Jan úr 
jeges pillantást vetett rokonára és így szólt:

— Kár, hogy nem érsz rá velünk ebédelni — karon- 
fogott és átvezetett az ebédlőbe, anélkül, hogy pillantására 
méltatta volna a zavarban lévő fiatalembert, akinek ebédje 
most teljesen a cselédlány jóindulatától függött, minthogy 
ebben az egyszerű házban a lány szerepelt udvarmesternő 
gyanánt is.

Nem, társadalmi helyzetünk sohasem volt kedvező. 
Az embereknek szükségük volt ránk, de ugyanakkor szé- 
gyelték is a velünk való érintkezést, minthogy titokban szé
gyenkeztek betegségeik miatt, amelyeket rendszerint saját 
elővigyázatlanságuknak köszönhettek.

Helyzetünk rossz volt. De amint Bueno egy nap mondta 
nekem, lehetett volna még sokkal rosszabb is. Ha nincs sze
rencsénk, még művésznek születünk!



4.1. F e j e z e t .

A M ŰVÉSZ H E L Y Z E T E  EGY KERESKEDŐNÉP 
KÖRÉBEN.

Ephraim Bueno tréfából mondta ezt} de kijelentésében 
mélyebb igazság rejtőzött. A művész helyzete politikai füg
getlenségünk kezdetén csakugyan különös volt. Olaszország
ban tanult kartársaimtól hallom, hogy abban az országban 
még fejedelmek, királyok és nagyhercegek is nagy tisztesség
nek tekintik, ha egy híres festő, szobrász vagy költő kitünteti 
udvarukat látogatásával. Nagyanyám mesélte nekem, hogy 
fiatal korában Flandriában az egész város kivonult az elé az 
ember elé, aki a templomot egy új képpel vagy Szűz Mária 
egy új szobrával készült feldíszíteni. Alig akartam elhinni, 
de híres művészek gyakran elkísérték a királyt, sőt még a 
császárt is, amikor országán keresztülutazott. Még az én 
életemben is megtörtént (bizonyára a harmincas évek elején, 
mert akkoriban költöztem éppen Amsterdamba), hogy 
Rubenset, az antwerpeni festőt a spanyol király követeként 
küldték Londonba, Stuart Károly udvarába és emlékszem, 
sokan azt mondták, az ilyen lépés nagyon káros precedens} 
a festők maradjanak festők, a diplomaták pedig legyenek elő
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kelő urak. Sajnos, meg kell állapítanom, hogy jóformán vala
mennyi néprétegnek ez volt az általános felfogása.

Talán akadnak emberek, akik meg tudják magyarázni 
ezt az állásfoglalást; én nem tudom. Van valami mákszemnyi 
igazság Dr. Bueno keserű megjegyzésében, hogy egy szor
galmas kereskedő igazi hasznot jelent egy kereskedővárosra 
nézve, egy szobrász viszont nem; de ha teljesen igaza volna, 
mit gondolna az ember Velencéről, Genováról, Firenzéről 
és Brüggéről? Mindezek a városok politikai kereskedőházak, 
akárcsak a mi köztársaságunk. Bankárok, posztókészítők és 
sókereskedők, egyszerű, gyakorlati üzletemberek vezették 
ezeket a városállamokat, olyan emberek, akik épúgy csüggtek 
egy soldón, mint a mi kicsiny hatalmasaink arany dublon- 
jaikon. De hízelgett nekik, ha egy festő vagy zenész kész 
volt résztvenni társas összejöveteleiken és eljött hozzájuk 
vacsorára, míg nálunk a művészek levett kalappal állnak és 
engedelmesen hallgatnak, ha egy halzsírnagykereskedő vagy 
egy félművelt kalóz, aki éppen most tért haza gazdag ember
ként nehéz rakománnyal a fűszerszigetekről, néhány szót 
méltóztat intézni a »mázolóhoz«.

Nem túlzók. Nem is olyan régen tapasztaltam, amint 
egy elviselhetetlenül leereszkedő fiatalember (ugyanaz a neve, 
mint nekem, de nem rokonom) megkérdezte az öreg 
Ruisdaelt, vajjon fia ahelyett, hogy a festészetnek szentelte 
volna magát, miért nem állt be inkább rokonainak kép
keretgyárába.

A Roozengracht egy padlásszobájában, nem messze 
attól a háztól, ahol Rembrandt meghalt, lakik egy ember, 
név szerint Hobbema. Azt mondják, ő Hollandia legjobb 
tájképfestője. Nemrégiben véletlenül hallottam a Haar
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lembe menő hajón, amint két fiatal üzletember egyszerűen 
csalónak nevezte és a pokolba kívánta, mert az egyik megvett 
tőle egy tájképet kétszáz forintért és azután azt hallotta 
atyjától, hogy a műalkotást negyedannyiért is megkaphatta 
volna, ha jobban szorítja a szegény ördögöt.

Nem is beszélve szegény haarlemi Halsról, aki néhány 
éve halt meg; kétségkívül époly jelentékeny volt, mint 
Rembrandt és a pékje csődbe kergette (tud egy ember annyi 
kenyeret megenni?) és vagyonát, amely halálakor három 
szalmazsákból, egy pohárszekrényből és egy asztalból állt, 
elárverezték a szegényház javára, amelyben menedéket 
talált.

Amerikából való visszatértem után sokat érintkeztem 
festőkkel. Ha együtt voltak, szakdolgokról beszéltek, a külön
böző eljárásokról, ahogy színeket lehet keverni, egy új sav
keverékről a rézmetszetek számára, vagy egy jobb mód
szerről a lakk megrögzítésére; csak nagyon ritkán átkozták 
szegénységüket és mondták azt, hogy Rembrandtnak őrü- 
letes szerencséje van, mert kétemeletes házban lakik és egy 
polgármester lányát vette feleségül.

Kivétel nélkül valamennyien nagyon szorgalmasan dol
goztak. Azt vetették a szemükre, hogy éjjel-nappal az utcán 
lehet látni őket. Ebben volt valami. Csakugyan nagyon 
szabálytalan életet éltek. Többnyire szegények voltak ahhoz, 
hogy nagy házbért fizessenek, pedig legalább egy nagy szoba 
kellett nekik műteremnek; kénytelenek voltak tehát a kül
városokban keresni valami öreg pajtát, amelyet azután többé- 
kevésbbé megfelelő műteremnek rendeztek be. M ert az 
olaszokkal ellentétben, a mi festőink úgy látszik nem tudnak 
a szabadban dolgozni. Néha futó vonásokkal felvázolnak egy
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tájat, fát vagy hajót a szabadban, de azután hazarohannak és 
odahaza fejezik be a következő három hét folyamán, a vázlat 
csak emlékeztetőül szolgál nekik, nem pedig ihletőül.

Minthogy a nap nagy részét műtermükben töltik, 
amely egyúttal ebédlőjük, lakószobájuk, hálószobájuk, gyer
mekszobájuk és konyhájuk is, a helyiség majdnem mindig 
szörnyen rendetlen.

Már most gazdag polgártársaik, akik öt-hatszobás 
házakban laknak, csak azt látják, hogy a szegény festő ott 
ül állványa előtt, körülötte pedig ételmaradékok és piszkos 
edények, látják, hogy gyermekpelenka szárad a tetőre 
akasztott zsinegen, észreveszik, hogy a festő felesége egy 
sarokban kis faszén-tűzön készíti az egész hétre szóló borsó
levest, megrázzák fejüket és azt mondják:

— ó ,  ó, ó, Szent Isten, micsoda züllött ember! Nem 
csoda, hogy soha sincs pénze!

Közben pedig teljesen elfelejtik, hogy a szegénység 
sokkal több rendetlenséggel jár, mint a gazdagság.

Az emberek époly szívósan ragaszkodnak elfogultsá
gaikhoz, mint a szüléiktől örökölt asztalokhoz, ládákhoz és 
szekrényekhez. Már rég lemondtam arról, hogy eltérítsem 
őket téves felfogásuktól.

Heirdrik van Loon: Rembrandt. 19



42. F e j e * e t.

K É T  RÉGI BA RÁ TOM  N INCS TÖ B B É ÉS 
M AGÁNYOM BAN GYAKRABBAN 

L Á T O G A T O M  M EG  R EM B RA N D TO T.

Eleinte fölötte sivár volt az élet Amsterdamban és 
nagyon hiányoztak régi barátaim. Szelim hazájában nagy úr 
lett (Keletről visszatérő hajóskapitányok csodákat meséltek 
palotájának pompájáról és a kétszáz háremhölgyről, akit 
több mint háromszáz eunuch őriz) és Bernardo nyom nélkül 
eltűnt Amerika vadonjaiban. Jean-Louis és én folytatni 
akartuk vasárnapi sétáinkat, de hamarosan rájöttünk, hogy 
a séta közben elmondott párbeszéd nagyon gyakran kocsma
asztalnál elmondott monológban végződik.

Egy ideig mindent elkövettünk, hogy Rembrandtot is 
magunkkal vigyükj de még sohasem láttam embert, aki 
annyira irtózott volna minden testmozgástól, mint 6. Eleget 
szidtam emiatt és Dr. Bueno is mindig támogatott, amikor 
elmagyaráztam a festőnek, nem lehet úgy élni, mint ő , 
saját sírját ássa meg festőállványával és székével. Végtelen 
előadásokat tartottam neki a fiziológia legegyszerűbb törvé
nyeiről és számos bölcs mondást idéztem, amelyeket Jean-
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Louisnak köszönhettem, aki viszont Monsieur Descartes 
írásaiból merítette tudományát. Elmagyaráztam, az emberi 
test gépezet és amint a szélmalom nem működhet szél nélkül 
és a vízimalom víz nélkül, testünknek is friss levegőre és 
mozgásra van szüksége.

Rembrandt mindig. megőrizte nyugalmát és én nagyon 
csodáltam is türelmét, míg egy este észre nem vettem, hogy 
nem is hallgat oda. Csak festett-és hagyta, hogy beszéljek. 
Csak a múlt héten panaszkodott, hogy érzi a szívét — az 
éjszaka közepén felébred, mert rettenetes szíydobogása van 
és fáj a válla. Azt tanácsoltam, vizsgáltassa meg szívét Dr. 
Buenóval, majd azt mondtam:

— Mikor szokott leginkább előfordulni ez a bán- 
talom?

Nem tudta pontosan, de úgy gondolta, leginkább 
olyankor, amikor egész nap a prés mellett áll.

—  Tanoncaim— jegyezte meg mellékesen —  nagyon 
iparkodnak, de ha igazán jó levonatot akarok, mégis magam
nak kell dolgoznom. Az utóbbi időben nem sok arckép
megrendelést kaptam —  hiszen tudja, hogy van az ilyen 
háborús időben. Mindenki ott takarékoskodik, ahol tud. 
És az arckép fényűzés. De a rézkarcokat veszik, mert jó 
tőkebefektetés. Többszázat rendeltek. Este magam készítek 
egy pár levonatot.

—  Mikor kezd dolgozni?
—  Hét óra tájban.
— És mikor hagyja abba?
—  Néha nagyon korán, de néha négyig és ötig is 

dolgozom.
—  Pihenés nélkül?

1**
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— Pihenés nélkül. Néha egy negyedórára abbahagyom 
és megiszom egy pohár sört. Nehéz munka közben meg
szomjazik az ember.

Héttől négyig vagy ötig, ez annyit jelent, hogy kilenc 
óra hosszat állt a kicsi, forró szobában és csavarta a prés 
kerekét, amely még egy vontatólónak is nehezen járna.

—  Az Istenért! —  mondtam neki. —  Senki sem 
bírna ennyi megerőltetést. Mióta dolgozik ebben az ütemben?

—  Ó, nem nagyon régen. Tavaly január óta, akkor 
futottak be ezek a rendelések.

Vagyis egy és negyed éve olyan nehéz munkát végez, 
amit egy kőtörő sem bírna ki egy félévnél tovább.

— Közben persze nem fest?
— De igen, amíg világos van, festek a műteremben. 

Azután gyertyát gyújtok és átmegyek a munkaterembe.
— Hány gyertyát?
—  Rendszerint egyet, Ha azután megfájdul a szemem, 

meggyujtok még egyet.
— Gyakran fájdul meg?
—  Nem. Mindnyájunknak jó szemünk van, apánktól 

örököltük. Szememmel még nincs semmi baj. Még szem
üveg nélkül tudok a metszőtűvel dolgozni. De négy-öt óra 
után rettenetesen könnyezem, mintha széllel szemben sza
ladnék és tíz óra után furcsa fájdalmakat érzek.

— Milyen fájdalmakat?
— Mintha valaki tűvel szurkálná a szemgolyómat. 

Ez nem az a halántékban lévő fájdalom, amelyről az előbb 
beszéltem. Az csak olyankor fordul elő, amikor a szívem 
mókázik. Kínos tűszúrások, úgyhogy néha abba kell hagynom, 
amíg el nem múlnak.
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Ez az ember csakugyan reménytelen.
— Még sohasem jutott eszébe, — kérdeztem —  hogy 

elvesztheti szeme világát, ha továbbra is így tékozolja? 
Szép festő lesz majd, ha nem lát!

O tt akartam hagyni. Mindjárt megváltoztatta a hangot:
—  Ne haragudjék rám, Doktor, — kért — talán 

igaza van és nekem egészen biztosan nincs igazam, de nem 
tudom abbahagyni. Tovább kell dolgoznom.

— De miért? — vágtam szavába.
Rembrandt megtörölte kezét kék festőzubbonyába. 

Emiatt a szokása miatt mondták a közkedvelt olaszos iskolá
hoz tartozó ellenfelei, hogy legjobb műveit a hasán hordja. 
Felvett egy savval telt üveget a szoba sarkában álló alacsony 
székről, felemelte a palackot, kivette a dugót, megnézte, 
megszagolta és így szólt:

—  Két héten belül ez a hatodik dugó. A sav túlságosan 
erős. Mondtam nekik, hogy túlságosan erősre csinálták. 
Üvegdugót kell vennem. Ezúttal jó leszek és engedelmes. 
Azt kérdi, miért dolgozom, mint egy őrült? Na, jó. Meg
mondom. Azért, mert egy kicsit bolond vagyok.

—  Mint orvos még nem vettem észre — vágtam 
közbe.

—  Persze hogy nem. Nem vagyok olyan értelemben 
hóbortos, mint Dircxné. Engem nem kell bezárni. De azt 
tudom, hogy nem vagyok az emberi társadalom rendes, 
normális tagja és sohasem leszek, bármennyire is igyekszem. 
Eddig még megmenekültem a szegényháztól, de csak azért, 
mert oly sok pénzt örököltem Saskia után. Bár nagyon lassan 
fizetik, de hitelt kapok rá, ami majdnem annyi, mintha 
készpénzem volna. Azt vehetem, amit akarok. Az emberek
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örülnek, ha eladhatnak nekem valamit. Ha nem volna 
hitelem, már rég nem tudnám, mit csináljak. Munkáimat 
alig veszik.

—  Eleinte —  folytatta — Amsterdamban feltűnést 
keltettem. Divatba jöttem. Nagyon szerényen kezdtem. 
Azután eljött az az idő, amikor adtam a nagyurat, közvet
lenül házasságom után. Kitűnően öltözködtem, én is meg 
Saskia is. Abban a gondolatban ringatóztam, hogy előkelő 
emberek vagyunk. Saskia előkelő családból származott, de 
én molnár fia vagyok, fivérem csizmadia} az egész világ 
minden selyme és bársonya, minden tolla és csipkegallérja 
sem csinálhat belőlem egyebet.

—  Ezért fordult el tőlem a fiatalabb nemzedék. Kép
viselői elismerik, hogy egészen tűrhető mesterember vagyok. 
Hogy jól festek, azt tudják. De nem festek úgy, ahogy ők 
akarják és ezt is tudják.

—  Természetesen erre azt mondhatja, gondolkozzam 
gyakorlatiasabban és alkalmazkodjam ízlésükhöz. De el kell 
árulnom önnek egy titkot. Megpróbáltam, minden erőmet 
ráfordítottam és nem sikerült. Hiába, nem megy. Ezért 
vagyok kissé bolond.

—  A mindennapi ember, aki heringet vagy sajtot 
árul vagy képeket gyárt, hogy megkeresse mindennapi 
kenyerét, az tanulmányozza a piacot, amelyből él. 
Ha vevőinek ízlése megváltozik, ő is megváltoztatja 
áruját.
bi —  Ha éppen olasz tájképek vannak divatban, olasz 
éggel és olasz koldusokkal, akik olyan hogyishívjákot, maka
rónit esznek, hát akkor ilyen tájakat fest, mindennel ami 
hozzátartozik.
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— Én ezért nera is teszek senkinek sem szemre
hányást. Csak éppen nem tudok máskép festeni, mint ahogy 
festek. Megmaradok a magam festői módja mellett mind
addig, amíg a szegényházba nem kerülök, vagy el nem 
temetnek. Akkor majd követ állíthat fölém ezzel a fel
írással: s itt nyugszik egy ostoba.«



43. F e j e z e t .

R E M B R A N D T K Ö ZLÉK EN Y  LESZ ÉS ELÁRUL 
EG Y ETM Á ST M ŰVÉSZI FELFOG ÁSÁ BÓ L.

Ritkán folytattam Rembrandttal ilyen hosszú beszél
getést. Szokásától eltérően kifejtette művészetének elméletét.

A tovább dühöngő háborúban ezren és ezren veszí
tették el egész vagyonukat, de néhány száz ravasz ember, 
aki gabonával, fával, puskaporral és más mindennel spekulált, 
olyan dolgokkal, amelyekre a flottának szüksége van, vagyo
nokat keresett. Minthogy nem tudták, mihez kezdjenek ujjon- 
nan szerzett gazdagságukkal, fényűzési cikkekbe fektették.

Egy ideig képek voltak divatban; azután a porcellánra 
került sor. Japán csészécskék, amelyek eddig darabonként 
három forintba kerültek, most háromezerre is felmentek. 
A porcellán-dühöt a gyöngy-düh váltotta fel és amikor már 
minden hadigazdag felesége akkora fülbevalókat hordott, 
mint egy murokrépa, a gyöngyök egyik napról a másikra 
közönségesekké váltak. Most a nürnbergi órakészítők zse
belték be a pénzt mindenféle különös, rendkívüli órákért, 
amelyek nemcsak a perceket mutatták, hanem a másod
perceket is és teljes órakor kis dalt játszottak, mint az új 
városháza tornyának harangjai.
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Mikor ezek a hadigazdagok hallották, hogy a zsidó
negyedben lakik egy festő, akinek a háza valóságos múzeum 
és mindenféle gyűjtemény van benne, egyszer csak meg
indultak a Breestraat felé.

Rembrandtnak ez eleinte hízelgett és azt hitte, újra 
érdeklődni kezdenek művei iránt. De hamar rá kellett 
jönnie, hogy a zajos látogatók még zajosabb feleségükkel 
fütyülnek az ő művészetére, gyakran még csak nevét sem 
ismerik, Ronnebrandtnak vagy Remscheidtnek szólítják, 
Titusnak sértően leereszkedő módon édességet hoznak, 
csinos kis zsidófiúnak nevezik és azután megkérdik a mestert, 
mibe kerül egy remek török kard vagy indián elefántcsont
faragás. Ez a méltatlan viselkedés annyira felháborította, 
hogy ahelyett, hogy hallatlan összegekért eladta volna-e 
nyomorult hadinyerészkedőknek azokat a tárgyakat, ame
lyeket egy-egy gyenge pillanatában vásárolt és amelyekért 
látogatói minden további nélkül a tízszeresét is megadták 
volna, rendkívül gorombán kidobta őket. A gazdagok elké
pedve vonultak el és elterjesztették ismerőseik közt, hogy 
ez a Rompot, ez az úgynevezett művész, ez az öntelt fráter 
goromba fickó, akit a legjobb elkerülni.

így ment híre a városban annak, hogy a breestraati 
festő, aki amint ismeretes, azt a furcsa képet festette 
Banning Cocqról, faragatlan tuskó, mogorva, ingerlékeny 
alak, összeférhetetlensége miatt önkénytelen remetévé lett 
és polgártársai erőszakos és civakodó természete miatt 
elkerülik.

Ez a jellemzés persze teljesen hamis. Rembrandt ter
mészettől fogva nyájas és barátságos, csak éppen nem sze
reti, ha zavarják. A szellemi gőg époly idegen lényétől,
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mint a gonoszság, irigység, vagy akárcsak az a gondolat, 
hogy ilyen csúnya érzület egyáltalán a világon van.

Ha ez a napló egyszer valamelyik utódom kezébe 
kerül, (feltéve, hogy fiam életben marad) és az két vagy három
száz év múlva elolvassa, vajjon nem fogja azt gondolni, 
hogy túloztam, amikor barátom jellemét megrajzoltam? Nem 
fogja azt mondani: »Ez a mi titokzatos ősünk általában 
józanul ítélte meg kortársait, de Rembrandtot (akiről egé
szen más történeteket hallottunk), oly elnézően és kímé
letesen kezelte, mintha barátja valamennyi erény példaképe 
lett volna. Ha szemügyre vesszük ennek a művésznek életét, 
amint a csődbíróság és az amsterdami árvaszék okirataiból 
elénk tűnik, felelőtlen alak áll előttünk, aki a legkisebb mér
tékben sem hasonlít arra a dicsőséges képre, amelyet ősünk 
rajzol róla.«

Ha azt mondom, sohasem láttam embert, akinek ily 
kevés hajlama lett volna a kicsinyes irigységre, vagy ily 
közömbös lett volna a gonoszsággal szemben, azzal nem 
akarom azt állítani, hogy Rembrandt szent volt, aki vissza
vonult és elmélkedéssel teljes életében annyira átszellemült, 
hogy nem fogott rajta a kísértés (amely nap mint nap meg
környékez bennünket), hogy valakit vetélytársának és ennek 
következtében ellenségének tartson.

Rembrandt földi lény, országunk közönséges agyagából 
való és nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi országunk 
tizenöt lábnyira a tenger színe alatt fekszik. De van egy 
előnye honfitársainak nagyrésze fölött. Mint a legtöbb 
művésznek, neki is egész életében egy cél lebegett szeme 
előtt és a problémák, amelyek megoldását maga elé tűzte, 
annyi dolgot adtak neki, hogy nem ismerte az unalmat,
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a pletyka és gonoszság termőtalaját. Az egyetlenegy esz
ménynek való teljes odaadás sok tekintetben igen kellemet
lenül nyilatkozott meg benne. Sohasem láttam, hogy egy 
könyvet olvasott volna. Pedig sok könyve volt. O tt álltak 
az előcsarnokban, valamennyien művészetről szóltak, Lucas 
van Leyden fametszetei, rézmetszetek Rafael karcai után, 
a világ legszebb képei rézmetszetekben, Lucas Cranach 
fametszetei, Guido Rení rézmetszetei és hasonlók. O tt 
voltak az elmúlt két évszázad legjobb festői —  Rubens és 
Tizian, Jordaens, Michelangelo és Miereveld, Carracci, 
van Dijk és megannyi más és azonkívül Albrecht Dürer 
híres kézikönyve a perspektíváról.

De az úgynevezett szépirodalom területén a legszeré
nyebb amsterdami család is nagyobb választékkal rendel
kezett, mint a breestraati pompás múzeum.

Én egész életemet könyvek közt töltöttem. Amikor 
először hívnak egy házba, ha lehetséges, első pillantásomat a 
könyvespolcra vetem. A címek gyors átvizsgálása gyakran 
többet mond nekem új páciensemről, szokásairól, ízléséről, 
sőt bajának valószínű mibenlétéről is, mint egy órák hosszat 
tartó, pusztán testi vizsgálat. De ha Rembrandtnál ezzel a 
módszerrel akarok eljárni, teljesen hamis diagnózist álla
pítok meg.

M ert azt hiszem, szoros barátságunk hosszú évei alatt 
nem láttam öt vagy hat szokásos értelemben vett könyvnél 
többet a házában. Az egyik, Medea, szomorújáték volt 
rímtelen versekben, amelyet szerzője, Jan Six, a vászon
kereskedő és későbbi polgármester Rembrandtnak ajánlott. 
Jó barátja volt Rembrandtnak és végrendeletében egy kis 
összeget hagyott a festő ' ' * * többi mind
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áhítatos könyv, Josephus Zsidók Története, bibliák és prédi- 
kációs gyűjtemények. Valamennyit ajándékba kapta, köztük 
barátjának, Coppenolnak érdekes írásművészeti alkotásait is; 
mert Rembrandt, azt hiszem, egy német nyelvű stratégiai 
értekezésen kívül, amely valamely okból megfogta képze
letét, egész életében egy fillért sem adott ki könyvekre. Nem 
kívánta a könyveket. Ha kívánja, kocsiszámra vásárolja, mert 
a pénz iránt való érzék teljességgel hiányzott belőle.

Mindent megvásárolt, amire kedve jö tt és a legkisebb 
benyomást sem tették rá többé vagy kevésbbé leplezett 
célzásaim, hogy addig kell nyújtózni, amíg a takaró ér és a 
hasonló közmondások és életbölcseségek, legfeljebb csodál
kozva azt mondta: — Dehát nem gyönyörű? —  akár egy 
Giorgione-képről, akár a Titus fehérneműje számára vásá
rolt ébenf i-ládáról esett szó.

A meggondolatlan bevásárlások káros következményei 
miatt való aggodalmamban alkalomadtán azt tanácsoltam, 
vegyen inkább könyveket a rendkívül drága műtárgyak 
helyett, amelyekkel házát teletömte. Egy időben nagyon 
élénken érdeklődött Adriáén Brouwer, a nagyszerű haar- 
lemi Franz Hals tanítványa iránt. Ez a csodálatosan tehet
séges fiatalember már harminckétéves korában meghalt egy 
antwerpeni kórház szegény-osztályán. Meglehetősen kevés 
művet hagyott hátra és azok ára mindjárt halála után (a negy
venes évek elején) erősen emelkedett.

Egy este az egész elülső szobát Brouwer-képekkel 
találtam teleaggatva; látható volt egy asszony és gyermeke, 
egy pástétomsütő, játékosok és egy szakács, amint éppen 
elkészít egy fogást. Mindezek a vonalak és színek rendkívül 
takarékos alkalmazása által tűntek ki.
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—  Hát nem gyönyörűek? — kérdezte Rembrandt, aki 
éppen búcsúcsókot nyomott Titus homlokára és gyertyával a 
kezében jött le a lépcsőn.

Elismertem, hogy gyönyörűek, de hozzátettem, bizo
nyára egész kis vagyonba kerültek és rámutattam egyre, 
amelynek az ára nyilván annyi lehetett, mint amennyit én 
egy fél év alatt adok ki háztartásomra. Azután szerencsét 
kívántam sikeréhez és örömömet fejeztem ki, hogy az utóbbi 
időben ilyen jól megy neki.

— Jól megy az utóbbi időben? —  kérdezte és közben 
magasra emelte a gyertyát, hogy jobban megnézhessek egy 
kis festőműtermet ábrázoló képet, nyilván szintén Brouwer 
művét.

—  Jól megy az utóbbi időben? Az Istenért! Két éve 
nem adtam el semmit.

— Hát akkor biztosan jól bevált indiai spekulációja. 
(Mertakárhogy is titkolta előttem, mégis tudtam, hogy egy 
meglehetősen kétes indiai társaság részvényeivel spekulál.)

Kissé meglepődött.
— A három hajóra gondol? Hát már hallott róla? 

— (Ki nem hallott róla!) —  Az igazán nem sikerült. Az 
egyiken baj volt a legénységgel, a másik kettőn pedig skorbut 
dühöngött; csak a Jóreménység fokáig jutottak el. Attól 
félek, elvész a pénzem, amit beléjük fektettem.

—  De hát ezeket a Brouwereket mégis csak meg kel
lett fizetnie.

—  Igen, kölcsönvett pénzen. Hát nem gyönyörűek?
Azután átvezetett a másik szobába. Tüzet gyújtott,

hozott egy palack sört. Legalább két óra hosszat fejtegette a 
pénz felhasználására vonatkozó felfogását és olyan világosan
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és értelmesen védelmezte álláspontját, hogy azzal a meg
győződéssel mentem haza, neki van igaza, én pedig gonosz 
zsugori vagyok, sohasem fogok azon a szegényes elven felül
emelkedni, hogy »ne adj ki több pénzt, mint amennyid vám, 
az elven, amely őseink nézete szerint a köztársaság nagy
ságának és jómódjának alapja.

— Maga is óvatosságra int, mint minden ismerősöm 
—  kezdte Rembrandt. — Maga tapintatos ember (azért is 
szeretem); ahelyett^ hogy egyenesen azt mondaná, ne vegyek 
képeket, sisakokat és más holmit, ami itt áll a házban, arra 
ösztönöz, hogy vegyek könyveket és olvassak, »ha olvas«, 
gondolja magában, »nem megy el olyan gyakran a zsidókhoz, 
megnézni a ritkaságokat*! De vajjon segftett-e valaha egy 
művészen, ha könyveket olvasott?

—  Erről eszembe jutnak azok az emberek, —  foly
tatta — akik tizennégyéves koromban, amikor először 
kezdtem rajzolni, még hozzá meglehetősen rosszul, fel
kerestek. íKedves fiacskáim, mondták, »ez mind nagyon 
szép, de nem lesz belől& semmi rendes dolog, úgy sem tudod 
megtanulni ezt a mesterséget. A művészetek terén mi itt 
északon bizony csak barbárok vagyunk. Olaszország, a Dél, 
oda kell menned*.

—  Azután felsoroltak egy sereg fiatalembert, akik 
mind elmentek Rómába, Firenzébe és Velencébe, hogy 
megtanuljanak festeni. Magatartásom rendszerint szörnyen 
dühbehozta őket. »Festeni«, mondtam, »nem más, mint látni«. 
Egy ember lát valamit, ami benyomást tesz rá és azután 
lefesti, vagy ha tehetsége más irányú, lerajzolja vagy kifaragja 
márványból, vagy dalt készít belőle és eljátssza az orgonán, 
mint fiatalkorunkban az öreg Sweelinck; egyszer egy zivatar



annyira felizgatta, hogy a 116. praelidiumot átírta e termé
szeti jelenség utánzására} mikor eljátszotta a templomban, a 
hívek közül heten elájultak és ki kellett vinni őket.

—  És azután többnyire hozzátettem, nem is annyira 
azon múlik, mit lát az ember, mint inkább azon, hogyan 
látja. Egy jó  művész több ihletet meríthet egy levágott ökör 
látásából egy közönséges mészárszéken, mint egy rossz festő 
abból, hogy megnéz egy tucat csodálatos templomot, akár 
Rafael szülőhelyén.

—  Ezek a nézetek a derék emberek szemében, akik 
között felnőttem, szörnyű eretnekségnek számítottak. Félre
vontak és fülembe súgták, ha okos volnék, nem beszélnék 
ilyen szabadszáj úan, nem ismerném be ilyen nyíltan közöm
bösségemet a csodálatos olaszokkal szemben, akiket min
denki a legnagyobb művészeknek tart a régi görög szobrászok 
után. Akkoriban sokkal türelmetlenebb voltam, mint ma. 
Gyakran elvesztettem önuralmam és időmet ostoba magyaráz- 
gatásokra vesztegettem, be akartam bizonyítani, hogy nem 
mondtam semmi rosszat a nagy olasz mesterekről, csak 
éppen nézetem szerint az olaszokat Olaszországban olasz 
tárgyak ihletik, minekünk hollandoknak azonban itthoni 
ismerős tárgyakból kell ihletet merítenünk.

—  De hiába, csak nem adtak igazat nekem; még egy 
olyan nagyvonalú embert, mint Constantin urat, aki egész 
életemben hűséges barátom volt, sem tudtam megtéríteni és 
nagyon kiszidott, mert nem használtam fel az alkalmat, 
amikor egyszer Olaszországba utazhattam volna. Amikor 
arra hivatkoztam, hogy az ő szeretett olaszai vajmi kevésre 
becsülik saját nagy embereiket, mert hiszen külföldre adják 
el legjobb festményeiket és itt Amsterdamban jobban meg
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lehet ismerni Rafael, Giorgione és Tizian képeit, mint Rómá
ban és Firenzében (a freskóktól természetesen eltekintve), 
nem tudta mit válaszoljon, csak azt mondta, mégis hasznos 
lenne számomra az utazás, fiatal vagyok még ahhoz, hogy 
mindig a dohos műteremben dolgozzam, árt az egészségnek, 
he nem végzek semmi testgyakorlást, korán fogok megjialni, 
ha túlságosan sokat dolgozom . . (—  amiben igaza is volt — 
vágtam szavába, anélkül, hogy válaszolt volna) és végül is 
lefrta a gyönyörű tájakat, amelyeket Velencébe való utaz- 
tában látott és azzal fejezte be, igazi tájak csak olyan orszá
gokban vannak, ahol a nap, mint nagy tüzes golyó ragyog 
az égen, nem pedig, mint a mi iszapos országunkban, zsír
folt, amelyet egy kíváncsi gyermek nyomott orrával az 
ablak üvegére.

— De engem nem lehetett meggyőzni és azt feleltem, 
ha valakiben megvan a tehetség, hogy egy vihart olyan 
élénken lásson és érezzen, mint ahogy némely olasz látja és 
érzi a naplementét lagúnái fölött, akkor azt a vihart épúgy 
festmény tárgyává teheti, mint az ő forrón szeretett Fórumát 
a holdfényben; és tizenkét évvel később elküldtem neki egy 
rézkarcom levonatát, azét, amelyen három fa áll és mögöttük 
a távoli zivatar, és ezt írtam rá:

»Constantin úr, emlékszik még beszélgetésünkre abban 
az időben, amikor én még huszonötéves voltam és éppen 
megérkeztem Amsterdamba? Fogadja kegyesen ezt a jelen
téktelen karcot őszinte hálám jeléül és tudassa velem, vajjon 
nem volt-e igazam, hogy viharokat épolyan megrázóan lehet 
ábrázolni, mint naplementéket?«

—  Constantin úr szokott udvariasságával azt vála
szolta, kezd lassankint rájönni, hogy csakugyan igazam volt.
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Amikor 1650-ben rangrejtve itt járt, megmutattam neki a 
szélmalmos képemet, amelyet később Angliába adtak el 
valakinek és megint megkérdeztem: »Constantin úr, vajjon 
ez a malom nem ugyanolyan szép a maga nemében, mint az a 
házacska, amelyet Giorgione festett Hangversenyének hát
teréül?* (eredetije Párizsban van, de nagyon jó másolatokat 
láttam); erre hosszasan nézegette a képet, mintha valami 
nagyon régen elmúlt eseményre gondolna és mintegy magá
ban beszélve így szólt:

—  »Persze a szép fiatal nő a Maga malmának lábánál
nem játszanék úgy a fuvolám, én pedig azt feleltem: »Igaza 
van, de Botticelli gráciái viszont nem dobálóznának hólab- 
dákkal«. Mire ő úgy vélte, végül mégis csak igazam van, de 
akárcsak szegény Jan Asselijn, akit múlt évben temettünk 
el, én is festhettem volna mind a kétféleképpen. Erre nyíltan 
megkérdeztem Constaniin urat: »Hát annyival többre becsüli 
az ő műveit az enyéimnél?« ő  azt felelte: »Nem, persze 
hogy nem; amellett ő tulajdonképpen francia volt, úgy
hogy az összehasonlítás kissé sántít. Véletlenül ránéztem 
arra a karcra, amelyet ö n  róla készített, csak azért 
említettem«. ,

—  Azután hirtelen eltért a tárgytól és azt kérdezte:
— »Tulajdonképpen mi az ö n  célja?«
—  Erre kifejtettem neki, amennyire tudtam, hogy 

ifjúkoromban azt hittem, festeni annyi, mint egy tárgyat 
test szerint vagy a lélekben látni, érezni és azt, amit látunk 
vagy érzünk, vonalakban vagy színfoltokban ábrázolni.

—  De amikor egy ízben apám malmában dolgoztam, 
különös élményem volt. Meglehetősen éles eszem lehetett, 
sokkal okosabb voltam fivéreimnél. Azok egyike átvehette

Hendrik Tan Loon: Rembrandt, 20
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apám malmát, a többiek pedig megtanulhattak valami mes
terséget és napjaikat köztiszteletben élhették le, mint vala
melyik tisztességes céh istenfélő tagjai. De én, úgy volt, 
egyetemre megyek és doktorátust szerzek, hogy szüleim azt 
mondhassák: »Fiunk, a jogi doktor«, és ebben vigasztalást 
találjanak nehéz munkájuk közben, amelyet magukra vál
laltak, hogy becsületesen felneveljenek bennünket.

— A terv sohasem valósult meg. Bár csakugyan egye
temre jártam, de mint diák tökéletes csődöt mondtam. 
Egyetlenegy előadásra sem mentem el. Beírtam nevemet egy 
nagy könyvbe és kaptam egy iratot, amely ünnepélyesen 
hírül adta, hogy Rembrandus Hermanius Leydensis vagy 
valami hasonló, tizennégyesztendős, valóban beiratkozott 
stud, litt. a hírneves leydeni egyetemen és igénye van mind
azokra a jogokra és privilégiumokra, amelyek ezzel a kiváló 
helyzettel együtt járnak.

—  Nem törődtem semmit sem a tanárokkal, sem a 
könyvekkel (a könyvekkel époly keveset, mint máma), 
ehelyett felkerestem Jaap Swanenburchot — Olaszország
ban tanulta mesterségét, még hozzá olyan alaposan, hogy 
Olaszországból hozta feleségét is, aki tanítványainak nagy 
örömére és szórakozására tányérokat és késeket vágott a 
fejéhez, ha az öregnek egy csinos modellja akadt . .  Amikor 
Swanenburch egy nap eljött hozzánk és azt mondta szüléim
nek, tehetségem van ahhoz, hogy sikeres és keresett arckép
festő legyek, csak szíveskedjenek megfizetni neki kiképzé
semet, megbocsátották, hogy annyit mulasztottam a kollé
giumokat és minthogy a mester honoráriuma kevesebb volt, 
mint az egyetemi tandíj, megengedték nekem, hogy ott 
maradjak nála és üdvözüljek saját ízlésem szerint.
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—  Addig csak akkor tudtam rajzolni, ha senki sem 
nézett. Délután, ha végétért az iskola, Cornelis fivérem és 
én apámnak segítettünk a malomban.

— Volt már valaha malomban? Jó. Olyankor is, ami
kor a nap sütött?

—  Ha nem, mulasztott valamit. Az olyan napokon 
ugyanis a vitorlák különös varázst idéznek elő. A malom
ablakok rendszerint nagyon kicsinyek, de fényes napsütésben, 
főkép tavasszal, amikor a tartós eső és szél megtisztította a 
levegőt, a malom belsejét valami sajátos ragyogó fény árasztja 
el; sohasem láttam még ehhez hasonlót, bár be kell ismernem, 
nem sokat utaztam és esetleg tévedésen is alapulhat állításom, 
hogy ilyen fénytünemények csak itt, a mi úszó tojáslepé
nyünkön lehetségesek, ahol a nap és a kőd a házakban 
és a szabadban egészen különös dolgokat visz a fénnyel 
végbe.

— Áprilisi nap volt —  pontosan emlékszem a dátumra, 
mert ez a megfigyelés mély benyomást tett rám. Április 14. 
Cornelisnek'és nekem zsákokat kellett számolnunk az első 
emeleten, azután felvinnünk a másodikra, hogy megőrüljék 
és lerakni szép rendben egy sarokba. A feladatot teljesítettük; 
apám megvizsgálta a zsákokat és úgy találta, hogy egyeseket 
meg kellene foltozni, tűt és fonalat hozatott és megparan
csolta nekünk, hogy lássunk azonnal munkához. Beültem 
egy sarokba és foltozni kezdtem, míg Cornelist apám elküldte 
valahová. Nemsokára kész is voltam, de nem szóltam apám
nak, mert attól féltem, akkor valami más munkát ad, hanem 
nyugodtan ülve maradtam a sarokban és úgy tettem, mintha 
foglalkoznék valamivel. Kint erős keleti szél fújt és a vitorlák 
ott suhantak el az ablak előtt, hallani lehetett zúgásukat és

20*
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azután hirtelen az óriási fakar átszakította a levegőt. Minden 
egyes alkalommal elvágta a fényt, a másodpercnek mintegy 
századrésznyi idejére — ezt a megszakítást órával nem lehet 
felmérni, de a szem mégis észreveszi, nagyon is észre
veszi, mert minden ilyen alkalomkor koromfekete lett a 
helyiség.

—  Már most tudnia kell, hogy fiatal koromban az a 
vidék nagyon sokat szenvedett a patkányok miatt. Ez talán 
az ostrom és a sok haláleset következményeképpen jött, elég 
az hozzá, hogy a házakban és a pincékben csak úgy nyüzsög
tek a patkányok. Akkoriban voltak foglalkozásszerű patkány
fogók, többnyire kiszolgált katonák, akik nagyon piszkosak 
voltak, de nagyon festői látványt nyújtottak; le is rajzoltam 
egy csomót, mert ezek a fickók mindig nagyon érdekesek.

—  Aznap délelőtt is ott dolgozott egyikük a malom
ban; mer- a malomban annyi volt a patkány, hogy néha már 
attól féltünk, az állatok elviszik az öreg épületet Noordwijkba, 
ahonnan jött. A patkányfogó, aki sötétben dolgozott, csak 
este akart visszajönni és az egyik gerendára felakasztott egy 
hatalmas drótketrecet tele patkányokkal. A nyugtalan, kicsi 
testek ragyogó gyöngyszemükkel és undorító hosszú far
kukkal ide-oda szaladgáltak a ketrecben, mire az elkezdett 
lassan jobbra-balra ingani és közben különös árnyékot vetett 
a falra.

— Ekkor hirtelen — a kinyilatkoztatás nekem is 
éppen úgy jött, mint Saulnak — észrevettem, hogy a ketrec 
nemcsak a fényben vagy a levegőben lóg, mint ahogy addig 
gondoltam, hanem egész sor különféle levegő veszi körül. 
Eleinte nem voltam tisztában ezzel a megfigyeléssel és nem is 
tudom kevés szóval elmondani, mire gondolok: ö n  tudja,
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hogy több szín van; az emberek azt hiszik rólunk festőkről, 
mi ismerjük a színeknek és keveredésüknek minden titkát. 
Mi történeteket mesélünk el színekben, mint ahogy mások 
vonalakban vagy szavakban vagy hangjegyekben.

— Aznap reggel a malomban nem színeket ismertem 
fel, legalább is nem azokat, amelyeket gyermekkorom óta 
jól ismertem, nem azokat, amelyeket első festékszekrényem
ben találtam. A fény a patkányketrec mögött máskép vilá
gított, mint előtte és ismét máskép, mint a baloldalon és 
mindezek a különböző színű fények pillanatonkint változtak. 
Amikor »fényt« mondok, »levegőt« gondolok és amikor 
»levegőt« mondok, »fényt« gondolok, tulajdonképpen az éthert 
gondolom, amely eltölti szobáinkat, házainkat és az egész 
világot — a szubsztanciát, amelyet belélegzünk és amelyen 
keresztül repül a madár. Ekkor hirtelen elfogott ez a gon
dolat; vajjon van-e ennek az éthernek, ennek a levegőnek 
egyáltalán színe, a mi értelmünkben és vajjon vissza lehet-e 
adni ezt a színt festékanyagainkkal?

— Szeretném egy példán világosabbá tenni (s azzal 
felemelt egy cinkkorsót az asztalról). Látja ezt a korsót? 
Mintegy három lábnyira áll ön tő l, most (közelebb húzta 
magához) a távolság csak két láb. Tegyük fel, hogy le akarom 
festeni. A távolság illúzióját azáltal érhetem el, hogy követem 
a szabályokat, amelyeket a nürnbergi Dürer mester felállított 
köny vecskéj ében.

— Ceruza- vagy tollrajz számára ez elég is volna. De 
ha színeket alkalmazunk, más úton kellene elérnem a távolság 
benyomását — még pedig úgy, hogy a természetet követem. 
Negyven éven át minden napom legnagyobb részét e feladat 
megoldásának szenteltem — a vasárnapokat is beleértve,
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hozzátartozóim nagy rémületére —  és a megoldástól époly 
távol vagyok, mint az elején.

—  Francia barátja, a báró, nemrég azt mondta nekem, 
a matematikusok, akikről néha mesélt, egészen máskép 
járnak el, mint ahogy az ember gondolná. Ha egy kőműves 
házat épít, előbb megássa a pincét, azután felépíti a föld
szintet, majd az emeletet és így tovább egészen a tetőig. 
A matematikusok előbb megkonstruálják a tetőt és azután 
hozzája illesztik a többi részt. »A kivételekből indulnak ki«, 
jegyezte meg a francia. »Feltételezik, hogy kétszer kettő 
négy,- ezt a »kivételt« ténynek tekintik, azután visszafelé 
dolgoznak és végül is bebizonyítják, hogy kétszer kettő 
csakugyan négy.« Talán kissé összezavarom a dolgokat, de 
azt hiszem ez az értelme annak, amit mondott. Előbb van 
meg a számukra a kivétel és a feltételezés, azután következik 
a bizonyítás.

— Attól a pillanattól fogva, amikor apám malmában a 
csodaketrecükben topogó, izgatott patkányokat láttam, a 
mai napig az a meggyőződésem, hogy minden tárgyat körül
vesz egy anyag (fény, levegő vagy éther, vagy akármi), 
amelyet fénnyel és árnyékkal és egy féltucat alapszínnel 
lehet ábrázolni. Sőt azt gondolom, hogy legalább is egyik
másik képemen meglehetősen jól megoldottam ezt a problé
mát, de be kell vallanom, hogy hátulról kezdtem: először 
megfestettem a képet és csak azután iparkodtam megmagya
rázni, hogy mit is csináltam.

—  Munkámban bizonyára több eredményt érek el, 
ha apám aznap reggel nem javíttat velem zsákokat. Most 
időmnek több mint a felét olyan feladatra pazarlóm, amelyet 
eddig még senki sem oldott meg —  sőt amennyire tudom,
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még csak nem is gondolt rá senki sem. Rubens nagy festő, 
de nem is sejti annak az anyagnak a létezését sem, amelyet 
én harminc év óta próbálok festőileg kifejezni. Hals már 
közelebb jár a dologhoz.

—  A közönségnek fogalma sincs szándékomról. Ha 
négyszáz év múlva még megmaradnak képeim, azt fogják 
talán mondani: »Ez a van Rijn legalább helyes úton járt.« 
De kortársaim csak azt látják, hogy egy képem nagyon jó, én 
viszont a legkőzelebbinél már megint más eljárást próbálok 
meg, hogy bebizonyítsam, kétszer kettő csakugyan négy 
és közben teljesen téves útra térek, mire ők gúnyosan nevet
nek és azt mondják: »Ez nem hivatásos művész; nem veszi 
művészetét komolyan és nem úgy festi a dolgokat, mint 
ahogy mi látjuk.«

— Az Ég óvjon engem attól, hogy a dolgokat valaha is 
az ő szemükkel lássam. Éhenhalathatnak (meg is teszik), de 
nem fosztanak meg attól a meggyőződésemtől, hogy nekem 
van igazam és nem nekik. Csakugyan meglévő dolgokat 
mindenki le tud festeni. De olyan dolgokat lefesteni, amelyek
nek létezését csak feltételezzük —  ez az a feladat, kedves 
Doktor, ami az életet igazán érdekessé teszi. És a többiek 
azért félnek tőlem, mert ezt a feladatot tűztem magam elé. 
De most menjünk át a hátsó szobába.

— Sakkozni? — kérdeztem.
—  Nem, nem sakkozunk többet. Az élet túlságosan 

rövid. Túlságosan rövid ahhoz, hogy az ember olvasson és 
sakkozzék. Egyáltalán mindenhez rövid, a feladatot kivéve — 
amelyet sohasem oldok meg. De ha velem jön, megmutatok 
magának valamit. Emlékszik még Dr. Faust című karcomra? 
Nézze meg még egyszer, akkor majd megérti, hogyan lehet
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akár pusztán feketével és fehérrel különböző fényt létrehozni, 
amelyek egymásba folynak, mint a bor, amikor beöntik egy 
pohár vízbe.

Átmentünk a hátsó szobába. Rembrandt meggyujtott 
két gyertyát és előhozta a Dr. Faust című lemezt. T itus ott 
aludt a fal mellett a két ágy egyikében. Hendrickje Rembrandt 
kívánságára bort és fűszereket hozott, hogy valami meleg 
italt készítsen számunkra. Az üst a földön állt a tűz előtt. 
Amikor feléje pillantottam, a leány éppen lehajolt, hogy fel
emelje. Orvosi tekintetemmel mindjárt megállapítottam egy 
félreismerhetetlen orvosi tényt. Hendrickje teherben volt, 
mégpedig már hetedik vagy nyolcadik hónapban.



LASSANKINT ÉSZREVESZEM, HOGY NINCSEN 
M IN D EN  RENDBEN A BREESTRAATI NAGY 

HÁZBAN.

Különös: vannak dolgok, amelyeket az ember nem 
mondhat el egy másiknak. Bizonyos körülmények közt fel
hívhatja ismerőse figyelmét arra a tényre, hogy csavargó, 
vagy tolvaj, de semmiesetre sem, még csak feltűnés nélkül 
sem adhatja tudtára azt, hogy ingét sürgősen mosásba kellene 
adni, vagy hogy annyi év és annyi ebéd után, amely spenótból 
és tükörtojásból állt, kabátja már veszélyesen emlékeztet arra 
a színes és fényes ruhadarabra, amelyet a bibliai József kapott 
apjától. Arra sem viszi rá az embert a lelke, hogy legbizal
masabb barátjának azt mondja: »Bocsáss meg kérlek, de 
nem fog házvezetőnőd rövidesen lebabázni?«

Ezúttal azonban a végzet örvendetes módon beavat
kozott. Hendrickjét baleset érte és minthogy Rembrandt 
háziorvosa aznap éppen városon kívül volt (korán reggel 
elment hajón Ouderkerkbe, egy temetésre), engem hívtak, 
mert a közelben laktam. Amikor beléptem a házba, Rem
brandt a nagy hátsó szobában festett, mialatt Hendrickje 
köhögve és levegő után kapkodva feküdt ugyanabban az

44- F e j e z e t .
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ágyban, amelyben Saskia tizenkét év előtt meghalt. T er
mészetesen azt gondoltam, állapotával függ össze a levegő
hiány, de Rembrandt mindjárt elmondta a balesetet és így 
láttam, hogy fájdalmának oka sokkal egyszerűbb.

Hendrickje szokás szerint reggel felment, hogy kitaka
rítsa a dolgozószobát. Előtte való este két tanonc egy lemezt 
egy új vegyülékkel maratott, amely állítólag sokkal hatá
sosabb, mint a szokásos maróvizek. Salétromsavból, réz- 
vitriolból és más alkatrészekből állították elő, de főként sok 
salétromsavat tartalmaz. A derék fiúk annyira elmerültek 
munkájukba, hogy elfelejtették bedugaszolni a savas üveget. 
A jó  Hendrickje pedig nem törődött azzal, hogy milyen 
különös szag van a szobában, szokott alaposságával kisöpört, 
felsurolt és kikefélt mindent, beszívta a mérges levegőt; észre
vette, hogy lassankint elakad a lélekzete, szeme fáj és erősen 
könnyezik, rémülten rohant végül is Rembrandthoz és azt 
mondta, mindjárt elájul, legyen szíves, hivasson rögtön orvost.

Az eset nem volt nagyon titokzatos. Felmentem Rem
brandttal a szobába, ahol Hendrickje előzőleg dolgozott. 
A festő azonnal felismerte a tényállást, gyorsan kinyitotta 
az ablakot, megkereste a savas üveget, bedugaszolta. Azután 
odahívta a két tanoncot és olyan ügyesen felpofozta őket, 
hogy a két fiatalember bizonyára élete végéig megjegyzi, a 
salétromsavas üveg nem játékszer és olyan óvatosan kell 
vele bánni, mint egy töltött puskával.

Azután kivittük Hendrickjét a rosszul szellőződő hátsó 
szobából, lefektettük a kertben egy nyugvóágyra és mindjárt 
jobban is érezte magát; néhány perc múlva elaludt. Minthogy 
a délelőttöm már úgyis elveszett, ottmaradtam még egy kicsit 
és megnyugtattam a rettenetesen izgatott Rembrandtot.
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— Egy asszonyt már elvesztettem ebben a házban, 
többé-kevésbbé a saját hibámból — mondta, amikor ismét 
műtermében álltunk, amelyből a nyitott ablakon át befújó 
vihar már kikergette a savgőzöket és feldöntötte Hendrickjé- 
nek még befejezetlen arcképét. A képen Hendrickje Saskia 
nagy gyöngyfülbevalóját hordta, amelyet a festő tizenöt év 
előtt vásárolt. Ez a fülbevaló nagy szerepet játszott a híres 
rágalmazási perben, amelyet felesége rokonai ellen kellett 
indítania, mert őt és Saskiát tékozlással és züllött élettel 
vádolták. A per nem járt eredménnyel. A törvényszék 
Rembrandt javára döntött, de minthogy csak festő volt, 
Saskia pedig csak egy festő felesége, tehát mindketten jelen
téktelen »magánszemélyek«, az általuk igényelt 128 arany
forint kártérítést leszállították nyolcra, úgyhogy a per Rem
brandtnak több pénzébe került, mint amennyit behozott. 
A győngyfülbevalót úgy látszik, nem kótyavetyélte még el, 
mert a képen Hendrickje hordta. A mű nagyon szép volt. 
A művész Hendrickjét kissé előkelőbb hölgynek festette 
meg, mint amilyen a valóságban, de kifejezésre jutott szép 
szemének minden jósága és nyájassága. Mondtam, hogy 
nekem nagyon tetszik a kép és ő azt felelte:

— Sokat fáradtam vele. Hendrickje Titushoz is és 
hozzám is nagyon jó. Szeretnék valami örömet szerezni 
neki.

Ez a kijelentés kedvező alkalmat szolgáltatott nekem.
—  Azért vizsgáltam meg előbb, — mondtam —• mert 

először az volt a benyomásom, hogy teherben van. Meg is 
állapítottam, hogy nem tévedek. Talán csak nem erre gon
dolt, amikor azt mondta, hogy valami őrömet akar neki 
szerezni f
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Tudtam, hogy szörnyű hibát követtem élj azoknak a 
hihetetlen balfogásoknak egyikét, amelyeket az ember éle
tében egyszer-kétszer elkövet, azután soha többé nem felejti 
el, egészen váratlanul jutnak eszébe, főképpen álmatlan 
éjszakákon és ilyenkor végigfut az ember hátán a hideg. 
Alig mondtam ki ezeket a szavakat, máris szívből meg
bántam, de már késő volt.

Rembrandt pedig egész közömbösen így szólt:
— Nem, nem így gondoltam. Erre a képre gondoltam, 

mert ez a legjobbak közé tartozik, amelyeket festettem. 
Nézni fogják ezt a képet és őt is csodálni fogják, amikor mi 
már rég halottak leszünk. A másik dolog, amelyre az imént 
célzott, sajnos, vigyázatlanság volt mindkettőnk részéről, 
örülünk a ténynek, ha már egyszer így van, de mégis csak 
vigyázatlanság marad. M ár egyszer az ö n  távolléte alatt is 
ilyen állapotba került. A gyermek meghalt. Sajnos: mert 
kislány volt és nagyon szeretnék egy kislányt. Most talán 
szerencsésebbek leszünk.

—  De, —  mondtam, mert hiszen a polgári tisztesség 
világfelfogásában nőttem fel és az ember nem tudja kiirtani 
emlékezete kertjéből mint a gyomot — de most, hogy Saskia 
már nem él és ö n  szabad,, feleségül veheti Hendrickjét és 
azt hiszem (miféle undorító lelki fölény szállott meg?), 
meg is kellene tennie.

— Meg kellene tennem, igaza van, — mondta — 
minden bizonnyal, én is tudom,'de nem tehetem.

—  Miért nem? Hiszen szabad ember.
— Hogyne, teljesen szabad. Feleségül vehetek bárkit, 

akit akarok, ha tetszem az illetőnek, de mégsem szabad 
megtörténnie.
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*— Miért nem?
—  A végrendelet miatt.
—  Saskia végrendelete miatt?
—  Igen. Szegény Saskia szeretett és csak a javamat 

akarta. Végrendeletében rámhagyta egész vagyonát.
—  De hiszen a végrendelet teljesen rendben van.
—  Hogyne, de a vagyon nincs. Papiroson gyönyörű, 

de a valóságban nincs sehol sem; vagy ha van, fríz rokonaim 
már rég eltüntették. Nem ismerem ki magam és nem is 
töröm többé a fejem rajta. Nagyon is el vagyok foglalva. 
Azt hiszem, új módot találtam arra, hogy hogyan kell egy 
égő gyertyát festményen ábrázolni; ezt akarom megfesteni 
az új városháza számára készülő képemen. Majd meg
mutatom a vázlatot. Ügy érzem, rájöttem, mit kell tennem. 
A kép tárgya Putifár felesége. Mar húsz év előtt megpróbál
koztam hasonló tárggyal —  egy akttal — de nem tetszett 
nekem. Szívesebben festek felöltözött alakokat. Hiszen egész 
életünkben legfeljebb három vagy négy meztelen alakot 
látunk. Már pedig csak azt tudjuk lefesteni, amit naponta 
látunk — amit úgyszólván kívülről tudunk. De még egy
szer megpróbálom. Munkám van tíz évre való, ha élek 
addig. A közönség egyszer még újra visszajön hozzám. Meg
értik majd fáradozásomat. Gyorsan dolgozom. Nem egészen 
egy év alatt kihúzom magam ebből a nyomorúságból. Akkor 
ki tudom fizetni hitelezőimet és feleségül veszem Hendrickjét. 
Hiszen nagyon-nagyon szeretem. Kedves, jó lány, minden 
kívánságomat teljesíti. Csirkefogó volnék, ha nem venném el, 
de várnia kell. És ő szívesen vár.

—  De megvédheti-e addig a város pletykájától? Drága- 
látos szomszédai észreveszik majd állapotát és beszélni fognak.
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Rembrandt villámló szemmel nézett rám.
— Hát aztán? — kérdezte nyersen. — Úgyis beszél

nek, mindig is beszéltek, mindig is fognak beszélni. Azért 
vannak a világon; máshoz nem is értenek. Az ördög vigye 
a szomszédokat. Fütyülök rájuk, Hendrickje-re is. A szom
szédok törjenek követ és hordjanak vizet. Arra valók. Ezt a 
házat meg kell tartanom. Hendrickje szereti, Titus is. Itt 
élvezem boldogságomat. Sok szép munkát fejeztem be ebben 
a házban. A házat meg kell mentenem. Azért dolgozunk most.

Nem értettem az összefüggést.
—  Emlékszik még Saskia végrendeletének tartal

mára? —  kérdezte.
— Igen, emlékszem, de csak homályosan, nem tudom 

fejben tartani a hivatalos nyelvet —  feleltem.
—  A szegény boldogult Saskia nemcsak nagyon sze

retett, —  folytatta —  hanem a legteljesebb bizalommal is 
viseltetett irántam és ezt végrendeletével is be akarta bizo
nyítani. Rokonai rosszat beszéltek rólam, azt mondták, 
pazarló és neveletlen ember vagyok, nem ismerem a pénz 
értékét, szívesebben adok ötszáz forintot egy képért, amely 
tetszik nekem, mintsem hogy szatócsomat kifizessem. Talán 
igazuk is van. A számolás sohasem volt erős oldalam. Ha 
meggondolom, mit ajándékozok a világnak, mit ajándékoztam 
már, akkor ezek a csekélységek igazán mellékes dolgok.

— Egyszóval Saskia mindent rámhagyott, minden 
fenntartás nélkül, nem jelölt ki hagyatékgondnokot fiam 
mellé, ügyvédet, aki beüthetné orrát ügyeinkbe, sem gyámot, 
aki fölösleges kérdéseket tesz fel. Nekem kell mindent 
intéznem, de bizonyos feltételek mellett. T itust kitűnő 
nevelésben kell részesítenem és amikor nagykorú lesz, önálló
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sí tanom. Halálom esetén, vagy ha újra megnősülök, Saskia 
egész vagyona azonnal Titusra száll. Érti? Ha feleségül 
veszem Hendrickjét, a végrendelet értelmében el kell men
nem a törvényszékre, végtelen sok iratot kell ki töltenem, egy 
tucat esküt kell tennem és mindent át kell adnom Titusnak. 
De hogy adjak át »mindent«, mikor nincsen semmi ? Mikor 
nem is volt soha semmi sem, csak Ígéretek és újabb Ígéretek 
és perek és családi birtokok, de semmi készpénz. Amikor 
meg akartam venni ezt a házat, még kölcsönt is kellett fel
vennem. Már rég olyan helyzetben kellene lennünk, hogy 
készpénzben kifizethessem. De Frizlandban mindig közbe
jö tt valami; minden fillért erőszakkal kell kihúznom ezek
nek az embereknek a zsebéből.

—  Közben pedig szorgalmasan festettem, de Banning 
Cocq képe óta a közönség nem becsüli többé munkámat. 
Mihez kezdhetnék? Költözzem el? Adjam fel a házat? 
Abban a pillanatban, amint csak egy szót szólok arról, hogy 
a házat el akarom adni, már nyakamon vannak a hitelezőim. 
Ha pedig vége a hitelemnek, mehetünk a szegényházba, 
Titus, Hendrickje és én. Ugyanazok a drágalátos ismerősök, 
akik kölcsönt kínáltak, amikor viszonyaim látszólag rendben 
voltak, úgy fognak nekem esni, mint egy farkasfalka. Azért 
ne kérdezze: »Miért nem veszi el a lányt?«, mert úgy sem 
vehetem el; Hendrickje ezt tudja és beletörődik. Élete nem 
lesz könnyű, de azt möndja, megérti és azért azt hiszem, 
legjobb, ha hagyjuk a dolgokat, ahogy vannak.

Nagyobbára egyetértettem vele, de ennyit mégis kel
lett mondanom:

— Drága barátom, legalább körülbelül tájékozódnia 
kellett, hogyan is áll anyagilag?



Barátságosan mosolygott rám és azt felelte:
— őszintén megvallva, fogalmam sincs róla. 
Kifejtettem neki, sohasem szabadul meg adósságaitól, 

ha legalább körülbelül nem tudja, mennyivel tartozik; a 
rendszeres könyvvezetés az egyetlen mód, amelynek segít
ségével esetleg még győzedelmesen megküzdhet a csőd ször
nyetegével. De nem lehetett rábírni, hogy komolyan meg
fontolja ezeket a dolgokat; másra terelte a beszélgetést, 
átvezetett abba a szobába, ahol a prés állt. Három tanonc 
éppen a Keresztrefeszítést ábrázoló nagy karccal foglal
kozott. Mindjárt felfedezett egy hibát az előtérben álló 
nagyszakállú farizeus árnyékában, meghegyeztette egyik 
fiúval az acéltűt, amelyet aznap délután vásárolt, mert el 
akarta kerülni azt a fáradságot, amellyel a lemez újra való 
maratása jár, inkább közvetlenül javította ki a tűvel és ezen
közben nemsokára teljesen elfeledkezett rólam. Majdnem 
egy óra hosszat néztem, hogyan dolgozik egy szál gyertyánál, 
azután rájöttem, hogy ott ülhetek akár reggel négy óráig is 
és még sem fog észrevenni; lementem, Hendrickje már 
mélyen aludt. Hazatértem; otthon Constantin úr egy levele 
várt rám, amelyet falusi kastélyából küldött.

»Csodálatos idők ezek«, írta az öregúr, ^legalább is 
nekünk, akik a történelmi képet filozófikus tekintettel szem
léljük. Már ifjúkoromban megtanultam, hogy a történelem 
nem ismétlődik. De mivel hogy vannak bizonyos örök és 
változatlan emberi ösztönök, mégis hasonlítanak egymáshoz 
azok a politikai állapotok, amelyek közvetlenül ezekből az 
ösztönökből fakadnak.

Vegyük például az önkormányzatot vagy demokráciát, 
vagy akárhogy is nevezzük ezt a komédiát. A közembert
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valami bizonytalan érzés fogja el, hogy saját lábára kell 
állnia, magának kell rendeznie ügyeit és köztársaság, respublika 
után kiáltoz, ahol minden szabad embernek jogában áll 
kimondania véleményét az állam vezetésére vonatkozólag. 
Ameddig az ország, amelynek polgára, vagy a város, vagy 
falu, amelyben lakik, békességben él, addig jól is érzi magát 
és büszkén járkál tarka ruhájában, oldalán kard, karját 
hátrateszi és azt mondja: Csoda nagy úr vagyok, saját sorsom 
irányítója stb. De abban a pillanatban, amikor veszedelmet 
szimatol, nehéz helyzettel áll szemben, mindjárt elveszti 
bátorságát és önbizalmát, a piacra szalad és így kiált: Vezért! 
Vezért! Szükségem van valakire, aki erősebb nálam! Hiszen 
gyenge kis lény vagyok, a szép szavak mind csak önámítást 
szolgáltak. Fogjátok meg a kezemet és mondjátok meg, 
mit is kell tennem.

Nem akarok következtetéseket levonni.
De én is olvastam Pia tont. Azt hiszem, alaposan áttanul

mányoztam minden könyvet, amelyet a respublikáról és a 
tömegnek, nem pedig egyes kiváló embereknek uralmá
ról írtak.

Mindez zavarba hozza az embert; egész életemben 
fejedelemnek szolgáltam és ezt fogom tenni elégedett lélek
kel mindhalálig.

Isten önnel.
örülne, ha látná új földiepreimet, az én különleges

ségem, sajátkezűleg termesztettem. Én is örülnék, mert 
akkor itt volna. Be kell vallanom, hiányzik nekem az ö n  
kellemes társaságai.

Félretettem a levelet és lefeküdtem.
Másnap korán keltem.

Hendrik ran Loon: Rembrandt. 21



Éjszaka kigondoltam egy tervet, amely jó eredménnyel 
kecsegtetett.

Rembrandtnak semmiesetre sem szabad továbbra is így 
gazdálkodnia.

Valakinek mégis tennie kell valamit; hát majd én leszek 
az a valaki.

Vettem kalapomat és felöltőmet és nem balra mentem, 
a kórház felé, mint minden reggel, hanem jobbfelé, annak a 
lakásnak az irányába, ahol Jean-Louis már huszonöt éve 
lakott.

Kopogtattam, bementem és íme! Jean-Louis a padlón 
feküdt egy nagy, lapos vizestál előtt, amelyben egy papír
csónak úszott. Mellette egy vörösszakállas óriás térdelt és 
fuj tatót nyomkodott, hogy enyhe szellőt hozzon létre a 
papirosból való jármű számára.

— Jöjjön ide és üljön le mellém —  kiáltotta Jean- 
Louis anélkül, hogy valamit is változtatott volna kényel
metlen helyzetén. — Azt játszom, én vagyok Zeus és ez 
itten Aeolus. Egy új feladattal foglalkozom. Felfedeztem 
valamit, ami sokkal érdekesebb, mint a logaritmusok. Ezáltal 
a felfedezés által valamennyien gazdagok leszünk. Reggelizett 
már? Nem? Akkor itt kell maradnia. Ez a hóhér öt éven át 
az algíri Dey belső hagymaleves-szakácsa volt. T íz  percen 
belül meg fogja érteni, miért fojtotta az öreg Dey inkább 
három legkedvesebb feleségét a vízbe, mintsem hogy egy 
ilyen szakácsot kidobjon*
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JEA N -LO U IS ÜJ SZO LG Á T FO GA D ÉS ÉN 
U TO LJÁ R A  HA LLO K BERNARDORÓL.

Mihelyt az asztalon volt a hagymaleves, avörösszakállú 
óriás elhagyta a kis ebédlőt és Jean-Louis a következő tör
ténettel árasztott el engem:

—  Először is erről az emberről kell mesélnem. Nem 
érti meg, amit mondok, mert a hallása megsérült, meg a 
beszélőképessége is, amint észrevehette. Francia, szűkebb 
hazámból származik. Azért értettük meg egymást az első 
pillanattól kezdve, jóllehet az eszméletlenségig részeg volt, 
amikor felszedtem az urcán és hazahoztam.

— Az Oude Schans sarkán feküdt egy ember, lát- -  
szólag holtan, a gát közepén. Sebeket nem lehetett látni 
rajta; még lélekzett. Részeg vagy elkábult,gondoltam; akkor 
hallottam, hogy az én táj szólásomban morog néhány szót.

— A tájszólás útlevél, bejáratot szerez mindenkinek 
a szívébe, aki ugyanazt a tájszólást beszéli. Két ott ólálkodó 
gyanús egyénnek, akik nyilván ki akarták fosztani a szegény 
ördögöt, öt stüvert Ígértem, ha elhozzák a részeg embert 
lakásomra. Zsebrevágták a pénzt és terhüket letették szo
bámban a padlóra. Mindegyiküknek adtam még egy schilling

21*
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borravalót, amit nagyon szépen megköszöntek. Mielőtt 
elmentek, az egyikük így szólt:

—  Ez a fiú holnap reggelre kijózanodik. Ez a bandzsa 
Mihálynak, az ír matróz-toborzónak a műve, az a legpénz- 
sóvárabb fráter, akit életemben láttam. Altatót önt az emberek 
sörébe. Két svédet már megölt így, ezért majdnem felakasz
tották. A svéd konzul nagyon nyomta a dolgot, mert nem ez 
az első eset, hogy így hurcolták el földiéit Indiába. De ez 
az ügy nem volt egészen egyszerű. Mihály kihúzhatta magát 
és Hamburgba szökött. M últ ősszel megint visszajött. Most 
megint régi eszközeivel dolgozik. A fiúnak holnap talán 
még nehéz lesz a feje. Köszönjük szépen a schillinget, uram. 
Nincs véletlenül egy korty itókája két szegény ördög szá
mára, akiknek nagyon rosszul megy?

— Adtam nekik még egy pohár sört is (magam ki nem 
állhatom) és egyedül hagytak új ismerősömmel. Mikor 
reggel felébredtem, már ki is tisztította a cipőmet; azután 
elmondta történetét:

—  A vörösszakállú óriás még csak huszonkét éves, egy 
iszákos birkatenyésztő fia, Dax vidékéről való, tizenkilenc 
testvére van és már a harmadik mostohaanyjánál tart. A többi 
nő mind gyermekágyban halt meg. Hétéves korában már saját 
nyáját kellett őriznie. Egy viharban villám sújtotta három 
állatát. Emiatt apja oly dühbe gurult, hogy a fiát karjánál 
fogva felakasztotta egy gerendára a juhakolban. A falusi 
lelkész megtudta, betört az épületbe, levágta a fiút és magához 
vette.

— Amikor a gyerek mintegy három hét múlva össze
szedte magát, apja eljött a plébániára és visszakövetelte. 
A lelkész nem akarta a fiút kiadni. Erre az apa elment a dax- i
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püspökhöz, öt birkát ajándékozott neki és elérte, hogy a 
püspök megparancsolta a papnak, adja ki a fiút annak, aki 
felnevelésére jogosult, mintha bizony az jogosítana felneve
lésre, ha rosszul bánunk a gyermekekkel.

—  A fiú másnap megszökött, elgyalogolt Bordeaux-ba 
és belopózott egy Kanadába induló hajóra. Felfedezték, 
alaposan elnadrágolták és kitették La Rochelle-ben, ahol 
azért kötöttek ki, hogy kiegészítsék készletüket és felvegye
nek egy rakomány rumot a Szent Lőrinc-folyó mentén élő 
bennszülöttek számára. Ekkor nyolcéves volt. Ebben az 
életkorban egy gyermek jó sok éhezést kibír anélkül, hogy 
tönkremenne. De egy nap mégis összeesett az utcán és 
bevitték a legközelebbi házba. A ház tulajdonosa bizonyos 
Guiton hugenotta lelkész, rokona a híres polgármesternek, 
aki az ostrom alatt a város védelmét vezette. A hugenotta 
magánál tartotta a fiút és a konyhában alkalmazta; ott ki
tűnően megtanult főzni. Ez a lelkész különös ember lehetett; 
hagyta, hogy a fiú katolikus maradjon.

— Az ostrom alatt a lelkész házát eltalálta Richelieu 
egy ágyúgolyója. Az egész család odaveszett, a lelkészt 
kivéve, aki a haldoklókat vigasztalta a várfalakon és a fiút 
kivéve, aki éppen borospalackokat öblögetett a pincében. 
Mindenféle kalandok után, volt gályarab és szakács a tunisi 
Deynél, végre a Nyugatindiai Társaság egy rabszolgakeres
kedő hajójára került és azzal érkezett ide. I tt  egy aljas 
toborzó körme közé akadt és az utcán találta meg, amint már 
meséltem. Nem nagyon tudtam, mihez kezdjek vele. Bérel
tem neki egy szobát barátságos zöldséges kofámnál és azután 
megkérdeztem, mihez ért. Azt mondta, tud főzni és vitor
lázni. Főzettem vele. Ügy főz, hogy az valóságos csoda.



— Egy este tréfából kibéreltem egy kis vitorlást és fel
szólítottam, vitorlázzon velem az Y-n. Ez az utazás életem 
második nagy élménye. Az első az volt, amikor felfedeztem 
John Napiernek a logaritmusokról szóló könyvét. Most 
mentem át a második nagy élményen; először ízleltem meg 
azt az érzést, amely egy kis hajóban fogja el az embert, 
amikor friss szél duzzasztja a vitorlákat. Azonnal bele
szerettem a vitorlázásba. Magának erről nem beszéltem. 
Az én koromban mégis csak ostobaság, ha az ember úgy 
lelkesedik, mint egy kisfiú az első korcsolyázás alkalmából. 
M últ héten vettem egy kis yachtot, egy zaandami családé 
volt, amely elvesztette pénzét a háborúban. Van benne egy 
tágas kabin és hely két vendég számára Szegény Ferenc, 
így hívják új szolgámat, elől alszik a hajón. Kis kályha is 
van benne. Eszményi lakás filozófus számára. Ha új könyvem 
elkészül, visszavonulok a világtól és teljesen yachtomon 
fogok élni. Hogy tetszik önnek ez a gondolat?

— Remek — feleltem. Amikor mint gyermek Veere- 
ben voltam nagybátyámnál, én is sokat vitorláztam. Attól 
féltem, hogy Jean-Louis, aki tudományos munkában töl
tötte életét, unalmasnak fogja találni a hajózást és ki is fejez
tem aggodalmamat. Vajjon képes lesz-e napok hosszat meg
lenni matematika és logaritmus nélkül?

— Hiszen éppen ez a gyönyörű — kiáltotta lelkesen. — 
Amikor már többször végighajóztam az Y-n és kezdtem már 
érteni valamit a vitorlás kormányzásához, a könyvkereskedő
vel hozattam egy könyvet a vitorlázás elméletéről. Hajó
építéssel sok könyv foglalkozik, de úgy látszik, senki sem 
gondolt még annak a kérdésnek megoldására, mi is történik 
akkor, amikor egy hajó szél előtt fut vagy megfordul. Ügy
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gondoltam, megtalálom a választ. Útmutatást adott nekem a 
magdeburgi polgármesternek a légüres térről szóló elmélete. 
Most abban a vizestálban kísérletezem, amelyet a szomszéd 
szobában látott. De ez ö n t  nem érdekli. Inkább jöjjön el 
egyszer vitorlázni. Este majd kikötünk egy nyugodt helyen, 
malváziai bort iszunk és elbeszélgetünk a régi időkről, amikor 
még Szelimmel és a jó  Bernardóval sétáltunk. Azok voltak 
a szép idők! Szeretném tudni, mi történt két barátunkkal.

Ha már itt tartunk, beszámolhatnék arról is, milyen 
körülmények közt hallottam utoljára Bernardóról. Ez 1665- 
ben történt, egy évvel azután, hogy az angolok elvették tőlünk 
Űj-Amsterdamot.

Abban a levélben, amelyet Jean-Louishoz és hozzám 
intézett, Bernardo nem használta már eredeti nevét, hanem 
egy érthetetlen indián hierogliffel írta alá: egy embert ábrá
zolt, aki kezét égnek emeli és levelében a környezetében élő 
emberekről mindig úgy beszélt, hogy: »az én népeim.

Mindkettőnknek legmelegebb üdvözletét küldte és 
»minden régi ismerősének is, akik mindig olyan jók voltak 
hozzám. Magamról nincs sok mondanivalóm. Boldogabb 
vagyok, mint ahogy valaha reméltem. Fiaim remek fickók: 
halásznak és vadásznak. Mitsem tudnak a szörnyű élmé
nyekről, amelyeket egész életemen át iparkodtam elfelejteni. 
Anyjuk nagyon jóságos. Egy pillanatig sem bánom, hogy 
feleségül vettem és ezáltal a házasság által törzsük tagjává 
váltam. Most felszedjük sátorfánkat és továbbvonulunk 
nyugat felé, amíg új vadászmezőket nem találunk. Nagyon 
búsulok, mert elhagyom azt az egyetlen helyet a világon, 
ahol teljes megelégedésben éltem. Az a föld, amelyről az 
öreg emberek beszélnek, innen több mint húsz napi járásra
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fekszik, ama nagy tó közelében, ahol az Erie-törzs lakik. 
Nagyon messze van Üj-Amsterdamtól és talán hosszú időn 
át nem írhatok Önöknek. Ha soraim az utolsó üdvözlet, 
amelyet Önöknek küldök ezen a földön, akkor tudják meg 
belőle, mennyi őszinte hálával és szeretettel gondolok azokra 
az időkre, amikor Önök szívükbe zártak és megajándékoztak 
barátságukkal.«

Azután következett a rajz, a különös emberke, aki 
kezét égre emeli. Soha többé nem hallottam Bernardóról.

A következő hat év folyamán megkértem minden 
hajóskapitányt, aki a Hudson torkolatához hajózott, hogy 
kérdezősködjék Bernardo felől. De hiába. Elnyelte a vadon. 
Mindig feledés után vágyódott és kívánsága teljesült.

Szelim életbenlétére és jó sorsára követek és ajándékok 
útján emlékeztetett bennünket, amelyek mindig egészen 
váratlanul érkeztek Amsterdamba. A legnagyobb meg
lepetést 1660-ban szerezte. Egy szép nap megjelent nálam 
valaki, bemutatkozott mint Jan Krol kapitány, az egykori 
új-hollandiai kormányzó rokona és tudatta, hogy ezen a 
héten érkezett meg hajójával Sztambulból és egy kis aján
dékot hozott nekem egy régi barátomtól.

A kis ajándék, amelyet két tagbaszakadt matróz hozott 
be óvatosan, miután talyigán odatolta a ház elé, különös alakú 
csomagból állt.

Mikor fiam felvágta ollóval, mintha hízott disznó 
volna, a zsák ezer meg ezer kicsi barna babot köpött ki 
magából; nem voltak nagyobbak, mint az érett borsó, szét
gurultak zörögve a konyha kőkockáin és nagyon étvágy- 
gerjesztő látványt nyújtottak. Egyikünk sem ismerte, azt 
hittük, valami hüvelyes vetemény vagy levesbe való fűszer.
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Amikor a zsák félig kiürült, alőbukkant belőle Szelim levele, 
egy kicsiny, gyönyörű kidolgozású aranydobozban rejtőzött.

»Allah nagy, kedves barátaim, Allah Allah, én pedig 
legalázatosabb és leghűségesebb szolgája vagyok.

Remélem egészségesek és éppúgy örülnek a kis ajándék
nak, mint ahogy én örültem az Önök szeretetreméltó társa
ságának, amikor vendégszerető, de nedves városuk falai közt 
éltem.

Abban a nem is olyan nagyon régen elmúlt időben, ha 
még emlékeznek rá, alkalomadtán megvendégeltek bennün
ket egy csésze itallal, amelynek főalkatrészét portugál hajók 
hozták magukkal Macaoból.* Ha jól emlékszem, nem 
nagyon ízlett nekünk ez a langyos leves, csak udvariasságból 
fogyasztottuk el. De most kedves barátaim, megnyiltak a 
paradicsom kapui, a hurik leszálltak a földre, Sába dicsőséges 
királynőjének birodalmában terem ez a fekete csodavíz, 
amely le fog folyni hitetlen és méltatlan torkukon.

Igyák ezt az isteni gyógyitalt, kedves barátaim, meg- 
gyógyít ez minden nyavalyát és gondoljanak szeretettel arra, 
aki most Allah félelmében él, az egyetlen igaz Isten félelmé
ben, és Allah azokat, akik őt igazán szeretik, minden emberi 
érdemen felül megjutalmazza, mindenesetre annak a fekete 
léleknek érdemein felül, amely ama bűnös testében lakik, 
akit Önök, mint hűséges pajtásukat ismerték és akinek neve

Szelim,
ezidőszerint őfelsége legszentebb lófarkának hordozója«.

A levél magában nem volt nevezetes, de az ajándék 
nagy izgalmat váltott ki, amelyet a szerencsétlen ital főzésé
nek kevés résztvevője fog elfelejteni.

* Nyilván a teára gondol. (Fordító)



330

Akkoriban egyikünk sem tudta, mi ez a kis babszem, 
hogyan kell elkészíteni vagy élvezni.

Elvittem néhány szemet Francenhez, a gyógyszerész
hez, aki keresztülböngészte valamennyi könyvét, de nem 
talált semmiféle utalást erre a növényre. Ebből arra követ
keztettünk, hogy hiába nevezi Szelim csodálatos gyógyitalnak, 
mégsem tartozik a gyógynövények közé.

Ekkor Jean-Louisnak, aki úgyszólván minden új 
könyvet elolvasott, eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt egy 
bizonyos Jacobus Golius tudós értekezésében (^vélet
lenül vettem kezembe a könyvet, mert az öreg fiú egyúttal 
mennyiségtan-tanár is«, így magyarázta Jean-Louis), amely 
a nagy Tamerlan császár állítólagos viselt dolgairól szól, 
talált egy helyet, amely esetleg megoldhatja kételyeinket.

Ez a híres leydeni professzor sok éven át a marokkói 
hollandi követség titkára volt. Szerinte a mohamedánok 
olykor olyan istentiszteletet tartanak, amely már tartamánál 
fogva is felülmúl minden nálunk elképzelhető istentiszteletet. 
De míg a mi templomainkban senki sem veszi rossznéven, 
ha valaki alkalomadtán elszundít, a mozlimok Istene nagyon 
haragszik híveinek ilyenfajta figyelmetlensége miatt.

Mármost a X II. és X III . század folyamán egyes 
kereskedők Abesszíniából visszatérve arról számoltak be, 
hogy egy csodálatos új szert fedeztek fel, amelytől az ember 
napok hosszat ébren marad. Egy kicsi cserjén nő, élénkítő 
tulajdonságát juhnyájakon figyelték meg, amelyek eme 
cserje élvezése után egy egész hétig nem aludtak.

A jámbor mohamedánok olyankor erősítik meg magu
kat ennek a cserjének forrázatával, amikor vallásuk egyik 
nagy ünnepét ülik, de a régimódi igazhitűek ezt az új divatot
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a sátán kísértésének tartják. »Végiil is« ezt írja Golius, »a 
cserjeevők vagy -ivók (mert általában jobban szeretik a belőle 
készített italt a száraz baboknál) megnyerték a csatát és nem
sokára egész Arábiában rászoktak, az emberek a kávé élve
zetére. (így nevezték el a cserjét, mert Abesszíniának Kaf-Fa 
nevű vidékén terem.) Minden igazi mozlim napjában leg
alább egyszer elfogyaszt egy hatalmas adag kávét.«

Ennyit mond az öreg Golius. írása alapján azt képzel
tük, hogy egy pár órai főzés elégséges a babszemek ízletessé 
tételére.

De alig jutottunk erre a következtetésre, hát az 
öreg Coppenol, a szépírástanár és fékezhetetlen fecsegő, 
akinek egyetlen létjogosultsága az, hogy ő biztatta Rem
brandtot a festészetre, amikor Rembrandt még kételkedett 
művészi hivatásában (és akinek Rembrandt egész életén át 
tartó barátsággal fejezte ki háláját) azt állította, a barna 
babszem Homéros híres Nepenthéje, vagyis az a növény, 
amelynek élvezete elfelejteti az emberrel minden földi 
bánatátj rábeszélte Jean-Louist, engedje meg neki, hogy 
belizonyítsa felfogásának helyességét és éppen ezért hívja 
meg valamennyi jó ismerősét a felejtés ünnepére.

Az ünnepség színhelyéül a breestraati házat szemelték 
ki, minthogy annak nagyszobája volt a legnagyobb rendel
kezésünkre álló helyiség. Megállapodásunk szerint egy 
vasárnap este vagy húszán összejöttünk vacsorára és Coppenol, 
az új misztérium vezetője (képzeljék csak e l : eleusisi 
misztérium az amsterdami zsidónegyedben, a X V II. 
század ötvenes éveiben!) vállalta, hogy elkészíti a felejtés 
italát. Fogalma sem volt róla, hogyan kezdjen hozzá, mert 
azok közé a szerencsétlenek közé tartozott, akiknek húsz
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hüvelykujjuk van minden kezükön. Csak egy dologban 
volt ügyes: az egész Miatyánkot le tudta írni egy kis ezüst
pénz hátlapjára.

Mialatt főzetével foglalkozott, mi elfogyasztottuk 
szokásos szombatesti vacsoránkat, barna kenyeret, amelynek 
elkészítési módját Hendrickje hazájából hozta magával, és 
hozzá heringet. Azután a dohányosok rágyújthattak pipá
jukra a műteremben, ahol Rembrandt éppen akkor kezdett 
hozzá Hendrickje egy új arcképéhez; kinéz az ablakon és 
azokat a gyöngyöket hordja, amelyek annyi balszerencsét 
hoztak Saskiára és Rembrandtra. Végre tíz óra felé Coppenol 
unokája bejelentette, hogy készen van az isteni lakoma.

Mindenki kapott egy nagy agyagköcsögöt, amelyben 
valami sűrű barnás lé úszkált, és a szörnyű dolgot kiittuk az 
utolsó csöppig. Azután pedig vártuk a hatást. Ekkor Ábra
hám Francén hirtelen kirohant a szobából, mintha valami 
fontos megbeszélés ju tott volna az eszébe. Azután kiszaladt 
kéttanonc, akiket szintén meghívtak. Majd azt láttam, hogy 
Hendrickje halálsápadt lett; bocsánatot kért és eltűnt. Húsz 
percen belül az egész társaság megint együtt volt a hátsó 
udvarban. M ert az isteni Nepenthétől szörnyen betegek 
lettünk.

Francén mint tapasztalt gyógyszerész úgy gondolta, 
forró tej lesz a legjobb ellenméreg és felvertük az egész 
szomszédságot, hogy tejet keressünk. (M ert már minden 
üzlet zárva volt). Végre a Vloodburg-utca sarkán álló tejes
bolt tulajdonosa nemeslelkűen segítségünkre sietett. Még fel 
is melegítette a tejet, mert egyikünkben sem volt annyi erő, 
hogy a nehéz üstöt felemelje. Nemsokára az egész művészek
ből, gyógyszerészekből, írnokokból és seborvosokból álló



8 8 S

társaság ismét visszanyerte egészségét és úri modorát. (Nem 
felejtve el a derék Hendrickjét sem, akinek elég dolga akadt 
Titussal, mert Titus, a kisfiúk szokásához híven ujjával 
kitörölte a fazekat és a kávéval ősszekente kezét, arcát és a 
frissen mosott vasárnapi gallért). Bosszút esküdtünk a 
szerencsétlen Szelim ellen, akit bizonyára a legjobb szándék 
vezetett, de jobban teszi, ha elküld egyet ötven pástétom
sütője közül, hogy megtanítson bennünket arra, hogyan kell 
ezt az ördögi dolgot elkészíteni.

Most pedg visszatérek Jean-Louisra. Ügy látszik 
fiatal korában igen nagy pénzekkel lehetett dolga és való
színűleg kereste azt a mennyiségtan'- formulát is, amelyen a 
Simon Stevin által hozzánk is bevezetett kettős könyvvitel 
rendkívül hasznos módszere alapul. Eszményi tanácsadó 
volt pénzügyekben. Amikor előadtam neki nehéz helyzete
met, közönyösen és elutasítóan fogadta:

—  Hol itt a baj? — kérdezte igazán filozófikus nyuga
lommal.

— Szörnyű nagy baj van, —  feleltem, mert közöm
bössége kihozott sodromból.

— De miért? Rembrandt sohasem festett jobban. Száz 
év múlva senkit sem fog érdekelni az, hogy szegényházban 
halt-e meg vagy pedig úri barátjának, Sixnek második leg
jobb vendégszobájában.

—  Azt én is tudom, de addig is el kell tartania fiát és 
feleségét, vagy legalábbis azt az asszonyt, aki nemsokára egy 
gyermekének anyja lesz. Naponta háromszor kell enniük, 
ő maga pedig tönkremegy, ha fel kell adnia azt a múzeumot, 
amelyet otthonának nevez.

— Művészetének talán használna.
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— De öt talán tönkretenné} HendrickjérŐl és Titusról 
nem is beszélve.

Jean-Louis-nak ez eddig még nem jutott eszébe} meg
kérdezte, mi a szándékom?

— Még magam sem tudom, — feleltem, — lia tud
nám, nem ülnék itt és nem terhelném önt kérdésekkel.Ha 
magával Rembrandttal beszélek ezekről a dolgokról, ideges 
lesz, bevisz a műtermébe, megmutatja elkezdett új képét, 
kifejti elgondolását az új városháza számára készülő allego
rikus alakra vonatkozólag, (mintha bizony kilátása volna 
arra, hogy megbízást kap) és gyorsan megparancsolja Hend- 
rickjének, hozzon nekem valami enni- és innivalót.

—  Az ilyenfajta beszélgetés bizonyára kellemetlenül 
érinti, —  mondta Jean-Louis. —  Amint mindnyájan tudjuk, 
megszállott ember: festeni akar. Minden más, ami az életben 
történik, mellékes. Egyenes úton nem megyünk vele 
semmire.

—  Pedig mégis meg kell tudnom egyet-mást, ha el 
akarjuk hárítani a szerencsétlenséget.

—  ö n  nem érhet el semmit. Nem az ö n  szakmája. 
M it szólna Lodewijk barátjához?

— Lodewijknek semmi dolga sincs Rembrandttal. Az 
én bankárom, nem Rembrandté.

Természetesen nem Rembrandt bankárja. De az a 
mestersége, hogy más emberek pénzét kezeli és éppen ezért 
bizonyára ismeri a város minden lakójának anyagi viszonyait. 
Menjen el hozzá holnap és csodálkozni fog, mennyi dologra 
vonatkozólag kap majd felvilágosítást. Ha Lodewijk ipar
kodik, a jöVő hét vége előtt már teljes mérleget állíthat fel. 
Kétségkívül meg is fogja csinálni, ha önnek feltét



len szüksége van rá; nyilván 50— 60.000 forint hiányt fog 
kimutatni. De én a Maga helyében nem sokat törődnék 
ezzel az üggyel, inkább eljönnék vitorlázni. Van egy új 
ötletem, hogyan kell a vitorlát csarnakozni, hogy nagyobb 
légüres teret nyerjünk. Holnap tfz óra felé indulunk, jöjjön 
velünk.

De szándékomtól a világ minden hajója sem téríthetett 
el. Abban az időben, amikor Jean-Louis és hűséges szolgája 
kilebegtek a vízre, én bekopogtam egy ismerős ajtón a Lingel- 
utcában.

Előtte való este eljött hozzánk Titus és azt kérdezte, 
vajjon nem kaphatnak-e egy féltucat tojást, mert nincs 
otthon semmi ennivaló és apja még nem ebédelt.



46. F e j e z e t .

FELKERESEM  BA N K Á RO M A T 
ÉS R É SZLETE K ET T U D O K  M EG 

REM B R A N D T SIRALMAS PÉN ZÜ G Y EIR Ő L.

Amint beléptem Lodewijk irodájába, éppen új tollat 
hegyezett.

— Milyen idő! —  kiáltotta, amint meglátott. — Milyen 
idő! A hatodik toliam ma délelőtt. Olyan puhák lesznek az 
ember kezében, mint a viasz. Mivel szolgálhatok? Azt 
akarja tudni, hogy állnak a részvényei? Egész jól, pedig 
rossz hirek jöttek az arcvonalról. Nos, parancsoljon 
velem.

Előadtam, miről van szó.
Türelmesen meghallgatott, de nem lepődött meg.
— Mindennel tisztában vagyok, —  felelte. — Ez az 

ember fű tői-fától kölcsönt vett fel és most fülig el van 
adósodva. Csődbe megy.

—  Ettől féltem én is. Szeretnék pontosabb részleteket 
tudni.

—  Hát nem tudok most egészen pontos mérleget fel
állítani, de ahhoz eleget tudok, hogy egy fillért sem adnék 
ennek az embernek, ha tőlem szándékoznék kölcsönt fel-
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venni. Tovább a dolog nem érdekel. Ha pontos adatokat 
akar, jöjjön el egy hét múlva, akkor rendelkezésére bocsá
tom.

Egy hét múlva el is mentem és egy rövid jelentést kap
tam. Lodewijk sajátkezűleg írta és a jelentés számos olyan 
adatot tartalmazott, amely igazolta legrosszabb sejtéseimet; 
Rembrandt helyzete reménytelennek látszott.

—  Reménytelen eset, — figyelmeztetett Lodewijk. 
—  Reménytelen, mondom. Rembrandt maga nem is tudja, 
milyen veszély fenyegeti. A lánckölcsönkérők közé tartozik. 
Az egyik ismerősétől kölcsönvesz ezer forintot, öt százalék
kal, egy évre; de ugyanakkor egy másik ismerősétől kölcsön
vesz ezerötszáz forintot hét százalékkal, nyolc hónapra, ö t  
hónap múlva kölcsönvesz kilencszáz forintot tizenhárom 
hónapra hat és háromnegyed százalékkal egy harmadiktól. 
Ennek az összegnek felét kifizeti egyesszámú ismerősének, 
akinél azután nemsokára felvesz kétezer forintot egy évre 
öt és fél százalékkal, ezzel kifizeti kettesszámú ismerősénél 
lévő adóssága egyharmadát és hármasszámú ismerősénél 
lévő adóssága kéthetedét az esedékes kamatokkal. M int
hogy nem vezet könyvet és fejben kell tartania ezeket a 
bonyolult ügyleteket (feje pedig egészen más dolgokkal van 
tele, olyasmivel, amit csillagmérföldek választanak el a 
pénzügyektől), pénzügyei húsz év alatt reménytelenül 
összezavarod tak.

— A dolgot még bonyolultabbá teszi, hogy időnkint 
kölcsönt vesz fel olyan képekre, amelyeket még csak ezután 
fest meg, vagy olyanokra, amelyeket már másnak ígért. Háza 
agyon van terhelve jelzálogkölcsönnel és arra a rejtélyes 
kérdésre, hogy mit csinált felesége hagyatékával, amelyet ő

Heodrik yan Loon: Rembrandt. 22
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gondoz fiacskája számára, bizonyára csak az utolsó Ítéletkor 
fog válaszolni.

— Tessék, itt van a jelentés, tizenkét különböző 
forrásból állítottam össze. Üljön le a sarokba és olvassa el, 
mialatt meghegyezem a toliam. Már megint esik. Ebben 
az átkozott országban mindig esik.

Leültem és elolvastam. Minthogy megtarthattam a 
jelentést, módomban áll most szószerint ideiktatni.

»Bizalmas.
Csupáh az ö n  saját tájékoztatására. Az ember, akiről 

a következőkben szó van, egyszerű, de nem vagyontalan 
emberek fia. Többek közt tulajdonuk egy szélmalom, két 
ház és egy telek Leyden egyik szegényebb negyedében. Hat 
gyermekük volt, közülük néhányan fiatalon meghaltak. 
Az életben maradóknak sohasem ment valami jól és most 
kiváltképen rosszul megy. Egyik fivérük, a jelen iratban 
szóbanforgó személy támogatja őket állítólag és ennek 
köszönhetik, hogy még nem kerültek szegényházba.

Ez a férfi, akit nevezzünk N. N.-nek, a család leg
kiemelkedőbb tagja. Szülei kívánságára jogot kellett volna 
tanulnia. N . N .-t tizennégy éves korában beíratták a leydeni 
egyetemre, mint joghallgatót, de nem igen járt előadásokra, 
mert elhatározta, hogy festő lesz. 1630-ban meghalt apja. 
A legidősebb fiú, akit egy szerencsétlenség munkaképtelenné 
tett, testvéreinek terhére maradt, amikor mindnyájan örököl
tek valami kis készpénzt. N. N. pénzével Amsterdamba 
költözött. Kibérelt egy műtermet a Bloemengrachton, 
később pedig az Anthonie-Breestraatra költözött, amelyet 
Joden-Breestraatnak is neveznek és ott lakott hateszten- 
deig.
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Először nagy sikert ért el munkásságának minden 
területén. Űj művészi stílust fejlesztett ki és tizenkét évig 
rendkívül népszerű művész volt. Városunk leggazdagabb és 
legelőkelőbb családai vásároltak nála; még a hercegtől is 
kapott megbízatást, de ebben az esetben, azt mondják, nagy 
nehézségekkel járt, amíg pénzét megkaphatta. Közben el
jegyezte magát egy Leeuwardenből való leánnyal, egy volt 
polgármester és ismert politikai vezérszemély, Rombertus 
van Uylenburgh leányával. Az árva leányt jómódúnak tar
tották. Szüleinek halála után egy ideig otthon élt két nővéré
vel, azután Amsterdamba költözött, egy rokonánál lakott, 
ama Jan Corneliszoon Sylvius lelkész feleségénél, akit 
mint híres, kitűnő hitszónokot 1610-ben hívtak ebbe a 
városba.

N. N. a lányt annak egy rokona, Hendrick van Uylen
burgh révén ismerte meg, aki mint régiségkereskedő népszerű 
festők bizományosaként is működött. Vagyis szegény festők
nek gazdag vevőket szerzett és a művészektől húsz-harminc 
százalékot kapott fáradozásáért, ha sikerült egy képet eladnia 
vagy egy megrendelőt szereznie. 1634 júliusában N. N. 
feleségül vette a leányt és beköltözött vele a breestraati házba, 
amelyet már akkor múzeumnak rendezett be, amennyiben 
tekintélyes keresetének nagyrészét régi képekre, szobrokra 
és értékes holmikra adta ki. Házassága után gyűjteményét 
gyöngyökkel, gyémántokkal és más ékszerekkel bővítette. 
Ezek állítólag még most is birtokában vannak. Nem tudjuk 
pontosan megmondani, mennyit keresett ezidőben évente; 
de amsterdami tartózkodásának első tíz évében úgy látszik 
átlag ötszáz forintot kapott egy arcképért. Azonkívül jogá
ban állt eladnia tanítványainak munkáit is, amiből évi 2000—

22*
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2500 forint tiszta jövedelme lehetett. Minthogy nem tud* 
tűk megállapítani, mennyit kereshetett azokban az években 
karcaival, nem lehet meghatározni évi összjövedelmét sem; 
de valószínűleg tízezer forinton fölül lehetett.

M ár 1638-ban pénzügyi nehézségekkel küzdhetett, 
abban az esztendőben, amikor megvásárolta a breestraati 
házat, jelenlegi otthonát. A ház bizonyos P. Beltensé volt 
és a második ház a híd felől. Az ára tizenháromezer forintra 
rúgott. Az összeg egy negyedét az átvétel után egy évvel, 
a maradékot pedig egyenlő időközökben hat év alatt kellett 
kifizetnie. Hogy miért vásárolt olyan házat, amely egyálta
lán nem felelt meg körülményeinek, csak akkor válik érthe
tővé, ha elhisszük a szóbeszédet, amely szerint minden erejé
ből arra törekedett, hogy felesége származásának megfelelő 
társadalmi helyzetet teremtsen magának. Ügy látszik, egy 
fillért sem kapott meg abból a negyvenezer forintból, amelyet 
felesége állítólag szüleitől örökölt, mert csak saját anyjának 
halála után, 1640-ben, amikor 2490 forintot örökölt, tudott 
készpénzzel fizetni a ház eredeti tulajdonosának.

Végül egy nagynénjének váratlan hagyatéka és saját 
megtakarított pénze révén sikerült kifizetnie a felét a tizen
háromezer forintnak, amellyel fentemlített Beltensnek tar
tozott. Ezután úgy látszik nem gondolt többet a házzal 
kapcsolatban fennálló kötelezettségeire, mert még csak a 
kamatokat sem fizette, amelyek évről-évre növekedtek. Ma 
a házért 8470.06 forinttal tartozik, tehát olyan összeggel, 
amelyet képtelen kifizetni. Ezen az adósságon kívül van egy 
adóslevele 4180 forintról Cornelis Witsen tanácsnok kezében. 
Egy másik adóslevele 4200 forintról Isaac van Hertsbeeck 
vagy Hartsbeeck itteni kereskedő kezében van. Ezeket az
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összegeket N. N. valószínűleg azért vette fel, hogy kielé
gítse háza régi tulajdonosát.

Bár a ház csak akkor lesz az övé, ha kifizeti a szerző
désben kikötött teljes összeget a kamatokkal és a hátralékos 
adókkal együtt, állítólag mégis azzal a gondolattal foglal
kozik, hogy a házat és a hozzátartozó udvart Titus fiára 
hagyja, mint anyai hagyatékának, 40.000 forintnak a felét 
kitévő értéket. De ez csak üres beszéd. M ert ebben az eset
ben az árvaszék előtt nyilvánosan fel kellene tárnia helyzetét 
és minthogy úgylátszik soha egy fillért sem kapott az Uylen- 
burg-féle vagyonból, ezt a lépést nem fogja megtenni. Most 
ismét azokra az adósságokra és üzletekre térek, amelyek 
többé-kevésbbé biztosan kimutathatók. Barátjától, Jan 
Sixtől, az ismert családból való vászonkereskedőtől kölcsön 
kapott ezer forintot, amit azonban Jan úr oly kétes követelés
nek tart, hogy az adóslevelet nemrégiben eladásra kínálta 
és tőzsdei híresztelés szerint kész minden ajánlatot elfogadni. 
Azután N. N. úgy látszik kölcsönt kapott egy Dániel Franfen 
nevű seborvostól, körülbelül 3000 forintot, vagy pedig tár
gyalásban van vele a kölcsönre vonatkozólag; és végül is 
számtalan kisebb tartozása van a város mindenféle polgárá
nál. Kiegyenlítetlen kereskedő-, pék- és orvosi számlák és 
pénzek, amelyekkel keretezőknek, ecset-, festék- és olaj
kereskedőknek, valamint rézlemezgyárosoknak tartozik, 
továbbá kisebb összegek ötven forinttól felfelé, amelyeket 
egy és más ürüggyel kért kölcsön a szerencsétlen iparosoktól. 
Közben pedig a közönség kegye elfordult N. N.-től. 
Hírnevét a Banning Cocq kapitány századát ábrázoló kép 
tette tőnkre, amelyet 1642-ben, feleségének halála évében 
festett. A század tagjai annyira felháborodtak az alakok
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elrendezésén (amelytől nem tágított), hogy többen megtagad
ták a fizetést és a kialkudott 5250 forint helyett csak 1600 
forintot kapott.

Ha N. N. tartozik önnek, azt tanácsolom, mint 
bankárja, hogy hajtsa be minél előbb. N. N. reménytelenül 
eladósodott. Az a hiedelem, hogy gazdag nőt vett feleségül, 
egyideig még a víz fölött tartja. De előbb-utóbb végetér a 
hitele: akkor nagy botrány fog kitörni, mert N. N.-nek 
adósságain kívül semmije sincs. Kutatásaink végeredménye 
tehát a következő :

Aktivá: súlyosan megterhelt ház, gazdag műtárgyakkal, 
de ezeket az Angliával való háború következtében beállott 
kedvezőtlen gazdasági helyzetben pillanatnyilag nehéz lenne 
eladni; nagyon kevés jóakarat és semmi készpénz vagy más 
biztosíték.

Passzíva: a teljes összeg nem ismeretes, de 30.000 
forint fölött kell lennie.

N . N . hitele: o.«
Lassan összehajtottam a papírost, hogy zsebretegyem.
— Ugye megtarthatom? —  kérdeztem Lodewijktól.
— Hogyne; csak ne kerüljön illetéktelen kezekbe! 

Nagyon félek, hogy a szegény festőnek rövidesen vége van.
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ISM ÉT ELK EZD EK  FÁ JD A L O M C SIL L A PÍT Ó - 
SZ E R T  K U T A T N I.

Itt felmerül az a kérdés, vajjon miért nem segítettem 
Rembrandton ebben a válságos pillanatban? Hiszen legjobb 
barátjának számítottam és jómódú voltam. M iért nem bíz
tam meg bankáromat, Lodewijkot, hogy elégítse ki a hite
lezőket, miért nem adtam meg Rembrandtnak a lehetőséget 
arra, hogy élőiről kezdje?

A válasz nagyon egyszerű. Ha még szabadon rendelke
zem a nagybátyámtól örökölt vagyon egy részével, Rembrandt 
sohasem kerül a szegényházba. De a pénzem oda volt. 
Legalább is egyenlőre. És amikor az összeomlás bekövetke
zett, teljesen tehetetlen voltam. Csak annyira telt, hogy 
praxisomból eltartottam saját családomat és Hendrickjének 
olykor-olykor kezébe nyomtam néhány forintot házi kiadások 
számára. De vagyonom nagyrésze nem állt többé rendel
kezésemre. Ez pedig így történt.

Egész életemben gyűlöltem a fájdalmat és minden 
energiámat (amennyiben nem megélhetésemért dolgoztam) 
arra az egy célra irányítottam, hogyan tudnám csökkenteni 
a világban lévő felesleges szenvedést.
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Hogy mit értek felesleges fájdalmon, alig kell bővebben 
megmagyaráznom. Megdöbbentően keveset tudunk testünk 
belső szerkezetéről és titokzatos gépezetéről és nagyon sok 
fájdalom van, amely ellen nem védekezhetünk.

De ismerünk számos más bántalmat, amelyeket külső
legeseknek neveznék, mert tulajdonképen semmi közük 
az emberi testhez, pusztán gépies balesetek, mint a kar-, 
láb- vagy koponyatörts, vagy a helytelen életmód következ
ményei, amelyek köszvény vagy kövek alakjában nyilatkoz
nak meg és iszonyú sok nyomorúságot okoznak, vagy pedig 
az öregkorral járnak, mint a fogak kihullása, a szem elhá- 
lyogosodása —  szóval csak egy részét képezik a ránkrótt 
fájdalommennyiségnek. És mindig úgy éreztem, ha meg
szabadítanék az embereket ezektől a meg nem érdemelt 
szenvedésektől, jelentékenyen megnagyobbítanók a világ
ban lévő boldogság és jóérzés summáját. Életcélom tehát az 
volt, hogy rájöjjek, hogyan lehetne eszméletlenné tenni azokat 
az embereket, akik kénytelenek műtétnek alávetni magukat.

Beszámoltam már a különféle alkoholokkal való kísér
leteimről, De egyik eljárás sem elégített ki. A szegény 
mámorosok rögtön kijózanodtak, mihelyt hozzájuk ért a kés. 
Mármost Uj-Amsterdamban való tartózkodásom alatt egy 
portugál tanácsára kipróbáltam magamon a füstön szárított 
kenderlevelek kábítóhatását és a legjobb tapasztalatot sze
reztem.

Néhány hónappal hazámba való visszatérésem után 
ismét elkezdtem kenderrel kísérletezni. A világ minden 
tájáról gyűjtöttem kendert és néhány év múlva tisztában 
voltam minden eljárással, ahogy a kendert kábítószerként 
lehet alkalmazni.



Több kartársam kész volt együttműködni velem, de a 
legtöbben egyhangúlag ellenem fordultak. Csalónak neveztek, 
meg sem akartak hallgatni, sem pedig résztvenni olyan műtét
ben, amikor a pácienset a cannabis sativa gőzével öntudat
lanná tettem.

Végül még azt is kifogásolták, hogy a kórház műtőjét 
felhasználjam gyerekes kísérletezéseimhez és amikor nem 
törődtem tiltakozásukkal, azzal a kéréssel fordultak a tanács
urakhoz, tiltsák meg nekem a pogány, undorító orvosság 
használatát.

A tanácsurak szokás szerint attól féltek, hogy a lel
készek felkapják a »pogány« szót és prédikációikban ezt is 
bizonyítékul használják fel amellett, mily langyosan kezeli 
a városház vezetősége a keresztény erkölcsök ügyét. Ezért 
magukhoz hivattak a városházára, igen barátságosan beszél
tek velem, megdicsérték buzgalmamat és önzetlenségemet 
és udvariasan megkértek, szüntessem be kísérleteimet, 
mert, —  jegyezte meg az egyik polgármester — miért ne 
legyen a közönségnek saját akarata szerint, ha már egyszer 
olyan ostobák, hogy műtét közben érezni akarják a fájdal
mat? — ez az okoskodás oly egyszerű és találó volt, hogy 
megígértem, többé nem fogja elégetett kenderlevelek füstje 
bekormozni a városi kórházak falát.

De azért nem akartam engedni. Némi gondolkozás 
után eszembe jutott egy terv, amely függetlenített kartár
saimtól és mégis lehetővé tette, hogy folytassam tudományos 
kutatásomat. Először is bankáromhoz mentem, hogy taná
csot kérjek tőle szándékom pénzügyi részére vonatkozólag. 
Elmondtam neki, hogyan jártam a városi kórházakban lévő 
kartájaimmal.
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—  De feltett szándékom tovább dolgozni —  mond
tam. —  Egyszer mégis csak megjön az eszük és akkor majd 
megbecsülik eljárásomat. Jómódban élek, otthon is kezel
hetném pácienseimet és ha házam nem elég nagy, kibériek 
néhány másik házat vagy akár építek egy új kórházat.

—  És ki fogja mindezt megfizetni?
—  Én.
—  A jövedelméből vajjon, holott páciensei felének 

nem is küld számlát?
— Nem, hanem a tőkémből.
Lodewijk eleinte nem felelt semmit.
Azután kezébe vette legújabb lúdtollát és tollas végével 

elgondolkozva vakarta állát. És így szólt:
—  M ikor kell önnek  a pénz?
Megmondtam, mikor és még aznap délelőtt elrendeztük 

az egész ügyet. Elad huszonöt keletindiai részvényt és 
körülnéz megfelelő helyiség után kórházam számára.

Búcsúzáskor nyakamba borult és mindkét arcomon 
megcsókolt:

—  Milyen jó, —  mondta — hogy csillagunkon ilyen 
ártalmatlan hülyék szaladgálnak, mint Maga. Milyen sivár 
volna különben az élet! Milyen szörnyen sivár!

Találtam egy házat a Groene Burgwalon és berendez
tem kórháznak. Eljárásomnak nagy sikere volt, én pedig 
nem sajnáltam, hogy egész tőkémet megkockáztattam ezért 
a vállalkozásért.

De sajnos, végül mégis csak Lodewijknek lett igaza, 
ő Solon bölcs mondásával, »nemo beatus ante mortem«, 
vagyis senki sem boldog halála előtt, intett, amikor 
elmondtam, milyen sokan keresik fel kórházamat betegek,
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akik az én eljárásom szerint akarják megoperáltatni magukat. 
Nemsokára meg kellett tudnom, mennyire igaz ez a régi 
bölcs mondás; még pedig nemcsak saját káromon tanultam 
meg, hanem mindazokén, akik bíztak bennem és hittek 
önzetlen becsületességemben.



48. F e j e z e t .

A LELKÉSZEK BEAVA TKO ZN AK 
R EM B RA N D T DO LGA IBA.

Hendrickje teherben volt. Ezt aznap megállapítottam, 
amikor baleset érte és Rembrandt elhivatott. Nemsokára 
mások is észrevették és elkezdődött a baj. Rembrandt 
ismerősei megértették a helyzetet és tudták, miért nem 
veheti a lányt feleségül. Még Jan Six úr tekintélyes családja 
sem ítélte el viselkedését, pedig oly kínos lehetett a számukra, 
mint mikor egy közeli rokonuk csődbe megy.

Sohasem értettem egészen Rembrandtnak és a gazdag 
vászonkereskedőnek barátságát. Rembrandt többszőr un
szolt, kísérjem el egyszer Jan Sixhoz, azzal vádolt, hogy túl
ságosan érzékeny vagyok és mindegyre biztosított, hogy Six 
házában a legegyszerűbb polgári körülményeket fogom 
találni. De én állhatatosan azt feleltem, jól tudom, hogy 
barátságosan fogadnának, mégsem való vagyok körükbe és 
azért inkább távol maradok.

Végül is kiderült, hogy igazam volt Amikor ugyanis 
Rembrandt anyagilag összeomlott, Jan Six eladta az adós
levelet, amelyet a művész kiállított, egy foglalkozásszerű 
zálogkölcsönzőnek ég Rembrandtnak a sok évig tartó baráti



érintkezésből nem maradt más, mint Jan Six meglehetősen 
középszerű görög drámájának leirata, míg a Six-csaJád meg
tartott egy sereg képet és karcot, amelyek a család nevét 
életben fogják tartani akkor is, amikor már utolsó leszárma
zottjuk is rég porrá omlott.

Hiába, nagy urakkal nem jó egy tálból cseresznyézni.
De a Joden-breestraati állapotokkal szemben Jan úr 

és rokonai nagyvonalúaknak mutatkoztak. Akkor is fenn
tartották a Rembrandttal való barátságot, amikor már a leg
több ember megbotránkozott azon, hogy mi történik a festő 
házában.

Hendrickjének és urának kapcsolata elkerülhetetlenül 
a családi összejövetelek és teaesték kedvenc beszédtárgya lett. 
A magasabb körökben előkelő dolognak tartották, ha valaki
nek törvénytelen gyermekei vannak, de hogy egy festő 
házában törvénytelen gyermek szülessék, olyan hallatlan 
eset, amelyről a tisztelendő lelkészi karnak is tudomást kell 
vennie, nem hiába őrködik éjjel-nappal a Zuyder Zee mel
lett fekvő jámbor város erkölcsein.

1654 június 25-én az amsterdami egyházi tanács 
teljes ülésére összegyűlt tagok elhatározták, »hogy egy bizo
nyos Hendrickje, máskép Hendrickje Jaghers, aki huzamo
sabb időn át nyílt ágyasságban élt egy Rembrandt van Rijn 
nevezetű festővel a mondott festő breestraati házában, jelen
jék meg e felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül a Consistorium előtt és a Consistorium vonja felelős
ségre fentnevezett személyt botránytkeltő magaviseleté miatt.«

Rembrandt és Hendrickje napi munkájuk után este hat 
óra tájban éppen a házuk előtt lévő kőpadon pihentek, amikor 
a Nyugati Templom sekrestyése átadta nekik ezt az üzenetet.
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A hír csakhamar szétfutott az utcában, majd az egész kör
nyéken: í>A festőnek és a nőnek a papok elé kell menniök. 
Úgy kell nekik! Mindig is mondtuk. Az ilyen élet egyszer 
mindig rosszul végződik.«

De egy tekintetben tévedtek a drágalátos szomszédok. 
A gondosan összehajtott papiros, rajta az amsterdami egyházi 
tanács pecsétjével, nem említette Rembrandtot. Amikor este 
benéztem hozzája és megkérdeztem, őt vajjon miért nem 
hívták oda, eleinte nem tudta megmagyarázni, majd 
lassankint rájött:

—  Hiszen én nem tartozom az egyházhoz, —  mondta. 
— Évek előtt, nem is tudom már mikor, kiléptem, vagy 
visszavonultam, vagy nem is tudom mit, de szóval azt csinál
tam, amit az ember tesz, amikor hátat fordít az egyháznak. 
Közöltem a lelkészekkel, hogy nem járok többet istentiszte
letre, nem fizetek ezentúl egyházi adót és kértem, töröljenek 
a névjegyzékből. Azt a választ kaptam, csak akkor léphetek 
ki, ha bebizonyíthatóan egy másik gyülekezet tagja vagyok. 
Nem tudtam, mit tegyek és tanácsot kértem az öreg Anslótól, 
akit már régen ismertem. Megkérdeztem, vajjon beléphetek-e 
az ő egyházába; de nem vagyok buzgó templomlátogató, 
talán még csak jó  keresztény sem. Azt felelte, a memnoniták 
nem okoznak nehézséget híveiknek vallási nézeteik miatt, 
szívesen felvesznek, ha eljövök hozzájuk, de nem erőltetnek, 
ha valami okból távol maradok.

—  Ezért csatlakoztam a memnonitákhoz és nem is bán
tam meg. Anslo barátságos ember, prédikációit szívesen hallgat
tam. Sohasem vetette szememre bűneimet, inkább azt ipar
kodott bebizonyítani, milyen jó ember lehetnék, ha jobban 
megerőltetném magam.
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Mialatt mi így beszélgettünk, Hendrickje az írást 
tanulmányozta. Most felnézett és azt kérdezte:

— M it csináljak?
Rembrandt szó nélkül kivette kezéből a felszólítást és 

ezer darabra tépte.
— Ne csinálj semmit, hanem felejtsd el a dolgot. 

A papok persze sokat kellemetlenkedhetnek; ez minden. 
De egy század polgárőrt mégsem küldhetnek ide, hogy elvi
gyenek és nyilvános gyónásra kényszerítsenek. Efelől egészen 
biztos lehetsz.

De Hendrickje egyszerű kis parasztlány volt, egy kicsi 
kis hollandi faluból jött és nagy tisztelettel tekintett a papokra, 
az erkölcs mintaképeire, úgy, amint azt gyermekkorában 
megtanulta. Hogy a nagy Amsterdam város consistoriuma 
elé idézték és fajtalankodással és házasságtöréssel vádolták, 
számára épolyan szörnyű volt, mintha a nyilt piacon le 
kellene vetkőznie.

Amikor egy héttel később az egyházfi egy második 
felszólítást hozott, Rembrandt kitépte kezéből az írást és 
felbontatlanul az utcai csatornába dobta.

— Eredj innen, te dög! —  kiáltott a szegény fickóra, 
— ha uraidnrk még valami mondanivalójuk van, jöjjenek 
el személyesen. Majd bedobom őket a csatornába. Törődj 
a magad dolgával és hagyj engem festeni.

Ez a viselkedés egészen természetes és várni is lehetett, 
de teljesen céltalan. Végül is a Consistorium nem tiltotta 
meg Rembrandtnak, hogy fessen, hanem házvezetőnőjétől 
követelte, hogy ne éljen vele vétekben. Az egyházi hatóság 
oly sokáig követelte ezt, hogy végül is szegény Hendrickje 
kétségbeesésében engedelmeskedett az ünnepélyes parancs
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nak, jelentkezett a hatóság előtt, hogy beismerje bűnét és 
bocsánatért esedezzék.

Nem tudtam meg, mikor jelent meg a Consistorium 
előtt. Egy délután halkan kiosont a házból és mire vissza
tért, már minden megtörtént. Mindjárt szobájába ment és 
lefeküdt. Éjfél tájban Rembrandt átküldte Titust, hogy 
nem jöhetnék-e azonnal, mert Hendrickjének láza van. 
Félrebeszél. A pokol tüzéről és sátánról beszélt. Azután sírt, 
anyját hívta és azt mondta, ezentúl jó  lány lesz, csak azért 
tette, mert az a férfi olyan jó volt hozzá. »ö jó  és te meg 
apám rosszak vokatok hozzám!« kiáltotta folyton.

Forró tejet itattam vele, hideg borogatást raktam hom
lokára és rövid idő múlva megnyugodott. Másnap reggel 
már oly vidám volt, mintha mi sem történt volna.

Amikor a rákövetkező vasárnap szokás szerint vacsora 
után beállítottam, megkérdeztem tőle, eléggé meggondolat
lanul:

—  Nos, Hendrickje, miről prédikált ma a pap?
Hendrickje leverten nézett rám és kedvetlenül így

szólt:
—  Nem tudom. Nem voltam templomban.
Három nappal később tudtam meg, miért nem. Bűnös

életéért való büntetésképen eltiltották az Ürvacsorától.
Az egyházi fegyelem fenntartása szempontjából ez igen 

üdvös intézkedés lehetett, de nem tett nagyon jót egy előre
haladott terhes nőnek, amint nemsokára ki is derült.
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HEN D RICK JE G Y ER M EK ET SZÜL ÉS 
AM STERDAM  PAPSÁGA V É LEM ÉN Y T

n y i l v á n í t  a  f á j d a l m a t l a n  m ű t é t r e
IRÁN YU LÓ KU TA TÁ SA IM RA  

V O N A TK O ZÓ LA G

A szerencsétlenség 1654 szeptemberében következett be.
E hónap első hetében hirtelen elvesztettem két pácien

semet. Meghaltak, miközben a szokásos adag kenderrel 
kezeltem őket; az eset annál inkább meglepett, mert azok 
a műtétek, amelyeK végett felkeresték a kórházat, egyáltalán, 
nem voltak veszedelmesek és rendes körülmények közt 
többnyire gyógyulással jártak. Miután rövid ideig beszívták 
a kendergőzöket, meghaltak; minden élesztési kísérlet ered
ménytelen maradt. Két középkorú nőről volt szó, akiknek 
mint országunk legtöbb asszonyának tizenkilencedik vagy 
huszadik életévüktől kezdve gyermekeket kellett szülniük 
gyenge testalkatuk ellenére.

A sajnálatos esemény híre hamar elterjedt a városban; 
eljárásom ellenfelei magukon kívül voltak az örömtől. 
Mindig is tudták, hogy egyszer történik majd »valami ilyesmi*. 
Ha tovább dolgozhatom, végül is egész Amsterdamot a teme-

Hendrik Tan Loon: Rembrandt. 2*
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tőbe szállítom. A hatóságoknak közbe kellene lépniük, 
bezáratni az úgynevezett kórházat, engem pedig kényszerí
teni, hogy kilépjek a céhből, mert Isten akaratával dacoltam 
és ime most itt az eredmény!

Huszonnégy órán belül a polgármester aláírásával el
látott parancsot kaptam, hogy ne használjak többet kendert, 
amíg az esettel kapcsolatban lefolytatott hivatalos vizsgálat 
véget nem ért. Három tekintélyes orvos megbízást kapott, 
vizsgálják meg a halottakat és tegyenek jelentést az uraknak. 
Az egyik doktorral jó barátságban voltam. A többiek a régi 
iskolához tartoztak és csalónak és kuruzslónak tekintettek.

A hullákat felhozták a boncterembe. Két óra múlva az 
orvosok egyhangúlag jelentették, a halált valószínűleg ter
mészetes okok idézték elő, mert mindkét nő szívbillentyű
gyulladásban szenvedett és ilyen körülmények közt minden 
izgalom végzetes lehet. Minthogy valószínűleg akkor is 
meghalnak, ha a műtétet kábítószerek nélkül hajtják végre, 
a fájdalomcsillapító alkalmazását nem lehet felelőssé tenni a 
szerencsétlen esetnél. Ez a megállapítás engem nagyon 
megörvendeztetett, de szerencsétlenségemre a tanácsurak 
nem tartották szükségesnek, hogy közöljék a lakossággal; és 
az egész városban híre ment, hogy egy seborvos megmérgezte 
pácienseit, mert meg akarta szerezni hullájukat és azután 
azokat apró darabokra vágta és a patkányoknak adta.

Ez az egyes számú bosszúság.
Mindjárt utána jö tt a kettes számú.
Hendrickjét most már közelebbről megismertem, ő 

pedig nem viselkedett már olyan félénken, mint eleinte. 
Beszélt rosszulléteiről, amelyek közeledő szülésével függtek 
össze. Már volt egy gyermeke, egy évvel azután született,



hogy Rembrandthoz elszegődött, de az a gyermek születése 
után mindjárt meg is halt. Bizonyos volt benne, hogy ezúttal 
a gyermeket csak beavatkozással fogja tudni megszülni. 
Vajjon hajlandó vagyok-e ebben az esetben levezetni a 
műtétet? Megvizsgáltam és aggodalma beigazolódott. Me
dencéje rendkívül szűk volt, a gyermek pedig már most is 
nagyon nagy. Megígértem, hogy teljesítem kívánságát és 
azt indítványoztam, jöjjön az én kórházamba, ott elég hely 
van és én is jobban tudok dolgozni, mint egy közönséges ház 
ügyetlen, beépített ágyaiban. Eleinte vonakodott. Az egy
szerű emberek azt hiszik, hogy Istennek nem tetszik az a 
gyermek, aki a szülői házon kívül születik. De Rembrandt 
örömmel fogadta indítványomat és így Hendrickjét október 
első napjaiban átvittük a kórházba.

ö t  nappal később megjöttek az első fájdalmak; három 
napig szenvedett a jó lélek, a végén már annyira, hogy ki 
akart mászni ágyából, hogy kivesse magát az ablakon. A ne
gyedik nap reggelén úgy láttam, császármetszést kell végez
nem (féltem, hogy különben meghal a gyermek); Hendrickje 
azt mondta, nem bírja már elviselni a fájdalmat és valami 
gyorsan ható mérget kért. Ehelyett kender-kivonatomat 
alkalmaztam. Oly bágyadt volt, hogy a narkózis majdnem 
túlságosan is jól hatott, mert még akkor is eszméletlenül 
feküdt, amikor a bába már megmosta és tisztába tette az 
újszülöttet (kislány volt és műtétre nem is került sor) és 
először akarta a kicsikét megszoptatni. Hendrickje hamar 
összeszedte magát és két hét múlva visszatért a Breestraatra, 
boldogan és ragyogóan.

Október vége felé megkeresztelték a gyermeket az 
Ó-Templomban. A lelkész nyilván figyelmeztetést kapott
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a városházáról, hogy tartózkodjék minden további meg
rovástól, mert a kis Cornéliát, mint Rembrandt van Rijn és 
Hendrickje leányát vezették be az anyakönyvbe és nem 
tettek fel semmi kellemetlen kérdést.

De számomra még nem ért véget a bosszúság.
Valamelyik lelkész prédikációt tartott arról, hogy 

egyesek gyermeket szülnek anélkül, hogy közben Isten átka 
teljesülne, azt állította, szereket használok, amelyek által a 
nők fájdalom nélkül szülhetnek, mint ahogy a bába maga 
hallotta a festő ágyasától. E prédikáción fellelkesülve egy 
néhány száz férfiból és nőből álló tömeg betört kórházamba, 
kivitte az utcára az ott talált tizennyolc beteget (szerencsére 
az éjszaka nem volt nagyon hideg), felgyújtotta az épületet 
és azután teljes csendben és rendben eltávozott.

Amikor az égő házhoz értem, annak sorsa már meg
pecsételődött. Tőkémből, amelyet az emberiség javára for
dítottam, nem maradt más, mint néhány kormos fal és egy 
halom izzó gerenda és tégla.

Álmom így végződött.
Kártérítésért folyamodtam a hatóságokhoz. Tulajdo

nom elpusztult egy felfordulás alkalmával, amelyet elmulasz
tottak elfojtani.

Igényemet jogosnak ismerték el, de csak hét év elmúl
tával szánták rá magukat, hogy megtérítik a követelt összeg 
egyharmadát és csak újabb négy év után fizették meg az 
ígért pénz felét.

Ez az oka annak, hogy ujjamat sem tudtam megmoz
dítani barátomért, amikor anyagi összeomlásának rettenetes 
évei bekövetkeztek.



M EG  K ELL Á L L A PÍT A N O M , H O G Y  H IT E L E M 
M EL E G Y Ü T T  SZÁMOS POLGÁRTÁRSAM  BE

CSÜLÉSÉT IS E L V ESZT ETTEM .

\
Pillanatnyilag alaposan benne voltam a csávában. Az 

idők folyamán az a szerencsétlen szokásom fejlődött ki, 
hogy szolgálataimért csak nagyon csekély jutalmazást kértem 
és a legtöbben még azt sem fizették meg. Most hirtelen 
kénytelen voltam hivatásomat kenyérkereső mesterségnek 
tekinteni, és rá kellett jönnöm, hogy azok a pácienseim, akik 
a legnagyobb örömmel fogadták el ingyen szolgálataimat, 
súlyosan felháborodtak, hogy csekély honoráriumot kérek 
tőlük akkor, amikor a körülmények hibámon kívül arra 
kényszerítenek, hogy pénzt keressek magam és családom 
fenntartására. Igen sokan úgy érezték, csaló vagyok és nem 
kevesen nyíltan azzal vádoltak, csak azért adtam ki magam 
gazdag embernek, hogy később annál többet követelhessek 
tőlük. Az igazán szegény emberek ekkoriban összehason
líthatatlanul több finomságot tanúsítottak, mint azok, akik
nek egyáltalán nem esett volna nehezükre valami szerény 
ellenszolgáltatást nyújtani az orvosi segítségért. Nagyon 
tanulságos idő volt. Az előző húsz esztendőben a gazdasági

5 0 . F e j e z e t .
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vonatkozásoknak ama mesterséges légkörében éltem, amely
ben a köztársaságunkon uralkodó szigorú társadalmi tör
vények szinte teljesen feloldódtak abban a láthatatlan anyag
ban, amelyet »hitel« néven alaposan megismertem.

Mind a mai napig érthetetlen előttem ennek a titokzatos, 
láthatatlan anyagnak mibenléte: érezni nem lehet, de minden 
ajtót kinyit, nincsen kiterjedése, de ezer nehézséget elhárít, 
amelyek láthatatlanul útjába állnak a közönséges embernek, 
és bár láthatatlan, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy 
száz ember közül kilencven már messziről felismeri és jelen
létének hatása alá kerül, mintha a hitel csodatévő talizmán 
volna a szent Ophir országából.

Mikor sejtettem meg először létezését? Erre a kér
désre nehéz felelni, mert kis helyen nőttem fel, egyszerű 
körülmények közt és mindig csak olyan embereket láttam, 
akik maguk is nagyon egyszerűen éltek és pontosan eleget 
tettek kötelezettségeiknek. De alig halt meg nagyapám 
fivére, máris észrevettem valami kis változást azoknak az 
embereknek a viselkedésében, akikkel állandóan dolgom 
akadt. Rendszerint a legközelebbi vagy legkényelmesebb 
üzletben vásároltam, készpénzért. M int a legtöbb ülő élet
módot folytató ember, én is a szokások rabja vagyok és ha 
egyszer megszoktam egy üzletet, életem végéig odamegyek, 
hacsak tulajdonosa meg nem hal, vagy nem ad el nekem egy 
olyan halat, amely a kelleténél régebben múlt ki az élők 
világából.

Éppen ezért legtöbb szállítómmal bizalmas viszonyban 
voltam, ö k  én hozzám fordultak, ha feleségüknek »vapeur«-ei 
voltak (azok az asszonyok, akik tizenkét év alatt ugyanennyi 
gyermeket szültek, gyakran szenvednek ebben), engem
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hívtak, ha gyermekük elnyelt egy uborkát, amely torkuk 
számára túlságosan nagy volt, hogy letoljam abba a telhetetlen 
altesti üregbe, amelyet tévesen gyomornak neveznek.

De egy szép nap ezek a jó ismerőseim hirtelen szörnyen 
alázatosak lettek. Nem hívtak már Mesternek vagy Jan 
mesternek, hanem Dr. van Loonnak, mélyebben köszöntek 
mint azelőtt és feltétlenül ragaszkodtak ahhoz, hogy elkísér
jenek az ajtóhoz, vagy velem küldjenek egy kisfiút, aki a 
csomagomat viszi, pedig kényelmesen betehettem volna 
kabátzsebembe is. És nem tűrték, hogy mindjárt és kész
pénzzel fizessek. — Ó nem, doktor úr, ezt nem szabad 
öntő l elfogadnunk, —  vagy: —  Rendben van, doktor úr. 
Az év végén majd bátorkodunk figyelmeztetni ö n t  erre a 
csekélységre. —  És ha mindenáron ki akartam fizetni tarto
zásomat, mint ahogy eddig tettem, sopánkodni kezdtek, 
hogy biztosan nem bízom meg bennük és a konkurenciához 
akarok menni. Lassankint rájuk hagytam velem született 
lustaságból és az üzleti ügyekkel szemben érzett ellenszenv
ből és azt mondtam: —  Na jó, küldjék el majd a számlát, 
amikor akarják, de ne bízzanak bennem túlságosan. Nem 
vagyok polgármester. — Erre mosolyogtak a bajuszuk alatt, 
mélyen meghajoltak és félig tréfásan felelték:

— Hogy is ne, hogy önben ne bízzunk! Jól van, jól 
van. Tudunk mindent, kedves doktor úr. Megveheti az egész 
üzletet, akár hitelben is. Csak egy szót szóljon és áll az alku.

Ez a viselkedés meghökkentett engem, míg azután 
meg nem beszéltem egyszer Lodewijkkel, amikor éppen havi 
látogatásomat tettem nála. Néhány pillanatig csak nézett 
rám új lúdtolla mögül, azután felnézett a mennyezetre, hátra
tolta székét és ezt dörmögte :
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— Szegénykéin, mennyit kell még Magának tanul
nia! Mily szörnyen sokat! Maga most megérintette az arany
zsák hatalmas istenét. Most már egészen más ember. Homlo
kára van írva a jegy és Maga még nem is tudja.

Arra kértem, magyarázza meg titokzatos szavait, de ő 
nem volthajlandó többet mondani, csak ennyittett méghozzá:

— Carpe diem, ahogy a latin költő mondja, élj az idő
vel. A szerencse olyan, mint a reggeli harmat. Az gyönggyé 
változtatja a vízcseppeket és fényes karddá a legszerényebb 
fűszálat. Azután jön egy pillanatnyi napsütés és egy enyhe 
szél. És íme vége a pompának. Jön egy tehén és megeszi a 
füvet, a földmíves munkába menet így szól: »Az ördög vigye 
ezt a nedves rétet, egészen átázik a lábam.« Carpe diem és 
Isten önnel.

Azután jö tt a tűz, amely legalább is egy időre elpusztí
totta egész vagyonomat és íme, villámgyorsasággal megvál
toztak a viszonyok.

Azok a szállítók, akiktől húsz éven át megszakítás nél
kül vásároltam, udvariasak maradtak ugyan, de már nem 
hajoltak meg olyan mélyen, nem is mosolyogtak már olyan 
barátságosan, mikor megjelentem, nem is rohantak szolgálat- 
készen az ajtóhoz, mikor kimentem és jóllehet csomagjaim 
most nehezebbek voltak, mint régebben (mert most gyakran 
nagyobb mennyiséget vásároltam egyszerre, minthogy így 
olcsóbb), mindig nagyon sajnálták, hogy a kifutófiút éppen 
el kell küldeniük valahová és hozzátették : —  Ügy-e nem tet
szik haragudni, legjobb, ha mindjárt el tetszik vinni a cso
magot.

Terrfiészetesen nem haragudtam, mert hiszen egészsé
ges vagyok és nehezebb terhet is elcipelek, mint tíz font babot
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vagy egy westfaliai sonkát, de viselkedésük mégis gondol
kozóba ejtett. Az évek folyamán megszoktam előnyös hely
zetemet és legtöbbször kimentem az üzletből, anélkül, hogy 
csak eszembe is jutott volna kifizetni, amit vásároltam, mert 
tudtam, hogy a hónap vagy az év végén a boltos majd beállít 
hozzám a számlával és különös tisztelete jeléül még egy kis 
üveg bort vagy konyakot is hoz. Éppen ezért mostan sértő
nek éreztem, amikor az üzleti eljárás voltaképpeni miben
létére ilyesfajta megjegyzésekkel figyelmeztettek, mint: 

’ —  Ne tessék rossznéven venni, ha arra kérjük, hogy mind
járt fizessen, de hiszen tetszik tudni, háború van. Nehezek 
a viszonyok; holnap be kell váltanunk egy háromszáz forintos 
váltót. — Vagy pedig: — Nem akarjuk persze sürgetni, de 
csendes társunk tegnap a legszigorúbban megtiltotta nekünk, 
hogy hitelezzünk valakinek, még ha a francia király is az 
illető.

Csak a könyvkereskedők kivételek. Nem tudom vala
mennyit névszerint felsorolni, akivel hosszú kutatásaim során 
érintkezésbe léptem. Megemlítem Louis és Dániel Elzevirt a 
damraki barátságos kis üzletben, Jan Blaeut, aki még él, 
személyes jó barátom, vitte is valamire és most dr. Blaeunak 
hívják; azután Johann van dér Berghet, akinek üzletéből 
megfigyelhettem a városháza újjáépítését és még egy fél
tucatot, akik bizalmas barátaim voltak azokban a napokban, 
amikor még jómódú ember hírében álltam ; ezek az emberek 
szinte rámerőltették árujukat akkor, amikor a balsors füstté 
és deficitté változtatta egykori gazdagságomat. Jól tudták, 
nem élhetek írott pergament és nyomtatott papiros nélkül. 
Nem kérdeztek semmit és nem ráncolták gyanakodva hom
lokukat. Azt mondták:
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—  Itt állnak polcaim. Válogasson. A többit bízza 
a jövőre.

í s  még egy ember akadt személyes jóbarátaim körén 
kívül (akik változatlan hűséggel szerettek továbbra is), még 
egy ember, akit polgártársaim tartózkodónak, hidegnek és 
részvétlennek ismertek, de aki sorsom rosszrafordultakor oly 
megértőén viselkedett, hogy hátralevő életemben hálás rab
szolgája lettem. Ez az ember Jan de W itt úr, aki akkoriban 
a köztársaság élén állt, mintha az Egyesült Tartományoknak 
feltétlen ura és parancsolója, nem pedig fizetett hivatalnoka 
lett volna.

A nagy csapás után rövid idővel üzenetet kaptam az 
ismert hágai házból: felkértek, jelenjek ott meg, mert Jan úr 
orvosi tanácsomat akarja kérni.

Csak múló rosszullétet, az ülő életmód következményét 
állapítottam meg, megfelelő tesfgyakorlatct írtam elő, 
továbbá szabályos étrendet; ezt a tanácsot minden közön
séges hágai orvos olcsóbban és kényelmesebben is megadhatta 
volna. Figyelmébe is ajánlottam néhány ottani orvost, de 
Jan de W itt úr így fe le lt:

— Magam is így gondoltam, de valami mást is szeret
nék önnel megbeszélni. Maradjon itt ebédre. Magunkban 
leszünk, valami nagy ebéddel nem szolgálhatok. Jövő feb
ruárban, ha már megnősültem, jobban meg fogom vendé
gelni. De ha beéri azzal, ami akad a háznál, maradjon itt.

Átvezetett az ebédlőbe. Az ebéd főzeléklevesből, hideg 
sonkából, barna babból és delfti sörből állott. Jan úr bocsá
natot kért, hogy asztala ilyen egyszerű.

Ebéd után nem kínált meg pipával, mert, amint mondta, 
estére kíméli a dohányt és akkor is csak óvatosan él vele,
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mert nagyobb gyönyörűséget szerez neki, ha elolvas 
néhány fejezetet Quintilianusból, mint hogyha elszív több 
pipát.

— Amellett az olvasás sokkal olcsóbb, — tette hozzá — 
most, amikor családot akarok alapítani, kell ilyesmire gon
dolnom.

Ebéd után megtisztítottuk kezünket egy nedves törülkö
zővel, amelyet fekete libériás inas nyújtott át. (Jan úr bocsá
natot kért, hogy férfiszolgája van és megmagyarázta, azért 
vezette be azt az újítást, mert Bickerék férfikiszolgáláshoz 
szoktak és azt akarja, felesége otthonosan érezze majd magát.) 
Házigazdám megkérdezte, vajjon sietek-e és tagadó vála
szomra megkért, jöjjek vele dolgozószobájába, hogy meg
beszéljek vele egy-két kérdést.

Azután Jan úr hosszasan kifejtette Európa politikai 
helyzetét, amely arra mutat, hogy a kontinens több pontján 
háborús események várhatók. Könnyű előrelátni, hogy a 
Svédország és Lengyelország között bekövetkezendő háború 
Dániát is magával fogja ragadni és a dánok éppen ezért el fog
ják zárni a Sundot.

—  Akkor mi nem kapunk gabonát — jegyezte meg de 
W itt úr komolyan. —  Elő kell készülnünk erre a pillanatra 
és nem fog rajtam állni, ha nem készülünk elő. Behatóan 
tanulmányoztam hajóhadunk viszonyait és megtanácskoztam 
a dolgot az admiralitással. Egyszerűsíteni kell a dolgok keze
lését. De nem ez a legfontosabb. Mindenekelőtt három újí
tást akarok bevezetni és remélem, elfogadják indítványaimat.

— Először is igazi hadihajókat építeni, hogy ne kelljen 
háború esetén kereskedelmi hajókat hadihajókká átalakítani, 
mert azok úgy sem felelnek meg.
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—  Másodszor is rendes haditengerészeket kiképezni a 
hadihajók számára.

—  És most jövök a harmadik ponthoz, ez rendkívül 
fontos és eddig teljesen elhanyagolták: a tengerészek egész
ségének ápolására gondolok. Ezt az egész területet újjá 
akarom szervezni. Hajlandó segíteni nekem ebben?

Ügy éreztem magam, mintha belém csapott volna 
villám.

—  De W itt úr, — feleltem — hiszen tudja, mi tör
tént velem. . .

—  Hogyne.
—  Akkor bizonyára el tudja képzelni, milyen ellen

állással találkoznék a megbízatás, feltéve, hogy az admirali- 
tásnál keresztülvinné.

—  Ezt meggondoltam.
— Azzal is tisztában van, hogy az ország egész pap

sága megrohanná ö n t ,  ha olyan emberrel kötne szerződést, 
aki lelkét az ördögnek adta el?

Jan de W itt úr nagyon nyugodt és szelíd ember volt. 
Most láttam először dühösnek és haragja nem úgy nyilvá
nult meg, hogy a vér hirtelen arcába tolult, hanem (mint a 
legtöbb hozzá hasonló természetű ember) csak alsó ajkának 
enyhe megrándulásával árulta el magát.

— Amíg befolyásom van köztársaságunk vezetésére, 
— felelte és lassan ütögetni kezdte balkezével az asztalt — 
a lelkész urak csak saját dolgaikkal fognak törődni. Amster
damban nem nagyon jelentékeny a befolyásom. Ha beháza
sodom a Bicker-családba, valamelyest majd megerősödik. 
Megkísérlek majd mindent, hogy ö n  igazságot és kártérítést 
kapjon veszteségéért. De addig is, hogy nyilvánosan helyre-
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állítsam az ö n  becsületét és kifejezzem személyébe vetett 
feltétlen bizalmamat és hitemet törekvéseinek hasznos
ságában, ezennel felkínálok önnek egy tábornokorvosi állást 
a flottánál. Az admiralitás kétségkívül teljesíti kívánságomat 
és az ö n  kinevezése elé nem gördít akadályokat. Elfogadja?

Az ajánlat oly váratlanul ért, hogy nem tudtam mit 
válaszolni. Hogy a Nagypenzionárius ilyen magas állásra 
szemelt ki engem abban a pillanatban, amikor minden szó
székről közellenségnek nyilvánítanak, azt mutatja, meny- 

. nyíre eltökélt szándéka véghez is vinni azt, amit igér.
Egy heti haladékot kértem de W itt úrtól, hogy meg

beszélhessem a kérdést barátaimmal. Beleegyezett.
Elbúcsúztam és az éjszakai hajóval visszatértem Amster

damba.



ELV ESZTEM  M EG B ÍZ H A T Ó  BA NK ÁROM AT 
ÉS SZEM ÉLYÉBEN EGY JÓ  BA RÁ TOT.

Majdnem az egész legközelebbi hónapot hajón töltöt
tem; de nem hadihajón, leendő tevékenységem színterén, 
hanem Jean-Louis kis vitorlás hajóján, mert barátom közben 
lelkes és fáradhatatlan vitorlázóvá lett. Francia hajóslegénye, 
szakácsa és inasa igazgyöngynek bizonyult. Minden időben, 
minden tengerjárás mellett értett a hajó kormányzásához; 
egy fél órára azután, hogy megérkeztünk a Zuyder-Zee 
partjának valamelyik tökéletesen elhagyatott falujába, már 
négyfogásos ebédet tálalt elénk és azok közé a ritka, különös 
emberek közé tartozott, akik megvannak alvás nélkül is; 
mert akár nappal, akár éjszaka állítottunk be a hajóra, min
dig dolgozott és mindig épp olyan vidám és szolgálatkész 
volt, mint amilyen hallgatag.

Az első szép napokban nagy örömünkre Rembrandt is 
velünk tartott. Nem akart velünk jönni, de mi azt gondoltuk, 
nagyon jót tesz neki egy kis változatosság feleségének 
izgalmas élménye után. (Hendrickjéről mindig úgy beszél
tünk, mint feleségéről és Rembrandt láthatólag szívesen 
hallotta.)

51. F e j e z e t .
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Magával hozhatta valamennyi vázlatkönyvét és egész 
nap a fedélzeten ülhetett és annyit rajzolhatott, amennyit 
csak akart.

Jean-Louis még arra is rávette, hogy hozzon magával 
egy tucat rézlemezt, metszetet készíteni tengeri sirályokról 
és a part távolabbi részeiről.

De a mester mindjárt az elején panaszkodni kezdett, 
hogy a lemezek foltosak lesznek, a tűk megrozsdásodnak és 
a tollak elromlanák a tengeri levegőtől, így nem tud dol
gozni. Két nap múlva türelmetlen lett.

— Ez nem nekem való —  panaszkodott. —  Ez az 
élet túlságosan is kényelmes nekem. Ha ez az ember még 
egy hétig kitisztítja a cipőmet és olyan ételeket tálal fel, 
amelyeket nem ismerek, beugróm a vízbe és hazaúszom. 
Nagyon becsülöm vendégszeretetét, de ez nem az én ízlésem 
szerint való élet. Amellett ennél a világításnál nem tudok 
dolgozni, épúgy, ahogy nem tudok kint a szárazföldén sem, 
ahol erdők és mezők tárulnak elém. Egyszer megpróbáltam. 
Elgyalogoltam Arnhembe és onnan Breevoortba, onnan 
való Hendrickje. Egyik fivére él még, a szokott hagyatéki 
megbeszélésről volt szó. Nekem kellett volna elhárítanom a 
nehézségeket az útból. Képzeljenek el engem, amint mások 
hagyatéki ügyét rendezem!

—  Mégis odamentem. O tt a fény túlságosan száraz 
volt, mint ahogy itten túlságosan nedves. Nekem olyan 
világításra van szükségem, amely sem nem túlságosan száraz, 
sem nem túlságosan nedves. Nem tudom, hogy magyarázzam 
meg világosabban. Amsterdamban, ott helyes a világítás, 
betölti egész műtermemet, befolyásolja az árnyékokat is, 
amelyek itten túlságosan sötétek. Az ország belsejében



nagyon kevés az átmenet, az árnyék túlságosan éles és nagyon 
hirtelen lép fel; az nem tetszik nekem —  olyan árnyékot 
minden közönséges festő tud festeni. Odahaza még az árnyék 
is tele van fénnyel, bársonyos, vagy mintha olajjal volna 
keverve. Lehet, hogy értelmetlen dolgokat fecsegek össze, 
de mégis tegyenek partra, amikor elérjük a Mollikendamot 
és engedjenek békességben hazamenni.

Jean-Louis többet tett ennél. Visszahajózott az Y-ba 
és Rembrandtot ötven lépésnyire a házától tette partra. Egy 
vödör friss halat ajándékoztunk neki.

Amint később hallottuk, hazatérése nem volt nagyon 
örvendetes. Két végrehajtó várta és le akarta tartóztatni, ha 
nem fizet ki azonnal bizonyos összeget, amellyel már majd
nem öt éve tartozott keretkereskedőjének. Hendrickje elment 
és zálogba tette Saskia egyik híres gyöngyfülbevalóját és 
kielégítette a végrehajtót.

Útközben mindenféléről beszélgettünk, de legfőképen 
arról, vajjon fogadjam-e el de W itt ajánlatát, vagy sem?

Belsőmben egy hang nyomatékosan ellene szólt, de az 
alkalom mégis rendkívül kedvezőnek látszott. Amikor a 
fedélzeten ülő Jean-Louisnak elmeséltem kételyeimet, fel- 
kacagott és így szólt;

—  Ha elfogadja Jan úr ajánlatát, rövidesen rájön majd, 
hogy köztársaságunkban körülbelül kilencezer más orvos 
szentül hiszi, hogy neki több jogcíme van arra az állásra, 
mint önnek. Előre számolhat kilencezer engesztelhetetlen 
ellenséggel; éppen ezért valószínűleg nem is fog semmit 
sem elérni. Ha viszont visszautasítja a Nagypenzionárius 
kegyes ajánlatát és visszautasítása közismert lesz, akkor 
Aesculapius eme kilencezer tanítványa elismeri, hogy ö n



jelentékeny ember és szerénységéért méltó a legnagyobb 
dicséretre.

— Utazzék Hágába és mondja meg Jan de W itt úrnak, 
nagyon megtisztelő az ö n  számára felajánlott állás, de nem 
akarja cserben hagyni pácienseit és ezért úgy érzi, nem fogad
hatja el a kegyes ajánlatot. De ha de W itt hasznát akarja 
venni önnek, mint szakértőnek és tanácsadónak, hát a leg
nagyobb örömmel áll rendelkezésére. így kell kezdenie, ked
ves barátom. Mindig a trónus közelében kell maradnunk, de 
mindig elrejtőzködni a tömeg szeme elől, valami kényelmes 
függöny mögé. Legalább is ezt kell tennie, ha hasznos munkát 
akar végezni. Ha viszont csak tündökölni akar, szép tollat 
hordani a kalapja mögött, akkor álljon oda a trón-mennyezet 
alá. De érzésem szerint Isten nem udvaroncnak teremtette.

Amsterdamból megírtam a Nagypenzionáriusnak, nem 
tartom tisztességes dolognak, hogy cserbenhagyjak embere
ket, akiknek annyi éven át gondjukat viseltem, de bár
mikor készségesen megyek kívánatára Hágába és támogatom 
szakvéleményemmel, a haditengerészet egészségügyi kérdé
seiben. De W itt úr igen szívélyesen beleegyezett az ügynek 
ilyeténképpen való elintézésébe, de közölte, hogy ilyen 
körülmények között igen nehéz lenne az admiralitás urait 
rábírni, hogy nekem állandó javadalmazást adjanak. Mire azt 
feleltem, hogy a javadalmazás kérdése másodrangú fontos
ságú. Mert mikor hazatértem vitorla-utamról, odahaza rövid 
levelet találtam; Lodewijk, bankárom a hajdani szebb napok
ban, írta:

»Annakidején én bátorítottam ö n t  fel arra az ostoba 
vállalkozásra*, írta. »Sohasem volt pazar és úgy érzem, 
balsorsáért bizonyos fokig én vagyok felelős. Az idők folya- 

Hendrik Tan Louu: Rembrandt. 34



370

mán a tanácsurak bizonyára kártalanítják majd. Szent 
Bürokratius malmai azonban lassabban őrölnek, mint vala
mennyi más hasonló gépezet.

Hogy vezekeljek, bűnömért, amelyet akkor követtem 
el, amikor azon az emlékezetes délelőttön felbátorítot
tam vállalkozására, ahelyett, hogy kidobtam volna irodám
ból, ezentúl küldök önnek minden hónap elsején egy két
száz forintos csekket, mindaddig, amíg pénzét teljesen vagy 
legalább részben vissza nem kapja. Ez a rendszabály megóvja 
a szegényháztól. Hogy a Magafajta embereket hogyan 
lehet az őrültek házától megóvni, az más kérdés és sokkal 
nehezebb feleletet adni rák

Elfogadtam a kétszáz forintot: ha visszautasítom, meg
reped a szíve. Több mint tíz évig pontosan meg is kaptam 
az összeget minden hónap elsején; akkor azután végre abba 
a helyzetbe kerültem, hogy valamit vissza is fizethettem. 
Aznap, amikor megkaptam a város által számomra végre 
kiutalványozott kártérítés első részletét, Lodewijk meghalt. 
Végrendeletében úgy intézkedett, hogy töröljék adósságomat. 
Amikor a várostól megkaptam a főösszeget és fel akartam 
állítani második kórházamat, özvegyétől engedélyt kértem, 
hogy hűséges barátomról nevezhessem el. De az asszony 
nem teljesítette kérésemet:

— Lodewijk —  mondta —  úgy gondolta, hogy tel
jességgel megkapta az ellenértéket az ö n  barátságában és 
felesége és gyermekei hasonlóképen gondolják.
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F IA M  H O ZZÁ K EZD  APJA NEVELÉSÉHEZ.

Időközben a kis Titus, Rembrandt fia majdnem tizenöt
esztendős lett és saját ivadékom is közeledett már ahhoz az 
életkorhoz, amikor az apa tulajdon magát látja benne és meg
döbbenve kérdi:

— Szent Isten, mihez kezdjek most ezzel a fiúval?
Titus, sajnos, több fejtörést okozott Rembrandtnak, 

mint az én fiam nekem. Először is nem volt erős fiú. Arcát 
apjától örökölte, de anyjától a törékenységet, a szép kezet, a 
karcsú csontokat, és a gyenge tüdőt és csekély ellenállóerőt is. 
Igazán kár. Jobb lett volna fordítva. A szegény fiú azokat a 
tulajdonságokat örökölte szüleitől, amelyeknek a legkeve
sebb hasznát vehette életében. A szépség a számára, mint 
fiú számára meglehetősen fölösleges dolog; festői tehetsége 
viszont bár kétségtelenül megvolt, nem volt eléggé jelen
tékeny.

Barátságos, gyengéd fiú benyomását tette, kitűnően 
viselkedett (ez Hendrickje érdeme, bár sohasem jöttem rá, 
vajjon Hendrickje maga hol tanulta meg), a legjobb szándék 
vezette, de hiányzott belőle az erő és kitartás. Megkérdeztem 
apját, mit akar belőle csinálni. Rembrandt pedig olyan hatá

24*
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rozatlanul felelt, mint minden kérdésre, amely nem állt 
kapcsolatban művészi alkotásával:

—  Hát alkalmasint művész lesz.
Mire én azt kérdeztem:
—■ De miből fog élni?
— Majd csak megél valamiből — felelte.
És nagy nyugalommal festette tovább Jan Lutma 

ékszerész arcképét, amelyen már régóta dolgozott
Hogyan állja meg a helyét a szegény, ártatlan és meg

lehetősen kistehetségű fiú ebben a világban, amelyet a háború 
teljesen a feje tetejére állított?

Hiszen már apjának is elég nehezen ment, aránylag 
normális körülmények között megverekednie az élettel. 
De azóta a régi gazdagság nagyrésze odalett. Az új gazdagok 
művészet, zene és lakásberendezés dolgában épp olyan rossz 
ízlést árultak el, mint ahogy viselkedésük a magán- és a köz
életben egyaránt súlyos neveltetésbeli hiányokról tanúskodott. 
A festmények, amelyeket vásároltak, majdnem valamennyien 
Antwerpenből és Párizsból kerültek ide, ott most egész festő
gyárak dolgoztak »hollandi modorban«.

El sem gondolhattam, hogyan is tudná a finom Titus 
finom arcképeit (apja arcképeinek nagyon halvány és éppen 
ezért rossz utánzatait) elhelyezni az új virágkor barbárjainál. 
De a fiú még nagyon fiatal és később talán más pályát 
választ.

Saját sarjam nem okozott gondot. Mintha egyáltalán 
nem örökölt volna semmiféle tulajdonságot, sem apjától, sem 
anyjától, sem pedig nagyszüleitől. Hanem inkább dédapjára 
ütött, az én nagyapámra, én pedig örültem ennek az élettani 
csodának.
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Egyáltalán nem érdekelte az a munka, amely engem 
kora ifjúságomtól fogva lekötött. Nagyon kedves volt a 
betegekhez, érzett is valamelyes nem túlságosan mély rész
vétet irántuk, de nem szívesen volt a közelükben; ő maga 
oly jó egészségnek örvendett, hogy nem mutatott nagy meg
értést azok iránt az emberek iránt, akik bántalmakról panasz
kodtak. őseinek a katonai dolgok, iránt érzett hajlandósága 
sem tört ki belőle. Egyszer azt mondta, nem esnék kétségbe, 
ha háborúba kellene mennie, de ostobaságnak tartja — túl
ságosan sok pusztítással jár és semmi eredménnyel, 
legalább is gyakorlatiasan gondolkozó emberek szemében. 
Alkotni akart, nemcsak eszével, hanem kezével is; ujja olyan 
erős volt, mint a hajókötél és szívesen is használta. Már kis
gyermek korában is (így mesélték nekem, mert hiszen tíz
éves koráig Amerikában voltam) szélmalmokkal, k:s kocsik
kal és kotrógépekkel foglalkozott. Amikor Űj-Amsterdam- 
ból visszajöttem, akkor már nem piszmogott a kis malmok
kal, amelyekhez a régi ládákat és vitorlarongyokat a tenger 
partján koldulta vagy lopkodta össze; ez utóbbi eljárása 
a derék Jantjét sokkal jobban bántotta, mint makacssága és 
vadsága. Elfordult már ezektől a gyerekes dolgoktól és gépe
ket próbált építeni; kísérleteit mennyiségtani formulákban 
fejezte ki. Ezek a formulák nekem nem mondtak semmit^ 
de megmagyarázta, hogy a szél gyorsaságát, a fának fához, 
vagy kőnek kőhöz való súrlódását fejezik ki és más hasonló, 
nehezen érthető jelenségeket a mechanika világából, amely 
számomra örökké zárva maradt.

Sohasem jöttem rá, hol szerezte ezeket az ismereteket 
Először olyan iskolába járattam, amely a latin és görög nyelv 
tanítása terén elért kitűnő eredményeiről volt híre*. Fiam itt
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tökéletes csődöt mondott. Nyelvtana fölött elaludt. És füze
teiben új emelődaruk tervrajzát lehetett látni a szörnyű görög 
igék helyett, amelyeknek ismeretét művelt ember számára 
elkerülhetetlennek tartják. Ha meg akartam magyarázni 
neki ezt az álláspontot, szomorúan és unatkozva nézett rám 
és egyszer meg is mondta, eszeágában sincs művelt emberré 
lenni, ha ez annyit jelent, hogy öt évig egyetemre járhat, 
pálinkát ihat, cselédlányok után szaladgálhat és olyan rosszul 
viselkedhet, mint ahogy az akkoriban egyetemet látogató 
fiatalemberek szoktak. Hiszen amikor a »Tehén« nevű malom 
tulajdonosával beszélget (itt töltötte ugyanis annak az időnek 
nagyrészét, amelyet az iskolában kellett volna töltenie), 
percek alatt többet tanul, mint ha négy teljes évig lapozgat 
egy sívár görög nyelvtankönyvben. Erre az ókori költészet 
szépségét dicsértem neki; csendben rám nézett, majd így 
szólt:

—  De apám, hallottad már egy malom szabályos kere- 
pelését, amikor teljes erővel dolgozik? Hát van annál csodá
latosabb vagy szebb dolog?

így jöttem rá én is arra, amivel már Ádám is tisztában 
lehetett, pedig bizonyára nem volt az intelligencia minta
képe: hogy nem taníthatjuk meg gyermekeinket semmire 
sem. Elébe adhatjuk a műveltséget abban a reményben, hogy 
magábaszív belőle valamit, de hogy mennyit vesz fel, az 
teljesen alkatának titokzatos elemeitől függ, amelyeknek 
pontos mibenléte valószínűleg örökre titok marad a szá
munkra.

De annyit tudok: ha egy fiatal fiú »hajlamot« érez vala
milyen tudomány iránt, akkor azt a tudományt minden 
akadály ellenére is elsajátítja. Ha viszont nincs benne ilyen
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hajlam, akkor orvosi kifejezéssel élve, immunis marad és azt 
tehetjük, amit akarunk, mégsem fog sikerülni, hogy ezt a 
tudományt szellemi tulajdonának integráns részévéi tegye.

Ezeket a dolgokat nem mindig láttam olyan tisztán, 
mint most, amikor fiam már húsz év óta nevel. De általában- 
véve azt mondhatom, mindig is sejtettem ezt a pedagógiai 
alapelvet és ezért fiam sohasem okozott nekem gondot és 
én őneki a lehető legkevesebbet, ahhoz képest, hogy az apja 
vagyok és ezért többé vagy kevésbbé a természetes ellensége.

Szegény Rembrandt. Nagyon sajnáltam vasárnaponként, 
amikor néha sétálni mentünk fiúnkkal. A kis Titus több
nyire mogorva volt, haza akart menni, képeket tussal kihúzni 
vagy könyveket nézni. Félóra múlva már panaszkodott, hogy 
fáradt. Egy óra múlva leült és sírvafakadt, mert csakugyan 
nem volt erős és hamar elbágyadt. Az én csirkefogó fiam 
pedig közben valami szerkezettel foglalkozott, amelyet az 
előző héten állított össze, kipróbálta az Amstel folyón, arról 
a napról beszélt, amikor a' malmok majd nemcsak vizet 
pumpálnak, lisztet őrölnek és fát fűrészelnek, hanem rizst is 
hántolnak, olajat préselnek és a jó  ég tudja, még mi minden
féle csodát visznek végbe.

Titus ránézett és így szólt:
— Utálom a malmokat! Csúnyák és szörnyű lármát 

csapnak.
— Butaság! Csúnyák? hasznosak! ami hasznos, soha

sem csúnya — volt a válasz.
Rembrandt hallgatta a gyerekes beszélgetést, de úgy 

látszik, nem fogta fel igazi értelmét.



53- F e j e z e t.

ÜJ VÁROSHÁZAT É P ÍT Ü N K  ÉS REM BRA N D T 
M A JD N EM  FEST BELÉ EG Y  K ÉPET.

Miután aláírták a westfáliai békét és elismerték függet
lenségünket, Jacob van Campen azonnal megbízást kapott, 
hogy dolgozza ki egy új városháza tervét. A régi épületet 
nem tartották már méltónak egy olyan ragyogó városhoz, 
mint Amsterdam, nagyon kicsiny is lett és senki sem bánta, 
amikor 1652 júliusában egy emlékezetes szombati éjszakán 
leégett. E tűzeset alkalmával Six polgármester, Rembrandt 
barátjának rokona, megmentette a városi bank könyveit és 
ezzel e vállalat ügyfeleinek örök háláját érdemelte meg.

Nyolc hosszú éven át a »Dam« egy részét, közvetlenül 
á régi városháza romjai mögött magas fasövény takarta el a 
kíváncsiak tekintete elől. Közben csodákat meséltek arról, 
mi minden történik a sövény mögött, amely a mi közokta
tásunk kitűnő hírverése lett, mert legalacsonyabban lévő 
deszkáira is ráfirkálták a szokásos csúnya szavakat és így a 
sövény bizonyságul szolgált, hogy nálunk a legkisebb gyer
mekek is tudnak írni. A legjobban érdekeltek bennünket a 
polgármester urak, a törvényszék, a tanácsurak és a többi 
méltóságok dísztermeinek belső berendezésére vonatkozó
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t«rvekj bizonyára igen sok képre lesz szükség. És ki alkal
masabb arra, hogy ezeket megfesse, Rembrandtnál? Már 
megmutatta, hogy kiválóan meg tudja oldani a legnehezebb 
feladatokat is. A képek nagysága és alakja nem jelent a szá
mára semmit, ha érdeklődés tölti el a műalkotás iránt. Ezért, 
amióta visszatértem Amerikából, ahányszor csak alkalmam 
akadt olyan emberekkel beszélni, akiknek valami befolyásuk 
volt a hatóságoknál, mindig utaltam arra, közbe kell lépni 
Rembrandt érdekében, mert ő az igazi, aki meg tudja oldani 
ezeket a rendkívül fontos feladatokat. Sokan azt felelték:

— Igen, ez kitűnő gondolat, ő  az ugye, aki azt a nagy 
képet festette a Doelenen?

És kivétel nélkül mind megígérték, megtesznek 
minden tőlük telhetőt, hogy legalább egyet megszerezzenek 
barátomnak azok közül a megbízások közül, amelyeket a 
helybeli festőknek fognak adni.

Közben megtudtam, hogy Bol, Fűnek, Ján Lievens és 
több más már dolgozik is műtermében az új épület számára 
készülő arcképeken és allegorikus ábrázolásokon és Jan 
Bronchorst már elő is akarja terjeszteni kidolgozott terveit 
az új mennyezetek számára.

Ismertem Flincket és Bolt még abból az időből, amikor 
Rembrandt tanítványai voltak és felkerestem őket. Teljesen 
lojálisak maradtak volt mesterük iránt és azt remélték, segít
ségére lehetnek, de egyúttal úgy vélték, súlyosan megsértenék 
saját érdeküket, ha valamit is tennének Rembrandtért, mert 
annak olyan látszata lenne, mintha be akarnának avatkozni 
a tanácsurak hatáskörébe.

—  Engem is minden pillanatban kidobhatnak egy 
flamand kedvéért, aki inkább Rubens modorában fest, mint
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mi — mondta Bol egészen őszintén. —  I tt  Rubens a nagy 
ember, ő  és Jordaens a mi hőseink. Rembrandt túlságosan 
sötét, vagy túlságosan homályos, vagy túlságosan nem tudom 
micsoda ahhoz, hogy tessék közönségünknek.

— Flinck is, én is és valamennyien, akik öreg mes
terünknél tanultunk, kénytelenek voltunk megváltoztatni 
technikánkat, kénytelenek voltunk flamandabbak, rubense- 
sebbek lenni, hogy megnyerjük vevőközönségünket. Ha nem 
hisz nekem, kérdezze meg a műkereskedőket, vajjon elad
nak-e Rembrandt-képeket. Talán még az elad valamit, aki 
az olasz piac számára dolgozik: minthogy Olaszországban 
mindig süt a nap, az ottaniak jobban elviselik a homályt, 
mint mi. Ha a városházán kimondjuk Rembrandt nevét, 
rögtön kidobnak bennünket és azt mondják, törődjünk a 
magunk dolgával, vagyis fessünk annyira flamandosan, ameny- 
nyire csak tudunk.

Mikor egyszer de W itt úrnál jártam Hágában, meg
kértem, érvényesítse befolyását Rembrandt érdekében, mire 
ő beismerte:

—  A jó ég óvjon engem attól, hogy a város belső 
ügyeibe avatkozzam. Ha a tanácsurak megtudnák, hogy 
szeretem a sárga függönyöket, rögtön világoszöldre festet
nének minden függönyt. Hanem adok önnek  egy levelet 
nagybátyámhoz, Polsbroek báróhoz, aki ízléses ember és 
van némi befolyása hazájában.

Ez a jellemzés valóban nagyon szerény volt, mert 
mindenki tudta, hogy Amsterdamban semmi sem történhet 
a híres Polsbroek báró titkos beleegyezése nélkül

A bárói címet nemrégiben szerezte, amikor megvásá
rolta Polsbroek falut a hozzátartozó uradalommal jVítért
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tette ezt, nem tudom, mert egyszerű polgári nevén mint 
Cornelis de Graeff is Amsterdam koronázatlan királya volt. 
És mindenki úgy nézett rá, mint a köztársaság egyik leg
befolyásosabb emberére.

Felkerestem heerengrachti házában, ahová költözött 
családjával, amikor családja feladta a posztókereskedést és 
tagjai a »királyi kereskedők« sorába léptek. Rendkívül szívé
lyesen fogadott. M int minden befolyásos embernek, neki is 
látszólag sok ideje volt, hellyel kínált meg és mindenekelőtt 
részvétét fejezte ki súlyos veszteségemért:

—  Micsoda gyalázat, —  mondta — micsoda gyalázat! 
Teljes kártérítést kell kapnia. De sajnos, az ilyen dolgok 
nagyon lassan mennek. Addig is mivel állhatok ma szol
gálatára?

Előadtam kérésemet. Kétségbeesve emelte fel kezét:
—  Kérjen valami mást —  mondta. —  Kérje, hogy 

üzenjek hadat a császárnak vagy követeljek őszinte beszá
molást a Keletindiai Társaságtól utolsó üzleti évére vonat
kozólag, vagy hogy nevezzem ki ö n t  rendkívüli követnek a 
Nagykánhoz, vagy hogy vezessem az Amstel folyót az 
Északi-Tengerbe, mert amit ö n  kíván, nem a politika, hanem 
a vallás, a teológia területére tartozik és megfogadtam, hogy 
ettől az egyetlen területtől egész életemben távol tartom 
magam.

—r- Természetesen nem kell Báró Úrnak Rembrandtot 
egy allegórikus kép festésével megbíznia, ami esetleg sért
hetné az áhítatos lelkeket. De Rembrandt kitűnő arckép
festő. Az allegórikus kép sohasem volt erős oldala.

-r— Kedves doktor, —  mondta és éppen úgy nézett 
rám, mint mások, amikor valami különösen ostoba kérdéit
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intéztem hozzájuk —  ö n  talán azt hiszi, mi mindenhatók 
vagyunk a városházán és azt tehetjük, amit akarunk; bizo
nyos fokig így is van, de nagyon óvatosan kell előállnunk. 
A lelkészek még mindig kezükben tartják n tömeget és mi 
filozófusok hajlandóak vagyunk megfeledkezni erről. Néhány 
kartársunk ezt jól tudja és ügyesen ki is használja. Kivált
képpen egy bizonyos Valckenierre gondolok. A tanács
urak közt nincs egy barátja sem, de pártra van szüksége. 
Egyik napról a másikra áhítatos ember lett. Pedig nincsen 
semmiféle keresztény tulajdonság benne, gyűlölködő és alat
tomos. De minden vasárnap — sőt minden vasárnap három
szor is ott látható székében az Űj-Templomban.

—  A kis emberek tisztelik, mert azt hiszik, hogy 
közéjük tartozik. M it szólna hozzá ez az ember, vagy 
inkább mit nem szólna hozzá, ha azt indítványoznám, 
adjunk nyilvános megbízatást olyan valakinek, aki meg nem 
engedett viszonyt folytat cselédlányával? Csak célzást kell 
tennie és a lelkészek mindjárt szószékükre csapnak és elcsat
tan ják  szokásos villámaikat az Üj Sodorna éllen és a babiloni 
kéjnőről prédikálnak és vérontást idéznek elő. Az egész 
várost fegyverben álló táborrá kellene változtatnunk, ha csak 
kiejteném van Rijn nevét ebben a vonatkozásban. Nagyon 
szívesen tennék Önnek valami szolgálatot. Ha akarja, elren
delem, hogy gyújtsák fel az új városházát. De van Rijn 
barátjának megbízást szerezni nem akarok, nem bizony, 
mert nem áll módomban.

Megértettem helyzetét, köszönetét mondtam és el
búcsúztam..

Az új városházát nagy ünnepélyességgel avatták fel. 
í n  a napot csendben otthon töltöttem. Este pedig elmentem
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Rembrandthoz és segítettem neki lemezeket tisztítani, mert 
megint megszállta a »karcolási düh«. Ilyenkor naponta húsz 
órát tudott egyfolytában dolgozni.

Mielőtt lezárom ezt a fejezetet, néhány évvel előre kell 
sietnem, hogy elmondjak valamit, ami sokkal később történt.

Godaert Fűnek 1660 februárjában meghalt anélkül, 
hogy bevégezte volna a városháza nagy galériájának fel
díszítését. Akkoriban régi ismerősöm és kartársam, Dr. Tulp 
volt Amsterdam kamarása. Mindig is barátságos viszonyban 
voltunk. Azonkívül tudtam azt is, mennyire tiszteli Rem
brandtot, aki húsz év előtt lefestette, amikor még mind a 
ketten aránylag fiatalok voltak és pályájuk kezdetén álltak.

Tulp azóta nem jö tt össze Rembrandttal és egy idegen 
festővel festette le magát. Mindazonáltal neki is akartam 
szólni egy szót Rembrandt érdekében. A városháza már 
nem jelentett újságot és senki sem törődött már sokat vele, 
azokat kivéve, akiknek dolguk akadt ott, vagy pedig látogatót 
kaptak külföldről: ezek az emberek a vendéget a hajóról 
azonnal a városházára cipelték, hogy megnézze ezt a »nyol- 
cadik világcsodád és elmesélték neki, hogy a földgömbben, 
amelyet Herkules a bejárat mellett a vállán tart, három 
ember is elfér egy középnagyságú asztal mellett ülve; mint
hogy szóval á közönség és a lelkészek tekintete már nem 
irányult erre az épületre, a kitűnő Tulp teljesítette kéré
semet és Rembrandt végre is megbízást kapott, hogy foly
tassa a művet, amelyet tanítványa nem fejezhetett be.

Egy történelmi kép forgott szóban, a batávok nagy 
hősét, Claudius Civilist ábrázolta, aki rövid időre meg
szabadította hazánkat a római uralomtól.



Rembrandt kevésbbé lelkesedett a feladat iránt, mintsem 
gondoltam volna. Ügy vélte, a megbízás »eső után köpönyegé 
és igaza is volt, hogy nem tartotta megtiszteltetésnek, ha a 
hézagpótló szerepét szánták neki. De alig látott munkához, 
nemsokára megjött hozzá a kedve. Minthogy összeesküvést 
kellett ábrázolnia, úgy vélte, hogy a jelenetnek az éjszaka 
sötétjében kell lejátszódnia, amikor a rómaiak már nyugovóra 
tértek. Egy iszonyú nagy vásznat választott, majdnem hatvan 
négyzetlábnyit és a batáv felkelőt egy ünnepi lakoma közép
pontjába helyezte, ahol bizalmas hívei körében kifejti a 
küszöbön álló lázadás tervét.

Rendkívül erősen izgatta az a probléma, hogy az egész 
jelenetet néhány kicsiny olajlámpa fénye világítja meg. 
Hónapokat szentelt e probléma megoldásának és egy oly 
kísérteties és titokzatos művet hozott létre, hogy amikor 
ránéztem, borsódzott a hátam. Az egész képen uralkodott az 
egyszemű Claudius alakja. Kezében a kard vészes előjelként 
csillogott. Azt hittem, a műnek igen nagy hatása lesz és 
feszülten vártam a napot, amikor helyére akasztják.

Rembrandtnak megállapodás szerint csak ezer forint járt, 
nem több, mint amennyit Flinckkel kialkudtak, de biztosra 
vettem, a képről annyit fognak beszélni, hogy Rembrandt 
visszanyeri régi hírét a közönségnél és ami gyakorlati szem
pontból fontosabb, a műkereskedőknél is.

De a hatóságok kereken és kertelés nélkül visszautasí
tották. Egyesek úgy találták, hogy Claudius Civilis túlságosan 
hasonlít Hannibálra. Minthogy a karthágói is elvesztette egy 
szemét a csatában, el lehetett fogadni ezt a véleményt, de 
persze a képnek, mint műalkotásnak értékelését ez egyál
talán nem befolyásolhatta.



Mások meg túlságosan homályosnak találták. Ismét 
mások hamisnak tartották az egész megvilágítást. Még soha
sem láttak lámpát, amely ilyen árnyékot vetett volna. A képet 
nem akasztották ki, hanem mindjárt felvitték a padlásra, hogy 
ott maradjon, amíg az urak döntenek sorsáról ennek a műnek, 
amely valami közönséges szoba számára túlságosan hatalmas 
és közönséges emberek számára túlságosan szép. Nem tudom, 
végül is mi lett belőle. Azt mondják, négy részre vágták és 
úgy adták el egy műkereskedőnek.

Kerek egy év előtt beállított hozzám véletlenül egy 
páciemsen, aki hosszabb ideig Stockholmban élt. Elmesélte, 
látott ott egy képet, amely rendkívül hasonlított a falamon 
függő vázlathoz. A szóbanforgó vázlat egy kis tollrajz volt, 
a Claudius Civilis-festményhez készült és évek előtt csentem 
el Rembrandt kandallójából (éppen nyár volt); egy kétségbe
esett pillanatában ugyanis bedobta a kandallóba. Megkérdez
tem a fiatalembert, vajjon emlékszik-e a kép nagyságára; 
azt felelte:

— Körülbelül fele olyan hosszú, mint az ö n  szobá
jának fala.

Amikor kérésemre részletesebben leírta, úgy vettem 
ki, hogy a Claudius Civilis-kép középső részéről lehet szó. 
Más nyomát az elveszett mesterműnek nem leltem.

A galéria üres részét, amelyet Flinck nem festhetett 
meg, később egy helybeli tehetség képe töltötte ki, a festő 
nevére már nem emlékszem. Rembrandtnak meg kellett 
osztoznia a tiszteletdíjon a fiatalemberrel, minthogy a tanács
urak nem tartották méltányosnak, hogy valakit olyan mun
káért fizessenek, amit voltaképpen nem is végzett el.



54. F e j e z e t .

REM BRA N D T L Á T O G A T Ó T  KAP: A CSŐD
BÍRÓSÁG H IV A TA LN O K A  KERESI FEL.

Rendszerint nyolc vagy tizennégy naponkint hivatalosan 
felkerestem hajórajunkat; a közbeeső időt pedig otthon töl
töttem. Ilyen pihenőim alkalmából mindig meglátogattam 
Rembrandtot.

A ház nem változott semmit; mégis, amint beléptem, 
mindjárt éreztem, hogy valami nincsen rendben. Az elő
csarnokban két furcsa kalap feküdt az asztalon és fentről 
ismeretlen emberek hangját hallottam. Hendrickjét a lakó
szobában találtam; éppen lefektette kislányát, Cornéliát és 
arra kért, várjam meg a kertben; nemsokára ő is utánam jön.

— Szörnyű napunk volt — mondta. —  Nagyon 
bágyadt vagyok. Ha megengedi, egy pillanatra leülök ö n  
mellé.

Bár mindnyájan szívből szerettük és minden tu.ur 
tetben úgy bántunk vele, mint Rembrandt hites feleségéve 
mégis megmaradt benne bizonyos félénkség azokkal 
emberekkel szemben/ akik nézete szerint magasabb társa
dalmi réteghez tartoztak.

— Mi történt? —  kérdeztem.



A
Z 

Ő
R

SÉ
G

 K
IV

O
N

U
LÁ

SA





385

— Mindennapos bosszúság. Számlák jöttek. Festék
kereskedők, pénzkölcsönzők jártak itt. Nem tudom vala
mennyinek a nevét, de borzasztó volt.

Ekkor megjelent a folyosón maga Rembrandt.
—  Na csakhogy leráztam a nyakamról ezt a két 

embert — mondta. — Kíváncsi vagyok, mennyien jönnek 
még ma.

— Talán már egy sem — szólt Hendrickje. ,
— Nem hinném, mert ha egy jön, mindjárt jönnek 

utána a többiek is; akkor aztán egész nap így megy. 
Kaphatok valami innivalót? Van itthon valami pálinka? 
Most dolgozhatom egész éjjel, hogy pótoljam a mulasz
tottakat.

Hendrickje pálinkát hozott. Rembrandt felhajtott két 
pohárral,

— Borzasztóak az ilyen napok, — mondta a festő. — 
Épp en elkezdtem két új képet, erre idejönnek ezek a bolon
dok és pénzről beszélnek nekem. Már pedig pénzem, az 
nincs. Ez csak egyszerű, nem igaz?

Kopogtak.
— Ne nyisd ki! —  mondta a művész Hendrickjének, 

aki felállt. —  Ne ereszd be őket, hadd menjenek.
— De akkor holnap hajnalban megint eljönnek.
— Nem baj, legalább dolgoztam közben egy éjszakát.
— Min dolgozik most? —  kérdeztem.
— Többnyire olajfestményeken. De foglalkozom egy 

karccal is, Jan Lutma ékszerész arcképével. A család bízott 
meg vele. Egyébként csupa bibliai tárgyú képet csinálok. 
Mainapság nem rendelnek sok arcképet; és ha rendelnek, 
nem fizetnek. M últ évben lefestettem egy spanyolnak a

Hendrik van León: Rembrandt. 25



lánya arcképét. Hetvenöt forint előleget adott, azután azt 
mondta, a kép nem hasonlít a lányra, visszakövetelte pénzét 
és az ügyvédje még most is üldöz. A háború tönkretette az 
arcképfestészetet; meg azután most már öreg is vagyok 
ahhoz, hogy ott üljek az állvány előtt és tűrjem, hogy meg
mondják, hogyan fessek. Azért festek bibliai jeleneteket. 
Ebbe legalább nem beszélhetnek bele a modelljeim. Az ellen 
nem emelnek kifogást, ha Józsefet ideállítom, Putifárt meg 
amoda. Ottmaradnak, ahová állítom őket és ha Jákob meg
áldja fiait, senki sem parancsolja meg nekem, hogy milyen 
színű legyen a takarója. Na lám, közben már abba is hagyták 
odakint a kopogást.

És még egy pohár pálinkát töltött magának.
— Gyönyörű idő van — mondtam, hogy mondjak 

valamit.
De Rembrandt méregbe jött:
—  Ez gyönyörű idő? Szent Isten! Igazán gyönyörű 

idő! A nap süt, az igaz, de micsoda napom volt!
— Hát mi történt?
— A régi nóta.
—  Pénzt követeltek?
— Az már nem is nóta, az már őskori monda. Most 

Titusról van szó.
—  De egészséges a fiú, ugye?
— Egészségesebb, mint valaha. Most az örökséggel 

van baj.
Ügy látszik bekövetkezett, amitől féltem. Titus nagy- 

bátyjai és nagynénjei elszámolást kértek. Rembrandt nyilván 
egyáltalán nem törődött felszólításukkal, félretette a leveleket, 
még csak annyira sem méltatta őket, hogy válaszoljon. Most
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azt követelték, hogy hivatalosan vizsgálják át könyveit 
(mintha bizony szegény Rembrandt valaha is vezetett volna 
könyveket) és állapítsák meg, vajjon unokaöccsük nemlétező 
vagyonának legalább egy része érintetlenül megmaradt-e, 
perrel fenyegettek és Rembrandt értésére adták, meg fogják 
kérni az árvaszéket, pecsételje le a házat és árvereztesse el 
berendezését, hogy Titus megkapja anyai örökségének 
törvényesen ráeső részét.

Ha legalább a városban vagyok, amikor ezek a dolgok 
lejátszódtak! A művész minden valószínűség szerint hozzám 
jön és én legalább egy megbízható ügyvédet ajánlhatok neki, 
akitől tanácsot kérhet. De így zavarában és tanácstalanságá
ban az első emberhez fordult, aki bevetődött a műtermébe, 
egy műkereskedőhöz, attól kérdezte, nem ismer-e egy ügy
védet, az pedig egy zugirászhoz utasította. Ez a gazember 
talán tudta, milyen reménytelen a helyzet; de hogy zsebre- 
vághassa ügyfele megfogható követeléseinek egy részét, azt 
tanácsolta Rembrandtnak, Írassa át a házat hivatalosan Titus 
nevére, mint annak anyai örökségét.

Bárki, aki az ilyen dolgokban valamivel is tapasztaltabb 
Rembrandtnál, mindjárt világosan látta volna, mire való ez: 
kísérlet arra, hogy az Uylenburgh-rokonság a többi hitelező 
rovására nyerjen kielégítést.

De ennek az átírásnak (Titus nagybátyja! és nagy- 
nénjei kevesebbel nem elégedtek meg) ahhoz, hogy ohiva- 
talos« legyen, megerősítést kell nyernie a szigorúságáról és 
becsületességéről híres árvaszék részéről.

Az árvaszék elnöke úgy gondolta, nincs olyan elvetemült 
ember, aki meg merne jelenni előtte, hogy egy házat egy árva 
javára írasson, ha az a ház többé már nem az ajándékozó

25*
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tulajdona, hanem évek óta a hitelezőié; éppen ezért nem is 
vizsgálta meg az ügyet. De ebben az esetben az árvaszék 
szigorú tagjai nagyon csalódtak. Rembrandt annyira járatlan 
volt minden üzleti dologban, hogy nem is jutott eszébe 
szóvátenni, háza mennyire meg van terhelve jelzálogkölcsö
nökkel. Az átírás megtörtént és másnap már minden hitelező 
tudott róla. A két kalap, amelyet az előcsarnokban láttam, 
a két főhitelezőé volt. Nem tűrték, hogy Rembrandt eluta
sítsa őket és a festőt csalónak nevezték. Meg is értem fel
háborodásukat. Azt követelték, semmisíttesse meg huszon
négy órán belül az átírást és azzal fenyegették, hogy ha ezt 
nem Ígéri meg azonnal írásban, még aznap megindítják 
ellene a csődeljárást.

Rembrandt közömbösen hallgatta meg őket és azután 
egy pillanatra bocsánatot kért. Meg akarta kérdezni Hen- 
drickje véleményét. De a műterem ajtaja nyitva állt és még 
világos volt. Amint elhaladt a nyitott ajtó mellett, meg
látott valamit Putifár tarka turbánján, amit már rég ki akart 
javítani. Fogta az ecsetjét és elvégezte a kis javítást. Közben 
elfelejtette látogatóit és tovább festett, míg a kapu hirtelen 
becsapódása eszébe nem juttatta, miért is ment ki.

Eleinte szégyelte magát tapintatlan viselkedéséért; de 
este, amikor beszéltem vele, bosszúsága már jókedvnek adott 
helyet.

—  Ügy kell nekik, miért zavarnak engem olyankor, 
amikor süt a nap — mondta. — Most legalább majd béké
ben hagynak.

Ebben a pillanatban kopogtattak: a kopogás nagyon 
hivatalosan hangzott és feltétlen bebocsáttatást követelt.

— Majd kinyitom — mondta Hendrickje.
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— Menjen inkább ö n  — mondtam Rembrandtnak.
— Nagyon szívesen — válaszolta Rembrandt.
Egy pillanattal később visszatért Hendrickje, mögötte 

egy hosszú, barna köpenybe burkolt emberke.
—  Rembrandt van Rijn úrhoz van szerencsém? — 

kérdezte az emberke.
— Ugyan nem valami nagy szerencse — felelte Rem

brandt gorombán. —  M it akar?
— Ezt kézbesíteni.
Rembrandt gépiesen átvette a nagy sárga borítékot, 

amelyet az emberke feléje nyújtott.
— Hát ez meg micsoda? — kérdezte.
— Értesítés arról, hogy megindították a csődeljárást — 

felelte a barna tömeg.
— Ó, ilyen hamar — mondta Rembrandt. — Na jó, 

Maga nem tehet róla.
— Nem bizony —  mondta az emberke. — Csak 

kötelességemet teljesítem.
—  De azért iszik valamit?
— Nem utasítom vissza!
Hendrickje még egy poharat hozott. Rembrandt tele- 

töltötte pálinkával, de maga nem ivott.
—  Egészségére —  mondta az emberke. Egy hajtásra 

kiitta a poharat és megtörölte száját kezefejével. Azután 
mélyen meghajolt és mindannyiunknak nyugodalmas jó 
éjszakát kívánt. Egy pillanat múlva becsapódott a kapu és 
minden elcsendesedett, míg meg nem szólalt a Déli Templom 
nagy harangja.

—  Hány óra? — kérdezte Rembrandt. — Mostaná
ban olyan sokáig van világos.
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— T íz  —  feleltein és számoltam a harangütéseket.
—  Akkor legjobb, ha visszamegyek műtermembe. Azt 

hiszem, nehéz időknek nézek elébe. Nem baj, még fiatal 
vagyok. Addig festettem, amíg bajba nem kerültem és most 
majd addig festek, amíg ki nem kerülök a bajból.

De ez nem sikerült neki sohasem.



E L H A G Y O T T  HÁZ A JO D EN -BREESTRAA TON .

Másnap összegyűltünk Rembrandtnál mind, akik jó 
barátai voltunk, hogy megtanácskozzuk, mit is kellene tenni. 
Tudtuk, hiábavaló minden iparkodásunk, hogy megmentsük 
a süllyedő hajót és csak azon tűnődtünk, hogyan tudnók a 
pusztulásra ítélt hajó utasait lehetőleg rövid időn belül más 
hajóra áttenni.

A házban nem maradhattak, nem volt szabad semmihez 
sem hozzányúlniuk és minden pillanatban megjöhettek a 
csődbíróság hivatalnokai, hogy leltárát vegyenek fel a teljes 
berendezésről és a képekről. Azután pedig még csak nem is 
alhattak ágyukban. Hendrickjének és a kis Cornéliának fel
ajánlottam, hogy szálljanak meg házamban. Anya és lánya 
az én szobámban lakhatott, Titus pedig a fiaméban.

Most már csak Rembrandtot kellett elhelyezni j ránk 
hárult a kötelesség, hogy erről gondoskodjunk; mert ha 
rábízzuk, ki tudja, mihez kezd még. Ügy kellett rá 
vigyáznunk, mint egy kisfiúra; Titus viszont egyszerre 
felnőtté vált, elhivatta a péket, a fűszerest és a zöldségest, 
kevés szóval megbeszélte a helyzetet és megállapodott

55- F  e j e z  e t.
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velük, hogy apja legalább még néhány napra hitelt 
kapjon.

Akkor azt mondta valaki, azt hiszem Francén (a mű
kereskedő, nem pedig fivére, az orvos):

—  A Kalverstraaton van egy igen jó vendéglő, a 
Keyzerskroon, bizonyos Schuurmann a tulajdonosa, nem 
nagyon drága. Régebben úgyhiszem árvaház volt. Ha az 
egész berendezést el kell adni, ott történhetne az árverés 
és Rembrandt közben ott lakhatna.

Közbevetettem, hogy a művésznek nagyon rosszul 
esnék, ha jelen kellene lennie az árverésen, de Francén ezt 
az ellenvetést elutasította, mint túlságos szentimentálizmust; 
a többiek is egyetértettek vele. Magamra vállaltam, hogy 
közlöm Rembrandttal tervünket.

A mestert műtermében találtam, éppen palettáját tisz
tította.

— Vajjon ezek sem az enyémek már? — szólt. — 
Tulajdonképen nem volna szabad hozzájuk nyúlnom, de 
mégsem hagyhatom, hogy tönkremenjenek, hiszen olyan 
hűségesen szolgáltak.

Biztosítottam, hogy senkinek, még a legszűkebb keblű 
ügyvédnek sem lehet az ellen kifogása, ha munkaeszközeit 
rendben tartja és közöltem vele személyére és családjára 
vonatkozó elhatározásunkat. Meghallgatta és csak bólintott 
rá a fejével.

—  Mikor kell innen elmennünk? — kérdezte.
—  Hát nem olyan sürgős, mondjuk hét vagy tíz napon 

belül.
— Miért nem már ma? Képzelheti, milyen kínos 

ittmaradnom, ha egyszer elviszik mindenemet,
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—  Majd megkérdem Hendrickjét — feleltem.
Hendrickje Cornélia szobájában csomagolt, a leg

nagyobb léleknyugalommal.
—  Nekem nem esik olyan nehezemre búcsút vennem 

— szólt. —  Mindig is szegény voltam és őszintén megvallva, 
kissé sokaltam is az itteni fényűzést. De Rembrandtnak 
nagyon keserves lesz. Szívével csüng ezeken a dolgokon.

Azután visszatértem a kis gyülekezethez és közöltem 
velük, mit határoztunk. Erre a többiek hazamentek, de 
Jeremiás de Dekker, a költő és én ittmaradtunk, hátha 
tudunk még valamit segíteni. T itust elküldtem egy ácsért és 
elkértem annak egy inasát és kocsiját. Az inas átvitte hoz
zánk Hendrickje holmiját, Titus bőröndjét és Cornélia 
bölcsőjét. Dekker elkísérte hármukat otthonukbaj én pedig 
felmentem Rembrandthoz és segítettem neki ruháit, cipőit, 
ingeit és ágyneműjét becsomagolni egy kis bőröndbe. Azután 
megint átment a műterembe.

—  Ezekből a tárgyakból semmit sem szabad elvin
nem? -  kérdezte.

«— Attól félek, hogy nem —  feleltem.
Felvettem vázlattömbjét és levittem. Kopogtak. Ajtót 

nyitottam. Két feketeköpenyes ember állt a lépcsőn. Meg
kérdeztem, mit kívánnak.

— A csődbíróságtól jövünk, hogy felvegyük a lel
tárát —  felelték.

— Nem korai ez még? — kérdeztem.
— Talán igen, — felelték — de egyes hitelezők attól fél

nek, hogy eltűnhet néhány tárgy, ha nem jövünk elég gyorsan.
Nagy ijedtségemre észrevettem, hogy Rembrandt ott 

áll a hátam mögött. Meg kellett hallania az utolsó meg-
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jegyzést. Láttam, hogy kihúz zsebéből egy kis rézlemezt és 
odatartja az idősebbik embernek.

—  Igazuk van — mondta. —  Ezt éppen el akartam 
lopni. Vegyék át.

A hivatalnok fejét rázta.
—  Megértem az ö n  hangulatát — felelte több meg

értéssel, mint amennyit elvártam tőle. —  Nem ö n  az első 
és valószínűleg nem is az utolsó ember, akivel ilyen szeren
csétlen körülmények között találkozom. De szedje össze 
magát és ne vegye túlságosan szívére, ö n  híres ember. Néhány 
év múlva visszatér ide, mégpedig saját, négyfogatú kocsiján.

Rendkívül udvariasan üdvözölte a mestert, zsebéből 
papirost és irónt vett elő. Röviden bocsánatot kért és írni 
kezdett:

—  Előcsarnok — egy kép, na ki is festette ezt? — 
Adriáén Brouwer, továbbá . . .

Rembrandtot karonfogtam és az ajtóhoz vezettem. Egy 
pillanatig hallgatva álltunk a lépcsőn, azután balra fordul
tunk és együtt cipeltük a nehéz vázlattömböt.

Rembrandt soha többé nem lépett be házába.
Két éy múlva megvette egy csizmadia és két kislakást 

rendezett ott be. Az egyiket magának tartotta, a másikat 
bérbeadta egy mészárosnak. Ha jól tudom, még most is ott 
laknak; de nem vagyok ebben biztos, mert tíz éve nem 
tettem be a lábam az Anthonie-Breestraatra. Az utca vagy 
a lakás, ahol boldog az ember, szentéllyé válik És ha a bol
dogság elhagy, csak bánatos emlék marad. És nem szabad 
túlságosan sokat időznünk a halottaknál. Az élőknek sokkal 
több szükségük van ránk.



56. F  e i e z  e t.

SPANYOLORSZÁGI M E N E K Ü L T JE IN K  OKOS 
ÉS BUZGÓ T A N ÍT V Á N Y O K N A K  M U T A T K O Z 

NAK, A M IÉ R T  IS A F IA T A L  BARUCH 
D ’ESPINOZÁNAK EL K ELL HA G Y N IA  

A M STER D A M O T.

1656 augusztusa végtelenül sok kék éggel és fényes, 
forró napsütéssel ajándékozott meg bennünket. A bőnedvü 
zöld lapályok naphosszat szívták be a jó meleget, a hosszú 
alkonyaiban pedig az emberi lélek elmerült a lét titkaiban.

Ez augusztus utolsó hetében fiam meg én houtgrachti 
házunk előtt ültünk a kőpadon és közömbös dolgokról 
beszélgettünk, amikor egyszerre csak odajött hozzánk Baruch 
d’Espinoza. A fiatal Spinoza (az E betű neve elején nehéz
séget okoz hollandi nyelvünknek és mindennapi használatra 
elég is, ha úgy hívjuk: Spinoza) még sohasem járt nálam. 
Gyakran találkoztunk Menassénálj oda minden este beállí
tott, hogy elszívjon egy pipát (a szórakozásnak ezt a fajtáját 
nagyon szerette), meghallgassa a beszélgetést és esetleg 
eljátsszék egy játszma sakkot, ha megfelelő ellenfél akad.

Saskia halála óta,- tehát azóta, amióta megtanítottam 
a játékra Rembrandtot (aki azonban nem értett semmihez,
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ami a matematikával függött össze), nem nyúltam sem 
paraszthoz, sem lóhoz. De különösen kórházi vállalkozásom 
összeomlása után nagy szórakozást találtam e játékban és 
sok estét töltöttem Spinozával az elefántcsont-sakktábla mel
lett, amely Menasse egyszerű háztartásának egyik dísze 
volt; mégsem jutottunk egymáshoz közelebb és ezért némi- 
kép meglepődtem, amikor megjelent nálam a napnak ebben 
a szakában; komoly arckifejezése is feltűnt nekem; mert 
amint éppen mondtam, az estét ritka nyugalom és harmónia 
töltötte be.

Hellyel kínáltam és fiam dohánnyal töltött pipát hozott 
ki neki dolgozószobámból. Nem fogadta el; azért jött, 
mondta, hogy orvosi tanácsot kérjen tőlem, ha ráérnék egy 
pillanatra. Természetesen rendelkezésére álltam; bementünk 
a házba, rendelőmbe. Alig csuktam be magunk mögött az 
ajtót, amikor Spinoza levetette köpenyét és kabátját és 
derékig levetkőzött.

— Volna szíves megvizsgálni engem, doktor úr — 
mondta. —  Ki akartam venni egy könyvet a padláson lévő 
bőröndből, a sötétben nekimentem valaminek és alighanem 
megsebesültem.

—  Különös padlása lehet, kedves barátom, — feleltem 
—  mert most éppen nyolc óra és csak tíz órakor sötétedik.

Egy pillanatig habozott, majd így szólt:
—  Tévedtem. Bocsásson meg. A pincében voltam.
Ez ügyetlen füllentés hallatára ránéztem, ő meg én

rám, majd mind a ketten felkacagtunk. Ekkor eltűnt a kor
különbség, amely mindig kőfalként állt közöttünk, mint 
ahogy a harag eltűnik egy barátságos szótól és a legjobb, a 
legmeghittebb barátok lettünk.
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— Nincs sok tehetségem a hazugsághoz — mente
getőzött Spinoza. — Nagyon szigorú nevelést kaptunk és a 
szombaton való dolgozás után a hazugságot tekintettük a 
legnagyobb bűnnek. Ezért van az, hogy jó társaságban min
dig nagyon hitvány szerepet játszom, mert hiszen a szokásos 
társalkodás felerészben apró hazugságokból áll. Legyen 
szíves, ne beszéljen senkinek sem élményemről. Csakugyan 
nekimentem valaminek, tudniillik egy késnek. Szeretném 
tudni, mit tett velem az a fickó. A köpenyem meglehetősen 
elszakította és a kés talán meg volt mérgezve.

Jobban kinyitottam az inget, de csak kis karcolást 
találtam és semmi vért. A biztonság kedvéért mégis kiégettem 
a sebet, majd bekötöztem. Amikor felsegítettem rá kabátját, 
Spinoza felemelte köpenyét.

— A szabónak alapos munkája lesz majd — mondtam 
és a jobb vállán lévő szakadásra mutattam.

— Azt nem, —  felelte — a köpenyt elteszem, mint 
emléket, néptársaim emlékét; valószínűleg ez az utolsó 
adomány, amelyet kaptam tőlük.

Amikor ezt mondta, beállt a reakció; elsápadt és kissé 
reszketett.

— Nem hittem volna, —  mentegetőzött — hogy az 
enyéim ilyen komolyan veszik a dolgot.

Megfogta a francia konyakkal telt pohárkát, amelyet 
gyorsan odanyujtottam neki, egy hajtásra kiitta, kissé elakadt 
a szava, majd így folytatta:

—  Most már egészen jói vagyok.
Kértem, maradjon még egy kicsit. Pipáztunk és 

elbeszélgettünk erről a különös világról, ahol az emberek 
azért akarják meggyilkolni embertársaikat, mert más a véle-



ményük olyan dolgokról, amelyek teljesen ízléstől és szemé
lyes hajlandóságtól függenek.

Hogy megoltalmazzam Spinozát a további veszedelem
től, éjszakára magamnál tartottam, egy tábori ágyon aludt 
lendelőmben. Másnap korán reggel elmentem Ccrnelis de 
Graeff lakására és azonnali kihallgatást kértem. A nagjurat még 
hálókabátban és papucsban találtam reggelizőasztali mellett.

— Az én koromban, —  mentegetőzött — már le
mondtam arról, hogy egyáltalán egyem valamit korán reggel 
és csak egy csészével iszom abból az új italból, amelyet 
orvosom a legmelegebben ajánlott. Mexikóban termő babocs- 
kákból készítik és csokoládénak hívják. Nem akarja meg
kóstolni?

Megkóstoltam, kellemesnek és ízletesnek találtam, bár 
kissé nehéz és nem igen alkalmas arra, hogy a testsúly csök
kenését idézze elő. De azért jöttem, hogy komolyabb kér
désekről beszéljek, mint amilyen egy középkorú úriember 
diétája. Vajjon megengedtük-e, hogy köztársaságunkban 
minden békés lakos, aki csak saját ügyeivel foglalkozik, azt 
higgye, ami neki tetszik, vagy sem?

— Elméletben igen — mondta de Graeff úr és még 
egy csészével töltött magának a gőzölgő folyadékból, úgy 
látszik nagyon ízlett neki — de a gyakorlatban nem. Alkal
masint a fiatal Spinoza esetéről akar velem beszélni. Már 
pontos jelentést kaptam. Tegnap este számolt be róla a 
főseriff. A tettes ismeretes; volt egy segítőtársa, aki csolnakon 
átevezett vele az Amstelen; így menekült meg. Nem fog 
még egyszer felbukkanni itten, abban biztos lehet. Ha mégis 
visszajönne, felakasztjuk a városháza padlására. Szeretem a 
békét, de nyugalmat és rendet követelek.



Söö

Megköszöntem de Graeff urnak a megnyugtató fel
világosítást és azután megkérdeztem (meg kellett innom 
még egy csésze csokoládét, hogy a beszélgetést folytathas
sam), vajjon tud-e arról, mi okozta a szerencsétlen esetet és 
hajlandó-e intézkedni, hogy ilyen gyalázatosság a jövőben 
ne fordulhasson elő.

— Ugyanazt fogom tenni, amit máskor — válaszolta.
— Amikor utoljára volt szerencsém Önhöz, azt mondtam, 
nem vagyok minden befolyás híján a városi hatóságoknál, 
de tartózkodom attól, hogy vallási kérdésekbe avatkozzam. 
Akkor az ö n  Rembrandt barátjáért kellett volna közbelép
nem és megtagadtam. Most azt kérdi, mit tehetnék a fiatal 
d’Espinozáért. Hát semmit! Hátat fordított vállásának és nép
társainak, amiért én magam személy szerint egyáltalán nem 
rovom meg. Kertelés nélkül megmondta a rabbiknak, hogy 
vakok és világtalanokat vezetnek, amivel teljes szívemből 
egyetértek. Visszautasította ajánlatukat, hogy évjáradékot 
fizetnek neki, ha eláll eretnekségétől, ezt megvesztegetésnek 
fogta fel és ezért mérhetetlenül csodálom. És amikor kitaszí
tották maguk közül, a hívők közösségéből, a fiatalember 
igen méltóságteljesen viselkedett, egy lépést sem tett védel
mére, hanem teljes csendben visszavonult a nyilvánosságtól 
ée onináen magyarázat és panasz nélkül tovább folytatta 
tanulmányait.

' — De ha eniiyire csodálja sajnálatraméltó barátunkat,
— vetettem közbe —- lépéseket tehetne, hogy megvédel
mezze.

De Graeff úr iratcsomót nyújtott át nekem:
—  Ha csak a zsidó hitközség egy belső viszályáról 

volna szó, bizonyára meg is tenném; de olvassa csak el ezeket!
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Kinyitottam a súlyos iratcsomót. Az akta jelentést 
tartalmazott arról, hogyan nyilatkoztak azok a protestáns 
lelkészek, akiktől a hatóságok véleményt kértek Spinoza 
esetének theológiai jelentőségére vonatkozólag- —
Isten igéjének eme szolgái az ügyet bizony 
fogva ismerték. A lelkészek véleménye töké 
a rabbik ítéletével. Ügy hangzott, hogy minc 
kedik az angyalok test szerint való létezéséb 
lélek halhatatlanságában, mint Spinoza, mind 
lásfelekezet tagja, eljátszotta jogát ahhoz, h< 
keresztény városában tartózkodjék.

Átolvastam a tíz oldalt és visszaadtam a
— Mindig ugyanez a régi történet—  s:

—  Ugyanez a régi történet — ismételte 
mindenütt ugyanez a történet, ugyanezek a 1 
rek, ugyanezzel a kicsinyes világfelfogással, i 
megvetésre méltó eszközöcskékkel és rendszei 
az eredménnyel is.

— De csak nem fog engedni kívánságul
—  Igen is, meg nem is. Nem érdemes 

miatt zendülést idézni elő. Pontius Pilátust 
képemül választani. Gondoskodom arról, h 
semmi baja ne történjék, amíg városunkl 
Ma délutánra idekérettem és lefestem majd i 
Azt mondják, épp olyan belátó, mint ami] 
kérem, hogy költözzék egyelőre máshová.

—  Ouderkerkben —  folytatta — van Dirk Tulp- 
nak, az ö n  kartársa és az én nagyrabecsült munkatársam 
fiának egy csinos kis kastélya. M últ héten véletlenül felkere
sett Dirk Tulp; beszéltem vele erről a kínos esetről. Ha min
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dem kötél szakad, szólt, fiatal zsidó ismerősünknek meg- 
mondhatnók, hogy néhány hónapra odaköltözhetne őhozzá 
Tulpenburgba, A házban bőven talál filozófiai és mennyiség- 
tani könyveket, a levegő egészséges, a ház bár lapos, de 
csapa szín és báj. Dirknek kitűnő szakácsa és híres, jó 
dohánya van. Amíg kedves barátunk falaink közt tartóz
kodik, feltétlenül megvédelmezzük.

— Igen, — feleltem — Spinoza kétségkívül el fogja 
ismerni, hogy Önök nagylelkűek iránta. De mi lesz, ha 
mégis vissza akarna térni?

— Felül az első Amsterdamba jövő hajóra és vissza
vitorlázik, mintha misem történt volna.

—  És a rabbik és a lelkészek meg a többiek?
—  Két hónap múlva már valami mást találnak, am>n 

izgulhatnak.
Ezekkel a szavakkal ajánlotta magát és felment, hogy 

előkészüljön napi munkájára.
Amikor hazaértem, elmondtam Spinozának beszél

getésünket és ő nagyon örült neki.
— Nem érzek magamban semmi hajlandóságot a vér- 

tanuságra —  mondta. — Az ilyen szerephez túlságosan is 
erős vagyok. Napközben inkább megkeresem a kenyerem, 
hogy este filozófiai tanulmányokkal foglalkozhassak. Ez 
nagyon egyszerű programm és Tulpenburg éppen úgy meg
felel kívánságaimnak, mint bármely más hely a világon, vagy 
talán még jobban.

Másnap reggel négy katona és egy altiszt jött érte. 
Elkísértem a kis csoportot és amikor a kapuhoz értünk, 
Spinoza mindnyájunkat meghívott egy pohár sörre. Ez a 
meghívás nagy zavarba hozta a derék katonákat, akik mint

26Hemlrik van Loon: Rembrandt.
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buzgó kálvinisták, szégyelték, hogy ilyen társaságba kerültek 
szolgálatuk végzése közben. Végre mégis elfoí«?rtt-4k és az 
időt, amíg a hajóra kellett várnunk, rossz sö 
tőttük és végighallgattunk egy igen izgalmas e 
gászásról; mert Spinoza, úgylátszik, nemcsaj 
eretnek volt, hanem tökéletes horgász is, és 
tulajdonsága kiderült, megtört a jég, a katt 
tartózkodásukból és kalapjukat lengették, ai 
elindult.

így vitorlázott el a száműzetésbe ez a félénk fiatal
ember, akit a sors rendelése folytán még annyiszor láttam 
későbbi életemben, Spinoza, aki csak dolgozni, vidámnak 
lenni és filozofálni aikart.



57. F e j e z e  t.

REM B RA N D TH O Z BEKÖSZÖN T AZ ÖREGSÉG.

1657 nagyobb részét a flottánál töltöttem, az Északi- és 
Keleti-Tenger különböző részein. Fiam rendszertelen, de 
lelkiismeretes és megbízható tudósítónak bizonyult. Leveleit 
nem lehetett a helyesírás példaképeinek mondani, stílusa 
olyan volt, mint egy palléré, aki pontos adatokat ad meg 
kőműveseinek, de egészben véve mégis közölt velem min
dent, amiről azt gondolta, hogy érdekel engem. így érte
sültem családom és barátaim életének eseményeiről.

Hendrickje még nálunk lakott. Eleinte attól féltem, 
hogy súrlódások lesznek közte és az én hűséges Jantjém 
között. A cselédek általában nem nagyon barátságosak a 
saját rétegükből valókkal szemben, akiknek jobb soruk van, 
mint nekik és rendkívül érzékenyek minden >/fennhéjázás«- 
sal szemben, amelyet azok részéről tapasztalnak. De egy
felől Hendrickje végtelenül egyszerű volt és a rászakadó 
szerencsétlenség a legtöbb emberrel elfelejtette, hogy csak 
általános udvariasságból nevezik van Rijnnénak, nem pedig 
valami lepecsételt és bélyegzővel ellátott okmány alapján, 
amelyet az anyakönyvi hatóságok állítottak ki.

26*
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Másfelől meg Jantje is jó lélek volt és őszintén sze
rette azt a kicsiny ruha- és mosoly-csomót, amelyet Corné- 
liának neveztek és így a két asszony békességben megvolt 
egy fedél alatt, minden súrlódás és féltékenység nélkül. A két 
fiú pedig annyira különbözött egymástól, hogy minden nehéz
ség nélkül megfértek egymás mellett. T itust nem lehetett 
elválasztani festékesdobozától. Fiam malmaihoz és számítá
saihoz ragaszkodott. Néha elsétáltak együtt a Diemermeer- 
hez vagy Ouderkerkbe (Spinoza még mindig ott lakott 
barátainál, Tulpéknál és a fiúk mindig számíthattak egy 
ingyen ebédre), egyébként békében hagyták egymást és az 
asszonyokat sem zavarták.

Rembrandt helyzete már valamivel nehezebb volt. 
A Keyzerskroonban ugyan elég helye akadt, mégis magá
nyosnak érezte magát és panaszkodott, hogy nem tud dol
gozni. Felajánlottam neki, hogy rendelőmet berendezem 
műteremnek a számára, de azon sopánkodott, hogy az ottani 
világítást nem használhatja, azonkívül a zugirászával való 
beszélgetése következtében, aki azt tanácsolta neki, hogy 
írja rá a házát Titusra, felkereste Dekkert és Francent és 
megkérdezte, miért erőszakolták olyasmire, amit nem akart 
megtenni és nagyon kellemetlenül viselkedett.

Azok ketten becsületesen azt felelték, azért vitték le 
olyan gyorsan, mert attól féltek, csak felesleges bánatot 
okoz neki, ha továbbra is ott marad a házban, azonkívül 
bármely pillanatban megkezdődhet tulajdonának áruba 
bocsájtása és akkor még kínosabb körülmények közt 
kellene elmennie.

De nem hitt nekik — határozatlan módon összeesküvést 
emlegetett (hogy miből áll az összeesküvés, nem magyarázta
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meg), naphosszat bezárkózott szobájába, sokkal többet ivott, 
mint amennyi jót tett neki és felváltva vagy egész napokat 
töltött az ágyban, vagy olyan megszakítás nélküli munkával 
dolgozott karcain, hogy szeme komolyan megfájdult. Ezek 
a hírek egyáltalán nem leptek meg, mert semmiféle tevé
kenység nem meríti ki annyira a szemet, mint az, ha az 
ember egy gyertya pislákoló fényénél apró kis vonásokat 
karmol egy fényes rézlemezbe.

Szerencsére a következő .levél jobb újságokat hozott.
Rembrandt elhagyta a fogadót, azzal a szándékkal, hogy 

csak berendezésének és műkincseinek eladása után tér oda 
vissza. Végre mégis elfogadta ajánlatomat, beköltözött ren
delőmbe és festett. Mihelyt ismét kezében tartotta az ecsetet, 
úgy lehullottak róla a szomorú gondolatok, mint a vízcseppek 
egy kacsa hátáról és nem volt többé szüksége arra, hogy 
pálinkával kergesse el azokat. Épp olyan rendkívül józan 
lett megint, mint azelőtt, de panaszkodott, hogy nem érzi 
jól magát és vagyonának eladásán rágódott. Hetenként leg
alább egyszer elküldte T itust vagy fiamat a csődbírósághoz, 
hogy megkérdezzék, mikor lesz az árverés és mindig ezt a 
választ kapta:

— Most még nem. Nagyon rosszak a viszonyok. Meg 
kell várnunk, amíg magasabb árakat nem érhetünk el.

Végre 1657 őszén Thomas Jacobszoon Haringh meg
bízást kapott, hogy kezdje el minél előbb a vagyontárgyak 
eladását. Rembrandt megint a Keyzerskroonba költözött és 
várakozott. Már az első ajánlatok is megmutatták, hogy a 
közönség még nem tért magához a háború pusztító hatásától 
és egy hét múlva Haringh azt indítványozta a csődbíróságnak, 
hogy a csődtömeg nagyobb részét hagyják a jövő esztendőre,
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minthogy azt remélte, hogy akkor már kedvezőbb árakat 
lehet elérni.

Az indítványt elfogadták. A festmények, rajzok is 
karcok, amelyeket Rembrandt oly nagy körültekintéssel és 
annyi drága pénzen vásárolt össze, ismét felvándoroltak7 a 
padlásra.

Közben pedig a hitelezők titokban összegyűltek és 
számtalan kis cselfogást eszeltek ki, hogy az előnyben része
sülők névsorára kerüljenek. így múlt el 1658 tavasza és 
északon a politikai bonyodalmak kibontakozás felé köze
ledtek, Amikor már megtettem mindent, ami erőmtől telt, 
visszatértem Amsterdamba és házamban egy boldog kis 
családot találtam együtt: Rembrandt festett, Hendrickjc 
Cornéliával foglalkozott és végezte, amennyire tudta, a házi
munkát (többnyire betegeskedett), fiam egy vitorláskocsi 
tervén dolgozott, amely abban különbözött volna Stevinétől, 
hogy szél ellen is tudott volna menni, Titus pedig csinos kis 
képeket húzott ki tussal, amelyek, sajnos, nem sok eredeti
séget árultak el.

A fiúkat felküldtük a padlásra aludni (aminek nagyon 
örültek), szobájukba pedig én költöztem. Másnap ebéd után 
hosszú beszélgetést folytattam Rembrandttal és meghall
gattam panaszait, M ert a kényszerű tétlenséggel és hiába
való várakozással töltött végnélküli esztendő nagyon ártott 
neki és amikor kiöntötte szívét, úgy látszott, mintha vala
mennyi betegségben szenvedne, amit csak ismert Galenus és 
Hippokrates. Fájt a feje. Milliónyi kis hangya szaladgált a 
karján fel és le. Ujja úgy viszketett, mintha megfagyott 
volna. Ha tíz percig egyhelyben ült, elzsibbadt a lába. Fájt a 
háta és a melle és biztosra vette, hogy abban a betegségben
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fog meghalni, amely sírba vitte Saskiát. De legtöbb gondot 
az a különös ötlet okozott neki, hogy valami baj van a csont
jaival, olvadoznak és egy nap már nem is lesz csontja, össze
esik az utcán és holtan fogják hazahozni.

Hogyan és mi módon és kinek a sugalmazása révén 
jutott eszébe, hogy ilyen betegség van a világon, azt nem 
tudom. Talán a piacon hallotta egy kuruzslótól, aki hal- 
gatóit a »porrá vált ember« meséjével rémítette, hogy elsüt
hesse »csontképző elixírjét«. Hamarosan felismertem, hogy a 
szegény betegnek nincsen semmi baja; de túlságosan sokat 
volt egyedül és rossz szokása szerint rendszertelenül evett. 
Mindebből az következett, hogy a kelleténél gyakrabban és 
erősebben gondolkozott bajain és fájdalmain. Reméltem, hogy 
kigyógyítom, de csak akkor kezdhettem hozzá, ha vagyoná
nak eladása már befejezett tény, ő pedig megszabadult minden 
további kötelezettségtől, új sikert aratott és a nagyközönség 
elismerésének valami jele visszaadta neki azt az érzést, hogy 
még mindig számít valamit polgártársai szemében és nem 
felejtették még el annyira, mint ő gondolja.

Végül 1658 őszén, teljes két évvel a csőd megnyitása 
után, az utolsó szekrény, az utolsó kép, az utolsó prés és az 
utolsó hat szék is árverésre került és a Keyzerskrconból új 
gazdájához vándorolt.

Szeptember 24-én ajánlották fel a közönségnek a hol
landi, francia, olasz és német mesterek karcaiból álló híres 
gyűjteményt, amelyet Rembrandt oly nagy szakértelemmel 
állított össze több mint húsz esztendő munkájával; az első 
karcokat még kisfiú korában vette meg.

Saját becslése szerint (csakhogy persze nagyon is meg
bízhatatlan volt mindig pénzügyekben), Rembrandt 30.000
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vagy 35.000 forintot költött el ezekre a műkincsekre. A 
bíróság becslése szerint az árverésnek körülbelül 13.000 
forintot kellett volna jövedelmeznie; ezzel az összeggel leg
alább a leginkábD nagyszájú hitelezőket ki lehetett volna 
elégíteni} de a végén felállított mérleg szerint Rembrandt 
nem kapott többet ötezer forintnál, vagyis körülbelül egy- 
hetedét az eredetileg befektetett tőkének.

A ház valamivel jobban kelt el. Liven Symonse, a 
csizmadia 11.000 forintért vette meg. Titus rokonai ször
nyűséges pör után ebből az öoszegből 7.000 forintot lefog
laltak fiatal rokonuk számára, akinek most már volt törvé
nyes gyámja, bizonyos Jan Verwout, tisztességes ember, 
foglalkozásánál és hajlamánál fogva könyvelő; de Titus 
mégis meghatóan ragaszkodott ahhoz, aki anyai rokonainak 
nézete szerint közönséges pazarló és haszontalan mázoló, de 
az ő nézete szerint a legjóságosabb atya.
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H ENDRICKJÉBÖL ÜZLETASSZONY LESZ.

Ez a fájdalmas áldozat nem hogy javított volna a hely
zeten, hanem még rosszabbra fordította. A hitelezők fárad
hatatlan kitartással ostromolták házamat éjjel-nappal, hogy 
lássák, vajjon nem festett-e Rembrandt megint egy képet, 
amit lefoglalhatnak és birtokba vehetnek. Egy ízben meg
látogattam a csődbíróság két ismerős tagját és láttam, hogy 
megértéssel és részvéttel viseltetnek a helyzetünk iránt, de 
nem tudnak semmiféle kivezető utat.

Mi, akik Rembrandtot sok gyengéje ellenére (és talán 
egy kissé éppen azok kedvéért) nagyon szerettük, az előtt a 
feladat előtt álltunk, hogyan alakíthatnék hátralévő életét, 
hogy az valamivel szerencsésebb legyen. És minthogy mi 
nem találtunk semmiféle megoldást, a hűséges Hendrickje 
találta azt meg.

Neki sem ment valami jól. A sors szörnyű csapást 
mért rá és ő szemlátomást roskadozott alatta. Rembrandt 
azt hitte magáról, hogy súlyosan beteg és a sír szélén áll és 
mindegyre arról beszélt Hendrickjének, hogy mit kell majd 
tennie Titusért és a kis Cornéliáért az ő halála után ; én 
pedig jól tudtam, hogy Rembrandt még sokáig nem hal
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meg, Hendrickje viszont, aki sohasem panaszkodik, legfeljebb 
három vagy négy évet élhet még.

Ezt ő maga is érezhette, de hihetetlenül bátor asszony 
volt. Semmiféle házimunkát nem talált nehéznek. Gondját 
viselte a kis Cornéliának, főzött Rembrandt és Titus szá
mára és nem engedte, hogy az én Jantjém végezze el helyette. 
Kijavította a ruhákat, megfoltozta a harisnyákat és vigyázott 
minden fillérre; magam sem értem, hogyan tudta Rembrandt 
kis keresetét elrejteni az éhes hitelezők örökké éber szeme 
elől.

Egy este egy tervet adott elő. Megkérdezte, vajjon 
beszélhetne-e velem egy pillanatig négyszemközt. Termé
szetesen igent mondtam és minthogy gyönyörű, ritka júniusi 
éjszaka volt, kivezettem a kertbe és ott előadta szándékát.

—  A szegény Rembrandtra —  mondta —  nem szabad 
soha többet egy fillért sem rábízni. Nem ért semmit a pénzhez. 
Egészen más jár a fejében. Utolsó ingét is odaadná egy képért, 
ha kedve támadna rá. Én sohasem éreztem magam egészen 
jól abban a nagy házban; túlságosan nagyszerű és'díszes volt 
nekem. Mindig attól féltem, hogy eltörök valamit és végül 
már alig lehetett leülni, úgy megtelt. Nagyon rosszul esik 
nekem, hogy így kihasználjuk az ö n  vendégszeretetét és 
különben is, Rembrandtnak újra festenie és karcolnia kell, 
vagy meghal. Már most a következő dolog jutott eszembe: 
mi lenne, ha Titus és én egy kis műkereskedést nyitnánk és 
Rembrandt nekünk dolgoznék —  épúgy megfizetnők, mint 
ahogy az ács megfizeti segédeit. Egyik fivérem kőműves és 
két segédet tart; az egyik segéd egyszer összeveszett fivérem 
feleségével, aki valamiért vissza akarta tartani a bérét; a bíró 
az asszony terhére döntött. Erről ju to tt eszembe az egész.
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— Igaz, hogy Titus még nagyon fiatal, én pedig nem 
értek semmit sem a képekhez, de ö n  vagy Francén vagy de 
Jonghe vagy Rembrandt valamelyik másik barátja segít
hetne nekem. Kérem, gondolkozzék ötletemen és kérdezzen 
meg esetleg ügyvédet, hogy vajjon belemerészkedhetnénk-e 
egy ilyen vállalkozásba; akkor azután megint saját ház
tartást vezethetnénk, mert hiszen már elég idő óta élünk 
az ö n  nyakán.

Megfogtam kezét és biztosítottam, hogy addig maradhat, 
ameddig csak akar. Egyúttal mélyen megrendített nemcsak 
szívjósága és becsületes gondolkozása, hanem őszintén meg
vallva az az értelmesség is, amelyet gondolata elárult.

Másnap, éppen vasárnap lévén, Rembrandtot sétálni 
hívtam. Leültünk a csatorna partján és elmondtam a kis 
szónoklatot, amelyet reggel gondosan kieszeltem. Mert jól 
tudtam, hogy Rembrandt csaknem testileg irtózik attól, 
hogy anyagi helyzetéről beszéljenek. Mihelyt észrevette, 
milyen irányba terelem a beszélgetést, mindjárt kihúzott 
zsebéből egy vázlatkönyvet és irónt keresett. De én azt 
mondtam:

— Nagyon kérem, nem figyelne rám egy pillanatig? 
Kíváncsi vagyok, nem találnánk-e mégis valami módot, 
hogy ö n  visszatérhessen munkájához.

Mindjárt gyanakodni kezdett:
— Ügy érti, hogy visszaélek az ö n  vendégszereteté

vel? — kérdezte és kiegyenesedett.
— Rembrandt, — mondtam — Maga felnőtt ember, 

már a fiának is nemsokára serked a szakálla. Ne viselkedjék 
úgy, mint egy gyerek. Az utóbbi évek kutyául nehezek 
voltak Magának és értem, ha idegei megsínylették. Ami
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engem illet, akár haláláig velem lakhat, azt nagyon 
jól tudja,

—* Hogyne, — felelte — de sajnos, úgy érzem, mintha 
be volnék zárva. Fejemben csak úgy hemzsegnek az ötletek. 
Gyorsabban jönnek, mint valaha. Hely kell nekem, saját 
szoba, ahol nyugodtan szaladgálhatok. Hiszen tudja, néha 
vissza kell tartanom magam, hogy ne kiabáljak, amikor egy 
lemezen dolgoztam és azután vizsgálva nézem munkámat — 
egyetlenegy levonat kellene, de be kell érnem azzal, hogy a 
lemezt bekenem feketével és aztán két vagy három napig is 
várok, amíg egy ismerősöm szíveskedik a prését rövid időre 
rendelkezésemre bocsájtani A Maga házát mégsem változ
tathatom műhellyé. A festék szaga és a savak gőze minden
hová behúzódnék, páciensei elmaradnának, mert azt gon
dolnák, hogy gonosz mérgeket készít. Nem tudom, vaiaha is 
kellőkép meghálálhatom-e önnek, amit értünk . . .

— Nagyon is meghálálhatja, — vágtam közbe — 
ha tíz percig figyel rám és gondolkozik azon, amit mondok.

—  Helyes, — mondta — jó leszek. Becsapta vázlat
könyvét és zsebrevágta.

— Tehát — kezdtem — most már ismerjük anyagi 
helyzetét.

—  Azt hiszem, túlzás helyzetnek nevezni.
—  Kicsire nem nézünk; nem is akarok pénzügyi dol

gokról beszélni. Ha maga olyan ember volna, aki könyveit 
rendben tudja tartani, akkor ma valószínűleg a Nyugatindiai 
Társaság könyvelője, nem pedig . . .

—  Nem pedig micsoda? — vágott közbe.
— Nem pedig olyan képek alkotója, amelyeket a 

vi lág. . .
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— Halálom után háromszáz évvel becsülni fog.
— De talán már előbb is. Barátai saját otthont szeret

nének önnek teremteni, ahol nyugodtan dolgozhat.
— De mit érne a munkám, ha alighogy befejezek egy ké

pet, eljön Hertsbeeck, de Coster, Ornia vagy valamelyik másik 
úriember, kezében törvényszéki döntéssel és elviszi. A bíróság 
kifizet nekem néhány forintot (sohasem fizeti a teljes árat) 
és még húsz év múlva is nyakig ülök az adósságban.

— Éppen ennek akarjuk, illetve akarja Hendrickje 
az elejét venni. Az ötlet ugyanis az övé, Segíteni szeretnénk 
Magán. De élőiről kell kezdenünk. Nem akarom bírálni, 
de azt hiszem, ügyvédjét nem valami szerencsésen válasz
totta meg.

— Tisztességes embernek látszik.
—• Lehet) de azért még nem feltétlenül jó ügyvéd. 

Hogyan bukkant erre az emberre?
— Egy ember látta, hogy a Déli Templomot festem, 

megállt, beszélgetésbe kezdett velem (Hazerswoudéból való 
és ismerte apámnak egy nagynénjét, aki késő öregkorában 
halt meg), ő tőle kaptam a címet.

— Remek ajánlás! Mikor történt ez?
— Amikor az a bajom volt Geertje fivérével.
Erről nem is tudtam. Megkérdeztem, miben állt a baj.
—. Emlékszik még arra az ápolónőre, aki Saskia halála

kor a háznál volt?
— Sajnos, sohasem fogom elfelejteni.
—  Borzasztó nő volt, de sajnáltam. Később Goudába 

kellett küldenem az őrültek házába és megigértem, hogy 
fizetni fogok eltartásáért. Csak azért, hogy megszabaduljak 
tőle! Akkoriban nagyon sok dolgom volt. Fivére, Pieter
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elvitte Goudába és kapott tőlem egy csomó pénzt. Akkoriban 
nagy hitelem volt és annyi pénzt vehettem fel, amennyit 
csak akartam. Két év előtt, éppen mielőtt rámszakadt ez a 
szerencsétlenség, kértem vissza a pénzem. A fickó nem 
akart fizetni. Talán nem is járt nekem akkor a pénz. Akkor 
mentem ehhez az ügyvédhez. Az ügyvéd felkutatta Geertje 
fivérét Amsterdamban. Éppen Indiába készült, mint hajó
ács. Becsukattuk az adósok börtönébe. Ez nagy szamárság 
volt. De akkoriban borzasztóan rossz hangulatban voltam. 
Oly szörnyen gyűlöltem azt a. nőt, hogy jólesett nekem, ha 
fivérének árthatok. Francén azután szerzett egy tisztességes 
ügyvédet, Arnout Vingboomot, aki rendbehozta ezt az ügyet.

— Szóval ez elintéződött.
— Teljesen.
— Más pőre nincsen függőben?
— Nincs.
— Akkor jó — feleltem és elmagyaráztam neki 

Hendrickje indítványát.
— En a gondolatot kitűnőnek találom. Mi az ö n  

véleménye?
Egy ideig hallgatásba mélyedt, kavicsokat emelt fel a 

fűből és bedobta a vízbe.
— Mulatságos — mondta végül is. — És ezt az asz- 

szonyt nem tartják a papok méltónak arra, hogy résztvehes- 
sen az Ürvacsorán.

— Az megint más lapra tartozik —  mondtam.
— Igaz — mondta Rembrandt. —  Az megint más. 

Természetesen belemegyek az ajánlatba. Menjünk vissza 
és mondjuk el neki. Holnap megint munkához láthatok.
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HENDRICKJE ÉS T IT U S  KEVÉSSÉ 
JÖ V ED ELM EZŐ  Ü Z L E T E T  A L A PIT .

Mégsem dolgozott másnap reggel, sem a rákövetkező 
reggelen, de még csak hetek múlva sem. Mert ugyanaznap 
este Francén egy másik tervvel állt elő, amely épp olyan 
jónak látszott, mint Hendrickje terve.

— Helyezkedjünk be Rembrandt hitelezőinek hely
zetébe — mondta nekünk. —  Azok a pénzüket akarják. 
Meglehetősen mindegy nekik, hogyan kapják meg, a fontos 
az, hogy megkapják, mégpedig minél előbb. Rembrandt ter
mészetesen újra hozzáláthat az arcképfestészethez. Hiszen 
ez a foglalkozása; de az arcképek hosszadalmas munkát 
kívánnak és mostanában, amikor még az elmúlt háború 
következményeit nyögjük és az új háborútól reszketünk, 
nem hoz sokat. Magam sem adtam el két éve majdnem egy 
képet sem, de annál több karcot. Most a karc a divat; 
húsz év előtt a tulipánok voltak divatban. Rembrandt karcait 
mindig is nagyon keresték. Amikor a közönség festményeit 
már nem akarta (nem szeretném megbántani, de meg fog 
érteni engem), karcaiért még akkor is jó árat fizetett. Már
most azt szeretném tudni: mi történt a lemezekkel?
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—  Nem tudom — felelte Rembrandt. —  Többnyire 
az itteni műkereskedőknek adták el.

— Meg lehetne állapítani, hogy kiknek?
— Hogyne —  mondta Hendrickje. —  Titusnak van 

róla jegyzéke.
— Akkor jó — folytatta Francén. — Űjra meg kell 

szereznünk ezeket a lemezeket. Persze fizetni kell értük. 
Talán megegyezhetnénk abban, hogy minden levonat után 
fizetünk valami kis díjat. De a lemezeket feltétlenül meg 
kell kapnunk. A napokban véletlenül megtudtam, hogy egy 
jó prés olcsón eladó; gazdája abbahagyta a művészetet és 
inasnak állt be.

— Csak nem Piet de Hoogh? — kérdezte Rembrandt.
— Nem, egy teljesen ismeretlen ember. Vagy hatvan 

forintért megkaphatjuk a kitűnő prést. Megveszem és ez 
lesz az én részem az új vállalkozásban. Holnap Rembrandt 
szétnézhet lakás után, ahol műteremnek való szoba is akad. 
Hendrickje pedig ágyakat, fehérneműt, fazekakat és lába
sokat vásárol, Titus és én meg elindulunk, hogy megkeressük 
a lemezeket a műkereskedőknél.

— És én? — kérdeztem. — Hát én mit csinálok?
—  Egyelőre várjon — mondta Francén. — Vagy 

pedig kérdezze meg Vingboomot, mikor van egy pillanatnyi 
ideje; akkor elmegyek hozzá ezzel a három ártatlin kis
gyermekkel és iratok egy szabályos szerződést. És ha a doktor 
most hozat egy korsó sört, ihatunk az új cég, m n  Rijn, van 
Rijn és Stoffelse egészségére.

Ügy gondoltam, az alkalom többet is megérdemel, 
mint közönséges sört, lementem a pincébe, hogy felhozzak 
egy palack jó bort. Amint lefelé mentem a keskeny lépcsőn,
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fejemet beütöttem, mint húsz év folyamán mindig, károm
kodtam és dörzsöltem az ütés helyét és mialatt ott álltam a 
sötétben és elmerengtem, megérett bennem az a meggyőző
dés, hogy amit most éltem át, méltó költői tárgy lenne a 
zordon Aischylos számára.

Korának legnagyobb festőjét a szegényháztól nem védi 
meg más, mint egy beteg leány, akinek egyetlen vagyona a 
szépsége és jósága és egy tizenhatéves fiú, aki apját nagyon 
szereti és valószínűleg meghal, mihelyt az anyatermészet, 
titokzatos céljait követve, egy asszony karjaiba vezeti.

Azután fogtam a palackot, felvittem és egy boldog órát 
töltöttünk el.

Két év óta először láttam Hendrickjét és Rembrandtot 
újra mosolyogni.

Hendrlk van Loon: Rembrandt. 27
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A VAN RIJN-CSALÁD ÜJ LAKÁSBA K Ö L T Ö Z IK .

Először is meg kellett szereznünk Titus gyámjának 
beleegyezését, mert a fiú ügyei most oly elválaszthatatlanul 
összeszövődtek apjának ügyeivel, hogy Rembrandt egy lépést 
sem tehetett anélkül, hogy ne tartozott volna felelősséggel a 
csődbíróságnak és az árvaszéknek.

Verwout nagy elfoglaltsága miatt nem tudott időt szen
telni a dolognak és egy bizonyos Louis Crayerst nevezett 
meg utódjának. Azelőtt sohasem találkoztam vele; rövid, 
udvarias levelet írt nekem, amelynek értelmében jövő pén
teken délelőtt 11 órakor vár engem és barátaimat. De Abra- 
ham Francén és én úgy véltük, hogy bizottságokkal ezen a 
világon semmire nem lehet menni és ezért úgy döntöttünk, 
hogy magunk intézünk el mindent.

A kitűzött időben beléptünk Crayers szobájába. Any- 
nyira tele volt munkával, hogy csak kevés időt tudott nekünk 
szentelni; de könnyen lehetett vele tárgyalni, mert mindjárt 
felismerte a lényeget és úgy kezelte az ügyet, mint egy meny- 
nyiségtani feladatot, aminthogy az is volt.

— Uraim, — mondta — szavamat adtam, hogy leg
jobb tehetségem szerint védem a fiatalember érdekét; azon
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hallom, anyja nagyon törékeny volt és a fiú úgy látszik, 
inkább anyjára ütött, mint apjára. Mégsem láttam sohasem 
bensőségesebb viszonyt apa és fiú közt. Az apáról nem tudok 
semmi közelebbit, de elismerem lángelméjét. De ha üzleti 
ügyekről van szó, Isten bocsássa meg nekem a szavakat, 
amelyeket az okiratok első átvizsgálásakor használtam.

—  Nem akarok túlságosan kemény kifejezéssel élni, 
de a fiatalember számára sokkal-sokkal jobb lett volna, 
—  természetesen csak üzleti szempontból beszélek —  ha 
apja hal meg anyja helyett.

—  Önök véleményemet akarják hallani tervükre vonat
kozólag. Biztosíthatom Önöket jóindulatomról, feltéve, hogy 
tiszteletben tartják védencem érdekeit. Ezt a szempontot 
mindig újra hangsúlyoznom kell, mert nem hiszem, hogy az 
öreg van Rijn megváltoztatja az üzleti dolgokkal szemben 
való viselkedését. Csak látták volna azt a khaoszt, amelyet 
rendbe kellett hoznom.

—  Amikor a csődbíróság becsüsei átvették a házat, 
három vödörre való számlát hordtak össze. Régi, új, kifi
zetett, ki nem fizetett számlákat. A ház meglehetős rendben 
volt, mondták, de minden fiókban, sőt még a képek és tükrök 
mögött is számlákat találtak.

—  De nemccak számlákat, sokkal nagyobb baj, hogy 
felfedeztek ugyanannyi adóslevelet, váltót és csekket is, vala
mennyi Rembrandt javára szólt és Rembrandt ezeket soha
sem mutatta be és sohasem értékesítette. Sőt egy tucat pénzzel 
telt borítékot és kis pénzes zacskót is találtak, ezeket félre
tette és azután teljesen megfeledkezett róluk —  ennyire 
gondatlan. Természetesen összegyűjtöttem az iratokat} sok
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esetben a kiállító már meghalt, már sok éve meghalt, vagy 
elköltözött és nem lehet megtalálni. Az ilymódon veszen
dőbe ment összeg többezer forintra rúg.

—  Rendes körülmények közt ezt gondatlanságnak 
nevezném és minden más esetben közöltem volna a tény
állást a bírósággal, de van Rijn nem mindennapi ember, 
képzeletvilágban él és nincs érzéke az élet valóságai iránt. 
Megkérdeztem, vajjon vannak-e még rokonai, akiktől örök
séget várhat. Azt mondta, vannak: nagynénjének egy uno
kájáról, bizonyos Piet van Medemblicktől valószínűleg 
néhány ezer forintot kap, legalább is ezt mondta egyik 
fivére, amikor utoljára találkoztak.

—  Utánanéztem a dolognak és úgy találtam, hogy 
igazat mondott. Ettől a távoli, mondjuk unokatestvérétől 
csakugyan örökölnie kellett volna. Ez a titokzatos unoka- 
testvér, apja nővére fiának fia a hivatalos okiratok szerint 
szolgálatba lépett egy hajóra, amely e század elején Indiába 
hajózott és a portugál partok magasságában, Texelből való 
elindulása után három héttel elsüllyedt; az utolsó negyvenöt 
évben egy szót sem lehetett hallani erről a Pieter van Medem- 
blickről, de a törvények értelmében, amint a leydeni városi 
törvényszék értelmezi azokat, eltűnése után ötven évnek kell 
eltelnie, amíg halottnak nyilváníthatják, ezek szerint tehát 
az örökösök 1665-ig nem kaphatnak semmit és van Rijn 
része a kamatokkal együtt akkor sem fog nyolcszáz forintnál 
többre rúgni.

— Igen tisztelt uraim, mindenben támogatni fogom 
Önöket barátjukért való fáradozásukban, akinek én is javát 
akarom tehetsége iránt való tiszteletből és ugyanakkor igyek
szem minden rendelkezésemre álló eszközzel elősegíteni a
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fiatal Titus érdekeit. Ragaszkodnom kell tehát a szerződés
hez, de egyebekben teljesen az Önök oldalán vagyok.

Megköszöntük Crayersnek türelmét és udvariasságát és 
megkérdeztük, nem akar-e indítványt tenni'a szerződésre 
vonatkozólag.

— Nem, — felelte —  szabályos üzleti szerződésnek 
kell lennie. Barátom, Listingh közjegyző, nagyon megbíz
ható ember, foglalkozik ilyesféle ügyek okiratba foglalásával.

Megköszöntük és azután mindenekelőtt lakást akartunk 
keresni barátaink számára, olyant, ahol üzletet és műtermet is 
be lehet rendezni. Nekiláttunk tehát a lakás-keresésnek. 
A feladat igen nehéznek bizonyult. Végre szerencsés véletlen 
folytán megtaláltuk, amit kerestünk. Egy nap megjelent 
nálam egy fiatalember és azt mondta, egy barátja küldte 
hozzám. Jobbkezén kicsiny nyitott seb volt, abba piszok 
került és gennyes daganatot idézett elő. Szeretné, ha lehe
tőleg fájdalommentesen nyitnám ki. A neve Lingelbach, 
Johannes Lingelbach, apja német, Majna-menti Frankfurt
ban lakik, ő maga festő, Olaszországban dolgozott, most 
Párizsba készül, ahol állítólag jobban megy a festőknek, 
mint Hollandiában, au! ez fáj, de nem.annyira, mint ahogy 
gondolta volna. Es így beszélt egyfolytában, belépésének pil
lanatától kezdve egészen addig, amíg tisztán bekötözött 
kézzel és felkötött karral nem távozott.

Három nap múlva megint eljött, hogy kicseréljük a 
kötést. Eszembe jutott lakásvadászatunk és mielőtt Lingel
bach elment, megkérdeztem, nem tudja-e, hol vannak kiadó 
házak. Azt felelte :

— Dehogy nem, hiszen apámé a Roozengracht végén 
lévő labirintus. Talán ismeri is őt? Az öreg Dávid Lingel-
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bachot? Szemtől-szemben mi velünk üresen áll egy ház, 
vagy legalább is a fele. Véletlenül éppen tegnap este láttam.

— Magas a bére?
— Holnap reggel pontosan megmondom — felelte.
Másnap megint megjelent.
—  A háznak csak a balfele kiadó —  mondta. — 

Van benne egy nagy szoba^— majdnem magam is kivettem — 
északra nézó, nagy ablakkal, remek műterem lehet belőle.
A többi négy szoba sokkal kisebb; van hozzá konyha is; évi 
bére 150 forint, de talán olcsóbban is megkapják. A tulaj
donos, Van Leest korcsmáros ott lakik a házban. Rendes 
embernek látszik, nem olyan mindennapi alak.

Aznap késő délután elmentem Rembrandttal a Roozen- 
grachtra. Megnéztük a házat, beszéltünk van Leesttel és 
mindjárt alá is írtuk a szerződést, amelynek értelmében száz- , 
huszonöt forint évi bért kell fizetni.

Egy hét múlva a van Rijn-család beköltözött új ott
honába.

Minden régi barát hozzájárult az új háztartáshoz. 
Francén négy ágyat, Dusart lepedőket 'és vánkosokat, van 
den Eeckhout és Roghman konyhaneműt, Suythof asztalokat 
és székeket ajándékozott, én pedig nekik adtam azt a nagy 
bronzcsillárt, amely abban a szobámban függött, ahol Rem
brandt két évig dolgozott, miközben a csillárt nagyon megsze
rette. Kocsit béreltünk, becsomagoltuk a képeket, amelyeken 
dolgozott és mindazokat a rézlapokat, amelyeket meg tudtunk 
szerezni, tetejükre ültettük Hendrickjét Cornéliával és el
szállítottuk őket az új lakásba.

Megérkezésünkkor mindent pokoli rendetlenségben 
találtunk, ágyak, asztalok, mosdótálak és székek egymás
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hegyén-hátán feküdtek az elülső szoba padlóján, a háló
szobákat pedig lepedők, vánkosok, fazekak és lábasok töl
tötték meg festői diszharmóniában. Azt vártuk, Rembrandt 
az ajtóban üdvözöl majd bennünket, de sehol sem tudtunk 
rábukkanni.

Ekkor Hendrickje, aki éppen új birodalmát szemlélte, 
kinyitotta a nagy hátulsó szoba ajtaját. A szoba közepén, a 
padlón ült Rembrandt, a lehető legkényelmetlenebb hely
zetben és egy nagy képen dolgozott, amelyet a családi por- 
cellánt tartalmazó hordónak támasztott.

—  Ó, —  mondta, anélkül, hogy felpillantott volna — 
Maga az? Bocsásson meg kérem, de olyan jó a megvilágítás, 
azt gondoltam, mindjárt hozzá kell kezdenem.

—  Igen, szívem, nagyon jól tetted —  mondta Hen
drickje, visszatért hozzánk és nyugodtan kicsomagolta Cor- 
nélia ruháit és játékszereit.



6i . F e j e z e t .

M EG B ÍZÁ ST SZERZEK REM BRANDT 
SZÁMÁRA.

Ügy éreztem, van Rijnékat egy időre magukra kell 
hagynom, hogy annál gyorsabban hozzászokjanak új kör
nyezetükhöz és elutaztam Leydenbe, amelyet évek óta nem 
láttam. Két hét múlva tértem vissza Amsterdamba és azt 
kellett hallanom, hogy Hendrickje súlyosan megbetegedett, 
Titus lázasan iparkodik, hogy a kis elülső szobát műkeres
kedéssé alakítsa át, Rembrandt pedig buzgón dolgozik a város
házi allegórikus festmény vázlatain, azon a képen, amely 
nem nyert kegyelmet a nemes tanácsurak előtt és végső 
pihenőre a városháza padlásának egy lomtárában talált.

De a kép sorsát akkor természetesen még nem tudtuk 
és Rembrandtot boldoggá tette az a puszta tény, hogy megint 
dolgozhat, még Hendrickje ajkán is megjelent olykor egy- 
mosoly és Titus megint arról álmodozhatott, hogy egy nap 
híres festő lesz és nem kell életét kép- és régiségkereskedőként 
eltöltenie.

Mindhárman szívből örültek, hogy viszontlátnak. O tt 
tartottak ebédre és elmesélték, a háznak nagy sikere van, de 
a hitelezők megint csak egyre jönnek és fel akarnak valamit
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fedezni, ami magáé Rembrandté (— nem hagytak nekem 
mást, mint a ruhát, amit viselek —  vágott közbe Rembrandt.) 
Egyébként francia barátom többször meglátogatta őket, de 
nagyon rossz színben van, matróza kísérte, annak kellett őt 
levezetnie a ház lépcsőjén, azután mindjárt kocsiba ült. Jean- 
Louis megigértette velük, hogy nem szólnak nekem beteg
ségéről. Francén is jelentkezett. Éppen akkor tért vissza 
Haarlemből, ahol meglátogatta Halsot, az öreg Frans Halsot, 
aki szívből nevetett, amikor Fráncén elmondta neki, hogy jó 
barátságban van Rembrandttal.

— Mondja meg neki, —  szólt Hals —  hogy sokszor 
üdvözlöm és hogy most már testvéremnek nevezhetem, 
szerencsés fickó. De mikor ő csődbe ment, a város több 
tekintélyes embere szerepelt hitelezői közt, míg nálam a 
nagy kiárusítás egy pék, egy közönséges kenyérdagasztó 
kedvéért történt.

Francén egyéb híreket is hozott. Hals megint fest, 
pedig húsz éven át nem tett egy ecsetvonást sem (úgy sem 
tudja eladni, hát minek fessen, mondta) és szeretne Rem
brandttal beszélni, mert csodálatos felfedezésre jö tt rá, de 
nyolcvanéves lévén, már nem tudja fyasznát venni.

— Mondja meg azt is Rembrandtnak, •— tette hozzá— 
festő számára a legnagyobb szerencse az, ha szegény; mert ha 
az ember szegény, nem veheti meg azokat a drága színeket, 
amelyeket ifjúkorában használt, amikor még a papa fizette a 
számlát; kénytelen két vagy három festékestubussal vinni 
valamire és ezáltal megtanulja az árnyalatokat kidomborítani 
és ha ezt igazán jól csinálja, majd már az emberek is megértik, 
hogy mit akar, épúgy, mint azelőtt, amikor még megenged
hette magának, hogy a szivárvány minden színével fessen,
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És így beszélt egyre az öregember, ismételte magát és 
ellentmondott magának; hiszen már évek óta a szegény
házban él, nem lehet csodálni, hogy nem viselkedik olyan 
előkelőén, mint a múltban.

És majd elfelejtették elmondani nekem, hogy Crayers 
azt izeni, Titus pőre Hertsbeeck ellen valószínűleg még az 
év vége előtt döntésre kerül (»Szent Isten!« gondoltam 
magamban, »még egy pör? hát sohasem lesz vége?«j és Herts- 
beecket arra fogják ítélni, hogy néhányezer forintot fizessen 
Titusnak; ez nagyszerű lesz, mert most bizony nagyon 
krajcárosan kell élniük. Amikor végre tíz óra felé haza
indultam, olyan boldog voltam, mint már rég nem, 
mert közvetlenül elindulásom előtt a lázpiros és öröm
től sugárzó Hendrickje a szoba sarkába húzott és fülembe 
súgta :

— Rembrandt egész nap dolgozik és minden rend
ben van.

Fiamon kívül csak egyetlenegy rokonom élt Amster
damban. Hogy rokonságunk miből állt, magam sem tudtam. 
Nagyanyám ugyan gyakran megmagyarázta, de az illető 
nem nagyon érdekelt és ezért többnyire nem hallgattam oda, 
amikor nagymamám azt mondta:

— Tudod, az ő mamája nővérének nagypapája a te 
apád nagybátyja unokatestvérének a nagybátyja — vagy 
valami hasonlót mondott. Bizonyos külsőséges jóbarátságot 
tartottunk fenn és ügyeltünk arra, hogy minden újévkor meg
látogassuk és e szavakkal üdvözöljük egymást: — Jó napot, 
kedves rokon. Sok szerencsét az újesztendőben. —  Ez volt 
minden, nem lévén semmi közös kettőnk közt egy elhalálozott 
dédükapát kivéve.
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Ez a van Loon valamivel fiatalabb nálam és egy kis 
posztógyára van. Minthogy nem nősült meg és kevesebb a 
dolga, mint legtöbb kollégájának, hát több ízben beválasz
tották a posztókészítők céhének elöjáróságába. Ebben az 
évben is kurátor volt, legalább is így mondta, amikor vélet
lenül találkoztunk egyszer a Rokinon, ahol egy öreg cseléd
lány és három nagyon kövér, lusta macska társaságában lakott.

Gratuláltam neki új méltóságához és megkérdeztem 
tőle, inkább csak hogy beszéljek valamiről, semmint kíván
csiságból, vajjon gondoltak-e már rá ő és kartársai, hogy 
lefestessék magukat. Azt mondta, nem. Ekkor hirtelen nagy 
ötletem támadt, vállára tettem mindkét kezem és gyorsan 
így szóltam:

— Ismerek egy egyenesen Maguknak való festőt, egy 
kiváló művészt, aki nem csapja be Magukat. Mikor akarják 
megkezdeni az ülést?

De a sívárlelkű posztókereskedő riadtan körülnézett, 
vajjon nem látja-e valaki illetlen viselkedésemet (mivelhogy 
ő csodásán korrekt úriember volt) és csak annyit kérdezett:

— Ki az?
— Rembrandtnak hívják,
— Soha életemben’ nem hallottam hírét.
—  Nem baj. Holnap elviszem hozzá, akkor majd 

Maga is véleményt alkothat róla. Jó éjszakát, holnap reggel 
tízkor itt vagyok.

A jó Isten a megmondhatója, hogyan is sikerült meg
győznöm arról a száraz gyapjúnyesőt és épp ilyen halvérű kar
társait, hogy Rembrandt nekik való emberj elég az hozzá, 
hogy megalkudtak egy képre és eléggé tisztességes árat 
ígértek.
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Kíváncsi voltam, hogyan fog Rembrandt ezúttal mun
kához látni. Már rég nem foglalkozott ilyen természetű 
képpel; azóta, saját szavai szerint, állandóan annyit hajszol
ták, hogy régi énjéből bőrén, csontjain és tisztességes, csúnya 
ábrázatán kívül semmi sem maradt. Húsz év előtt mindegy 
lett volna neki, mekkora a vászon, amelyre szüksége van 
vagy milyen színeket használ és fütyült volna azoknak a 
véleményére, akiknek a képet meg kell fizetniök.

De most tekintetbe kell vennie műtermének kicsiny
ségét, nem pazarolhatja a fényes lakkot és a drága okkert, 
amelyet Titus hitelbe vett neki és minthogy a pénzre égető 
szüksége van, kénytelen figyelni a rendelők kívánságára és 
ahhoz alkalmazkodni.

Nem vagyok ugyan szakértő képek dolgában; mégis 
feltűnt nekem, hogy Rembrandt ezúttal különösképen meg
közelítette eszményét. A képen épp csak jelezte a rész
leteket és mégis érezni lehetett ezeknek a derék nyárs
polgári posztókereskedőknek jelenlétét, mint hogyha az 
ember maga is közöttük volna. —  Érezni lehetett, titokban 
milyen büszkék a rájuk bízott magas hivatalra, és szívük 
mélyén mennyire bizonyosak abban, hogy sokat irigyelt 
méltóságukat nyilvánvaló tisztességességük és kifogástalan 
üzleti erkölcsük elismeréseképen nyerték el.

Ez volt a leghatásosabb kép, amelyet valaha láttam és 
meggyőződésem szerint eddig még senkinek sem sikerült 
ilyen hihetetlenül szerény eszközökkel ilyen csodálatos hatást 
elérnie.

A kép elragadott. Elkészülte után rögtön elrohantam 
a Rokinon lévő házba, ahol egy pelikános cégér hirdette 
minden embernek, hogy itt található Qerard van Loon és
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Fiai posztókereskedésej öreg rokonom volt a legfiatalabb 
»Fiai«közül. A ki váló kurátoréppenebédjétfogyasztotta,amely 
egy tál lencselevesből állt és meglehetősen meglepetve nézett 
rám, mert nem szokott hozzá ilyesfajta bizalmaskodáshoz.

—  Jó reggelt, rokon, —  szóltam — látta már a képet?
—  Láttam, —  felelte — de nem vagyunk túlságosan 

oda tőlej na mindegy, azért mégis fizetünk majd annak az 
embernek.

Rögtön sarkon fordultam, mire ő utánam kiáltott:
—• Nem ebédelne nálam?
—  Köszönöm, — kiáltottam vissza —  majd leg

közelebb.
Hazamentem és fiammal egy újfajta fűrészmalomról 

beszélgettemj olyan fűrészmalmot akart építeni, amely egy
szerre három fát tud feldolgozni.

Fiam már nagyobb volt, mint én. De annyira szeret
tem, hogy mindig olyan kifejezéseket használtam vele kap
csolatban, amelyek csak gyermekekhez illenek és ez néha 
súlyos nehézségeket okozott közöttünk. Fiam is nagyon 
szeretett engem, a maga módján és mindjárt észrevette, hogy 
valami baj vám:

—  Mi történt, apám? —  kérdezte. — Rembrandt 
bácsinak megint gondjai vannak?

—  Nem, dehogy — erősítgettem, de észrevette, hogy 
hazudom.

—  Kár, igazán kár érte —  szólt. —  Rembrandt bácsi 
olyan aranyos ember és én úgy szeretem, de nagyon ostoba. Ki 
fog képeket festeni, mikor a világnak malmokra van szüksége?

Bizonyára akad felelet erre a kérdésre, de pillanatnyilag 
bevallom, nem voltam képes gondolkozni rajta.
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SZEGÉNY HENDRICKJE VÉGSŐ NYUGOVÓRA
TÉR .

Most az 1665-től 1668-ig terjedő évek következnek, 
amelyek folyamán sok minden történt, de sajnos, nagyon 
kevés olyasmi, ami az én vagy a barátaim boldogságát öreg
bítette volna.

így mindenekelőtt Hendrickje betegsége. Cornélia szü
letése után körülbelül egy évvel kezdett el betegeskedni. 
Meghűlt. Minthogy nem akart kellő ideig ágyban maradni, 
tüdőbaj fejlődött ki és nemsokára attól kellett félnem, a 
tüdővész őt is eljegyezte magának. Saskia ebben a 
szörnyű betegségben halt meg és most Hendrickje is 
áldozatául esett.

Tavasszal sokkal rosszabbul érezte magát; nyáron a 
legcsekélyebb javulás sem állt be. ősszel egy nap arra kért, 
hivassam el azt a közjegyzőt, aki elkészítette az üzleti szerző
dést, de vigyázzak, hogy ne olyankor jöjjön, amikor Rem
brandt odahaza van. Rembrandtnak nem szabad megtudnia, 
milyen rosszul érzi magát. Még tudott egy keveset sétálni és 
azt remélte, hogy Rembrandtot sikerül majd az utolsó percig 
félrevezetnie.
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Tudtam, hogy Rembrandt augusztus 7-én Titus
szal együtt meglátogatja barátját, Joris de Caulleryt, aki 
akkoriban Hágában lakott, de most magánügyben rövid 
időre Amsterdamban tartózkodott. Ezen a napon elmentem 
tehát Listingh közjegyzővel a Roozengrachtra és Hendrickje 
végrendelkezett.

Szegény jó asszonynak nem sok végrendelkezni valója 
volt, de amije csak volt, azt mind Cornélia lányára hagyta, 
vagy ennek elhalálozása esetén mostohafiára, Titusra. 
Továbbá úgy rendelkezett, hogy Rembrandt legyen gyer
mekének egyetlen gyámja és ragaszkodott egy passzushoz, 
anelynek értelmében az üzletből befolyó jövedelmek, ameny- 
nyiben Titus örökli azt, Rembrandtnak fizetendők, annak 
haláláig. Minthogy nem tudott írni, csak egy keresztet rajzolt 
az okmány alá. Felkértek, hogy én is írjam alá; de éppen 
ekkor csöppent be Christiaen Dusart egy képpel, amelyet a 
múlt héten fejezett be és most meg akarta mutatni Rem
brandtnak. A közjegyző jobbnak találta, ha helyettem 
Dusart szerepel, mint tanú, mert különben Rembrandt vagy 
Titus még esetleg azt gondolhatná, én vagyok valamiképpen 
felelős e szokatlan végrendelet furcsa rendelkezéseiért, pedig 
ezt a végrendeletet későbbi nemzedékeknek mint a hűség és 
önfeláldozás emlékjelét kell majd mutogatni. A másik tanú 
a ház másik felének egy lakója volt és fáradságáért egy forintot 
kapott.

Mikor minden szabályszerűen elintéződött, Hendrickje 
oly kimerültnek érezte magát, hogy le kellett feküdnie.

Októberben véletlenül az ablakból látta, amint egy 
részeg csavargó zsebkésével le akar szúrni egy asszonyt, aki 
felháborodott tisztességtelen viselkedésén. A rémület, amelyet
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ez a látvány kiváltott belőle, végzetesnek bizonyult. Le kel
lett feküdnie és többet nem is kelt fel. 
f.-iíjí Még majdnem egy évig élt, sohasem panaszkodott és 
mindvégig megőrizte szellemi élénkségét. Szeretete Rem
brandt és a két gyermek iránt nem csökkent (Titus úgy 
tekintett rá, mint saját anyjára és ő sem tett semmi különb
séget saját gyermeke és Saskiáé közt), ellenkezőleg, csak 
növekedett, amikor érezte, hogy mindinkább eltávolodik 
ettől a világtól. És oly tökéletesen véghezvitte azt az elhatá
rozását, hogy senkinek sem szabad miatta búsulnia, hogy sem 
Rembrandt, sem Titus nem sejtette az utolsó percig, állapota 
mennyire komoly.

Rembrandt egy reggel Hendrickjét eszméletlenül találta 
a padlón. Ügy látszik, fel akart kelni, hogy ablakot nyisson és 
friss levegőt engedjen be. Többször kapott fuldoklási roha
mokat és ilyenkor csak a friss levegő segített rajta. Titus 
lóhalálában hozzám rohant és odahívott. De mire megérkez
tem, a roozengrachti házba, Hendrickje már meghalt.

Délután megbeszéltük a temetést. Rembrandt azt 
akarta, hogy az Ó-Templomba temessék, Saskia mellé. 
De első feleségének halála óta más városrészbe költözött és 
a törvény értelmében minden halottat az utolsó tartózkodási 
helyéhez legközelebb eső templomban kell eltemetni. Ha a 
hátramaradtak máshol akarják eltemetni, akkor a temet
kezési vállalkozónak külön összeget kell fizetniük ^minden 
templomért, amely mellett el kell haladniuk a temetés cél
jára kiszemelt Istenházához vezető útjukban.«

Ez a rendelet Rembrandt kívánságának teljesítését 
nagyon is megdrágította volna.

Másnap reggel (1662 október 27-én) Rembrandt eladta
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készpénzért a sírt, amely Saskia földi porait tartalmazta, egy 
bizonyos Pieter van Geenennek. A pénzen azután másnap 
sírhelyet vett a Déli-Templomban. És ott temették el 
Hendrickjét.

Bizonyára örömmel köszöntötte Istent a mennyország
ban, de férje és gyermekei nélkül rettenetesen egyedül érez
hette magát.

Hendrlk van Loon: Rembrandt. IS



JEA N -LO U IS E L V IT O R L Á Z IK  
A MESSZESÉGBE.

És most be kell számolnom az Ür 1662-ik esztendejének 
egy másik eseményéről is, amely őszinte és mély bánattal 
töltött el.

Amikor Jean-Louis kevéssel Leydenből "való vissza
térésem előtt meglátogatta van Rijnékat, oly sovány és 
sápadt volt, hogy attól féltek, valami súlyos betegségben 
szenved.

Jean-Louis szokásos szeretetreméltóságával eloszlatta 
ezeket az aggodalmakat és kijelentette, soha életében nem 
érezte jobban magát. És csakugyan a legjobb hangulatban 
találtam, amikor meglátogattam; arcszíne is piros volt, szeme 
tiszta, szelleme tele tervekkel, amelyeket kifejtett, még 
mielőtt leülhettem volna.

— Nézzen ide —  mondta és egy rajzot mutatott, 
amely akár egy százlábú vázának vázlata is lehetett volna, de 
tulajdonképpen azt az új hajótípust ábrázolta, amelyet Jean- 
Louis építeni akart. — A régi hajó már elavult; tudományos 
szempontból hamis a szerkezete, a mennyiségtan segítségével 
új megoldást találtam. Hat hónap előtt hozzákezdtek egy

63. F e j e z e t .
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hajóhoz az én terveim szerint. Jövő hónapban kész is lesz.
A »Descartes« 1662 júniusában csakugyan elkészült. 

A név eleinte nem keltett semmi feltűnést. Természetesen a 
kikötőben minden kapitány szörnyen érdeklődött a különös 
farú építmény iránt, amelyhez hasonlót még sohasem láttak 
nálunk. A tengeri medvék egész nap ott álltak a parton és 
vitatkoztak rajta.

Nemsokára a kíváncsiak tömege ostromolta a hajót, a 
kikötőhatóság pedig abban a hiszemben, hogy valami nagy
arányú csempészésről van szó, elküldött egy hadnagyot és 
három közlegényt, hogy vizsgálják ki az esetet. De minden 
írást rendben találtak és az egész eset el is alszik, ha a hiva
talos jelentésben is természetesen szereplő Descartes név 
nem tűnik fel Valkenier úrnak, az egyik polgármesternek. 
Ez az úr kijelentette, hogy szívében mélyen fel kell hábo
rodnia, amikor egy idegen, aki hosszú éveken át élvezte 
vendégszeretetünket, oly kevés megértést tanúsít a polgárok 
többségének érzülete iránt, hogy egy hollandi kikötőből 
kifutó járművet egy olyan pogány filozófusról nevez el, akit 
általában a keresztény vallás egyik legveszedelmesebb ellen
ségének tartanak; de la Tremouille bárót fel kell kérni, 
adjon másik nevet hajójának. A többi polgármester egyet
értett vele.

Jean-Louis-t tehát felszólították, keresztelje át hajóját. 
Egy heti gondolkozási időt kért, mert még habozott a követ
kező nevek közt; Gólyahír, Mózes és Áron. ö t  napi hala
dékot adtak neki.

A negyedik nap végén eltűnt fiammal együtt. Nem 
aggódtam, mert tudtam, fiam vigyáz magára s rövidesen újra 
felbukkan. Négy nap múlva fáradtan és borotválatlanul, de a

28*
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legjobb hangulatban haza is ért. Csizmája azért olyan pisz
kos, — mondta —  mert Hoorntól egész úton gyalog jött.

—  Remek ütünk volt, — folytatta — a hajó csodá
latos. Bárcsak Louis bácsi magával vitt volna végig. Küldött 
egy levelet. Kérlek, bocsáss me, gmost megmosdom és meg
borotválkozom.

A fiú felment szobájába. Kezembe vettem a levelet. 
Nem volt rajta semmi feltűnő és mégis úgy éreztem, mielőtt 
kibontottam: ez Jean-Louis utolsó üzenete. A levelet eltet
tem. így hangzik:

£>Carissime (latinul kezdődött, de azután franciául folytatta)
Fia majd átadja önnek ezt a levelet. Kitűnő fiú. Mal

mokat fog építeni és boldog lesz.
És most hadd magyarázzam meg, miért hagytam el 

örökre, anélkül, hogy elbúcsúztam volna. Nem szeretem a 
szokásos búcsúzásokat. Nagyon is hasonlítanak egy súlyos 
műtéthez, amelynél nem alkalmazzák az ö n  kiváló canna- 
bisát. A Descartes (mégsem változtattam meg a nevét) 
Bordeaux-ba megy. Hazámba igyekszem.

Valóban különös, elismerem, hogy éppen ma térek 
vissza hazámba. Olyan voltam, mint akinek nincs hazája, 
szívesen játszottam azt az embert, aki tiszta logika, testet- 
öltött értelem. De most, amikor érzem, hogy nem élek már 
sokáig, furcsa, eddig ismeretlen ösztön hajt szülőföldem 
felé, hogy honfitársaim között haljak meg.

Napjaim meg vannak számlálva. Szívem már majdnem 
befejezte feladatát. Egyre gyengébb lesz és már több ízben 
figyelmeztetett arra, hogy nemsokára beszünteti működését. 
Elégedett vagyok. Szívem hűséggel szolgált és most már 
pihenést érdemel.



437

De inkább más, vidámabb dolgokról beszélek. Barátok 
voltunk, jó barátok, testvérek, a szó legjobb értelmében. Meg
sérteném ö n t, ha megköszönnék valamit, amit oly szí
vesen adott.

Egy éven belül már a sírban pihenek. Nem egészen 
tizenkét hónapon belül már tisztában vagyok a nagy rejtély 
megoldásával, ha ugyan van megoldása. Ha pedig nincs, hát 
alszom és vajjon kívánhat-e az ember hatvanévi bátor küz
delemért drágább jutalmat, mint örök nyugodalmat és pihenést?

És még egy rövid kis elmélkedés, mielőtt utoljára Isten- 
hozzádot mondok.

Érdemes volt élni? Vajjon élnék-e még egyszer, ha 
szabad választásom lenne?

Hadd feleljek ezekre a kérdésekre fordított sorrendben.
Ha szabad választásom lenne, ezt felelném: »Nem, és 

ezerszer is nem!« Legalább is nem, ha meg kellene Ígérnem, 
hogy még egyszer ugyanazokat az ostobaságokat követem el, 
amelyeket az elmúlt hatvan esztendőben elkövettem. Ha 
megint ugyanannyi csúf, sívár és értelmetlen dolgon kell 
keresztülmennem, mint amennyin keresztülmentem, amióta 
eszemet tudom, ha megint számos idegen országban baran
golván, ugyanannyi bolonddal kell összekerülnöm, mint 
amennyivel szomorú kitüntetésem volt összekerülhetni, akkor 
inkább azt mondom: »Nem!«

De érdemes volt-e élni? Nem tudom biztosan, de egész
ben véve mégis azt mondanám, igen. Nem az úgynevezett 
»valóságok« miatt, azokat megtanultam megvetni, hanem a 
»nem valóságos« dolgok miatt, mert azok adnak csak szilárd 
alapot, amelyen egy bölcs ember felépítheti személyes elé
gedettségének épületét,
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Fiatalkoromban gondos atyám igyekezett a fejembe 
verni, hogy a fogható vagyon megszerzése minden földi 
boldogság kezdete és vége. Egész életemben végtelenül sok
szor hallottam ezt a parancsot: Halmozz fel annyi földi 
javat, amennyit csak tudsz, hogy azokat magadénak mondhasd.

Ferenc szolgám, akinek nincsen párja, úgy gondolja, 
hogy utunk veszedelemmel jár és jövő hónap vége felé 
leszek célomnál. Én tökéletesen megbízom ügyességében, 
amellyel járművünket vezetni fogja. De ha mégis úgy lenne, 
hogy ő lesz Charonom és a Biscayai-Öböl a sötét Styx folyó, 
akkor ne ontson hiábavaló könnyeket azért az emberért, 
akit már úgyis csak néhány óra választ el a haláltól és vissza
tekintve őszintén azt mondhatja: »Ez igazán jó élet volt«.

És most, minthogy én vagyok a legönzőbb ember, 
hűséges inasommal kinyittatok egy üveg Cantenacot, meg
töltöm az ő poharát és az enyémet és iszom annak a fér
finak egészségére, aki kitüntetett engem azzal, hogy barát
jának nevezette

Aláírás nem volt, a levél egy utóirattal végződött:
»Adja át tiszteletteljes üdvözletemet Rembrandtnak, 

az öreg medvének. Rembrandt egész életében a végtelen 
szépség és tisztaság országában barangolt, amiért is az embe
rek vállvonogatással és irigy, rosszakaratú mosollyal mentek 
el mellette. Most már öreg és beteg, nemsokára elhízik és a 
kisfiúk az utcán sajnálkozni fognak rajta és amikor eljön a 
vég, mint szegény ember fog ismeretlen sírra lelni vala
melyik fagyos templomuk egy sötét szegletében. De volt-e 
valaha ember, aki olyan gazdag lett volna, mint ez a szeren
csétlen roncs? Amikor odaadta magát álmainak, minden 
vagyonát elvesztette; és közben mindent megnyert magának.«
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Négy héttel később egy Batáviából visszatérő keres
kedelmi hajó arról értesített, hogy a Brit Csatornában különös 
alakú kis járművel találkozott. Francia zászló lobogott rajta. 
T ört hollandisággal szólította meg a nagy hajót és azt mondta, 
Amsterdamból jön és Dél-Franciaországba igyekszik.

Sohasem tudtam meg, vajjon Jean-Louis elértő végül 
atyái földjét vagy pedig egy másik partra hajózott, ahonnan 
még senki sem tért vissza.
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MAGÁNYOS EM BER FEST EGY E L H A G Y O T T  
HÁZBAN.

Bármily különösen is hangzik, Hendrickje halála nem 
tett nagyon mély benyomást Rembrandtra. De ennek oka 
nem szívtelenség volt, mint ahogy azok mondták, akik soha
sem látták vagy csak hallomásból ismerték. Mint a testi fáj
dalomban, a lelki bánatban is van határ és a sors az utolsó tíz 
esztendőben Rembrandtot szakadatlanul oly szörnyű csapá
sokkal sújtotta, hogy most már úgy látszik semmi sem fogott 
rajta.

Akkoriban minden erejét megfeszítve dolgozott, túl
ságosan is megfeszítette erejét, úgyhogy egyáltalán nem 
örültem, amikor mint orvos néztem rá. Ritkán ment ki a 
házból; szívesen látta kevésszámú, megmaradt barátját, 
udvariasan, sőt néha szívélyesen jött eléjük, de gondolatai 
mindig máshol időztek és ha az ember szólt hozzá, egy ideig 
eltartott, amíg észrevette, hogy hozzá beszélnek és választ 
várnak. Ilyenkor halványan mosolygott, azt dadogta: »Igen« 
vagy »Nem hiszem« és mindjárt megint visszasüllyedt gon
dolataiba, amelyekkel el akarta hallgattatni lelke fájdalmát.

Rembrandt erőteljes emberfajtából származott. Apja,



nagyapja és dédapja (anyai őseiről nem is beszélve) olyan 
ember volt, aki nyakát sohasem görbítette meg, de ha az 
ívet túlságosan megfeszítjük, elreped. Amikor néha késő 
éjszaka azt láttam, hogy Rembrandt rövid, zömök alakjával 
(testmozgás hijján csípője körül nagyon széles lett) egyetlen- 
egy gyertya fényénél (az egész család ennek az egy gyertyá
nak a fényénél ült és dolgozott vagy olvasott) egy rézlemezen 
dolgozott, azt kérdeztem magamban, vajjon mikor követ
kezik be az összeomlás?

Szerettem volna rávenni, hogy legalább sétáljon valamit 
naponta, de azt mondta:

— Nem lehet, nagyon sok a dolgom.
Azt tanácsoltam, menjen el gyakrabban hazulról, 

keresse fel ismerőseit —  hiszen művészete szempontjából is 
hasznos, ha elméjét és lelkét legalább este felüdíti nevetéssel 
és tréfával; de csak fejét rázta és azt felelte:

— Nem, az lehetetlen. Nagyon sok a dolgom.
Ebben az időben keveset beszélt munkájáról és akkor is

csak fojtott hangon. Elmúltak már az idők, amikor nevető, 
elegáns ember volt és Saskiát és Hendrickjét előkelő hölgy
nek való ruhában festette le.

Sívár házacskájában nem is lehetett hátteret adni ilyen 
vidám jeleneteknek. Minthogy Rembrandt sohasem olvasott 
sokat és a szépirodalmi művek olvasását időpazarlásnak tekin
tette, tárgyválasztásában szükségképpen nem volt sok lehe
tőség; kénytelen volt visszatérni gyermekkori emlékeihez, 
amelyek természetesen a bibliai eseményekre szorítkoztak, 
amint azokat kisfiú korában anyjától hallotta.

De a Krisztus, amelyet most festett, nem hasonlított 
arra a szép, fiatal prófétára, aki olasz vetélytársainak képén
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Palesztina egy dombján, napfényben csillogó sziklatömbök 
közt hirdeti evangéliumát. Nem, ő a Fájdalmak Emberét 
festette; Krisztus megostoroztatását, Krisztust, amint búcsút 
vesz tanítványaitól, Krisztust a templom falai előtt.

Gyakran ültem órák hosszat műtermében, néztem, 
hogyan fest és mindig újra eszembe jutott egy képe, amelyet 
egészen fiatal korában készített: Sámson megfenyegeti apósát, 
aki megcsalta. A hatalmas ember, akit számára érthetetlen 
okokból, érzése szerint igazságtalan sorscsapás ér és most 
dacol a sorssal, még az istenséget is megfenyegeti és kamaszos 
daccal így kiált fel: Majd már megmutatom neked, mit tudok!

És meg is mutatta.
A Roozengracht egy szegényes házának kopott szobá

jában a színek csodái keletkeztek most, hogy a világ még 
évszázadok múlva is elképedve és hallgatagon áll majd előttük 
és azt mondja: »Az az ember, aki ennél is különbet alkot, 
már az istenek közé emelkedik.«

Azok a képek, amelyeket Rembrandt ebben az időben 
festett, nem találtak vevőt, egyetlenegy sem. Hogy hol van
nak most, egy évvel festőjük halála után, nem tudnám meg
mondani. Néhány hónap előtt egy leydeni zálogházban lát
tam a falon egy olcsó hegedű és egy ócska tengerésznadrág 
közt egy imádkozó zarándokot, amelyet akkoriban festett. 
Hogy a többi képből mi lett, nem tudom. Ha akad egy okos 
képkereskedő, aki szívén viseli unokája sorsát, az kibérel 
egy raktárát és megtölti azokkal a képekkel, amelyeket 
Rembrandt a roozengrachti házban festett és nem kapott 
értük egy fél forintot sem.

De miért várnánk ennyi jövőbelátást a művészet biro
dalmának keselyűitől?
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REM BRA N D TH O Z M ÉG EGY T A N ÍT V Á N Y  
CSATLA KO ZIK .

1664 vége felé nyilvánvaló volt már, hogy Rembrandt 
nem tudja kifizetni többé a roozengrachti ház bérét és olcsóbb 
hajlék után kell néznie. Titus talált a közelben egy lakást; 
a család még egyszer felszedte sátorfáját és átköltözött a 
Lauriergrachtra.

Csak három szobájuk volt; a világítás mindegyikben 
rossz. Ekkor Titusnak az az ötlete támadt, hogy apja köny
veket illusztrálhatna, ezzel több pénzt keresne, mint a festé
szettel. El is ment egy kiadóhoz, de az tudta, mennyire nem 
arattak sikert azok a rajzok, amelyeket Rembrandt Menassé- 
nak Nabukodonozorról szóló könyvéhez készített és hallani 
sem akart a dologról.

— Ha az Ön apja értene az acélmetszetekhez, tudnék 
valami munkát adni neki.

Titus nagy buzgalmában, hogy megbízást szerezzen 
apjának, azt felelte:

— Apám a legkitűnőbb acélmetsző az egész városban. 
Próbálja csak meg egyszer.

A kiadó belement,
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— Vajjon hajlandó lenne kérem van Rijn úr acél
metszetet készíteni Antonides van dér Linden egy arcképe 
után, amelyet Abraham van den Tempel festett néhány év 
előtt?

Rembrandt igent mondott. Csakhogy Rembrandt kar
coló volt, nem pedig acélmetsző és a kiadó csalódott benne. 
Rembrandt megint hitelezői keze közé került.

Bár magam sem voltam akkoriban bővében a pénznek, 
mégis szívesen segítettem volna rajta, de tudni sem akart 
arról.

— ö n  már untig eleget tett értünk; még eléggé munka
bíró vagyok ahhoz, hogy magam gondoskodjam gyermekeim
ről — felelte mindig, ha arról beszéltem, hogy átvennék vala
mit a háztartás terheiből.

Végtelenül örült, amikor egy szép napon jelentkezett 
nála egy Aert de Gelder nevű fiatalember és arra kérte, 
fogadja tanítványának. De Gelder akkoriban körülbelül húsz
éves lehetett; Dordrechtben született és annak a Sámuel van 
Hoogstratennek tanítványa volt, aki a háború után nem
sokára Angliába ment, ott nagy sikert aratott és állítólag 
gazdag ember lett. Minthogy Hoogstraten is dolgozott rövid 
ideig Rembrandt műtermében, az öregember nagyon meg
hatódott. De Gelder nemcsak szorgalmas tanítványnak, 
hanem becsületes és hű barátnak is bizonyult, amit Rembrandt 
nem mondhatott el minden tanítványáról.

De ebben az időben, sajnos, nem állt módomban, hogy 
sokat foglalkozzam Rembrandttal; Angliával új háború 
fenyegetett és időm nagy részét Hágában kellett töltenem.



REM BRA N D T M ÉG  EGYRE FEST.

Augusztus második felében visszatértem Amsterdamba. 
Texelben elhagytam a hadihajót és egy Enkhuizenbe igyekvő 
hajóra szálltam. Onnan pedig gyalog mentem tovább, mert a 
hadihajón töltött hónapok után jól esett egy kis testmozgás. 
Evezőscsolnakon átkeltem az Y-n és alkonyaikor házam felé 
ballagtam, örülve, hogy megint enyéim között lehetek és 
büszkeség töltött el, amikor megláttam azokat a pompás 
házakat és palotákat, amelyek az utolsó négy esztendőben 
épültek a költséges háború ellenére.

Fiamat nem találtam otthon. A kitűnő Jantje, aki távol
létem alatt tökéletes rendben tartotta a házat, úgy gondolta, 
valószínűleg háztűznézőbe ment. Ekkor jöttem rá először a 
nyers valóságra: hogy megöregedtem. Ügy tűnt, mintha még 
csak pár napja volna annak, hogy megnéztem a rózsaszín 
húsú emberizinket és azt mondtam: —  Szent Isten, vajjon 
ember lesz valaha belőle? —  most pedig minden pillanatban 
megtörténhet, hogy mint nagyapának gratulálnak nekem. 
Még nem gondoltam végig ezt a gondolatot, amikor Jantje 
levelet nyújtott át, amely Amsterdam város címerével ellátott

66, F e j  e z e t.
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hatalmas pecsétet viselt és amint Jantje mondta, csak aznap 
reggel érkezett. Felbontottam.

A polgármester urak közölték velem, hogy a »gyalá- 
zatos tumultusra való tekintettek, amelynek következtében 
vagyonom elpusztult, elhatározták, hogy kifizetik nekem 
kártérítésem első részét. Harmincezer forint készpénz bár
mikor rendelkezésemre áll a városi kincstárnál, ha ott sze
mélyazonosságomat igazoló két tanú kíséretében megjelenek.

Bár hosszú és szokatlan gyalogutam rettenetesen kifá
rasztott, mégis kalap nélkül elrohantam és oly gyorsan, 
amennyire csak vén szívem megengedte, a lauriergrachti 
házba szaladtam. Rembrandt már visszavonult dolgozó- 
szobájába. Titus Cornéliával az elülső szobában karcokat 
rendezett, amelyek fonálon függtek az ablak előtt, hogy 
éjszakán át száradjanak. Nagyon megőrültek nekem és 
bevezettek a műterembe, ahol Rembrandt ébren feküdt egy 
kis tábori ágyon.

— Nézd csak, ki van itt —  kiáltotta Titus, de Rem
brandt csak annyit felelt:

—  Kérem, vigyék el a gyertyát! A fény bántja a 
szememet.

Azután megismert és fel akart kelni. Leültem az 
egyetlen székre, Titus és Cornélia pedig az ágy szélére. 
Mihelyt hozzászoktam az alacsony szoba homályához, job
ban szemügyre vettem öreg barátomat. Szeme körül vér- 
aláfutás látszott és a lélegzés úgy látszik nehezére esett. 
Rossz bőrben volt.

—  Rembrandt, — mondtam —  jó hírt hozok önnek 
és gyermekeinek. Visszakapom pénzem egy részét. Mit 
tehetek Önökért?
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Mindjárt észrevettem, hogy nem voltam nagyon tapin
tatos, de lelkesedésemben ajtóitul rohantam be a házba. 
Eleinte nem jött semmi válasz. Végül egy nagyon fáradt 
hang hallatszott:

— Semmit, már késő.
És most vettem észre, mennyire megváltozott azalatt a 

negyedév alatt, amíg nem láttam. Mind a négyen majdnem 
egész éjszaka ott ültünk; végre Rembrandt megszólalt:

—  Ha nem túlságosan nagy kérés, —  szólt hozzám — 
akkor nagyon szeretnék a roozengrachti házba visszatérni. 
O tt kitűnő volt a világítás; itt olyan sötét van, hogy attól 
félek, megvakulok, ha még egy fél évig kell dolgoznom 
ebben a sötét pincében.

Majd bocsánatot kért.
— Ha nem veszi rossznéven, most aludni szeretnék. 

Az éjszaka nagy részén át álmatlanul fekszem, pedig holnap 
korán kell kelnem. El akarom kezdeni a Tékozló Fiút. 
Titus azt gondolja, talált egy vevőt rá.

Felém nyújtotta festékfoltos, reszketeg kezét:
—  Ne gondoljon, nagyon szépen kérem, — mondta — 

hálátlannak, őszintén hálás vagyok, de nagyon fáradt; és- 
régóta nem láttam már senkit, el is felejtettem már 
beszélgetni.

Fejére húzta a takarót és a falnak fordult.
Néhány percig beszélgettem még Titussal és Corné- 

liával, azután hazamentem.
—  Nehogy azt gondolja, —  szólt Titus — hogy 

csakugyan olyan rosszul állunk, mint ahogy ő képzeli. Végre 
megkaptam a pénzem, vagyis apám házának egy részét. 
Tudja, annak a pénznek a felét, amelyet apám házáért
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fizettek, amikor a törvényszék elrendelte, hogy töríessze az 
adósságokat, nem sok, de valami —  majdnem ötezer forint.

— Gratulálok —  és megráztam a fiatalember kezét — 
és mihez akar kezdeni vele?

Zavartan nézett rám.
—  Szeretnék megnősülni — mondta.
—  És ki a szerencsés hajadon?—  kérdeztem.
— Magdaléna van Loo. A Lingelen lakik anyjánál. 

Holnap bemutatom önnek.
Cornéliához fordultam, aki már egészen fáradt volt a 

fáradtságtól.
— És te, szivecském, te is nemsokára búcsút mondasz 

és férjhezmész, ugye?
Megrázta fejét és olyan értelmesen nézett rám, mint 

ahogy azok a gyermekek szoktak, akik első éveiket egykorú 
játszótársak nélkül élik és ünnepélyesen válaszolta:

—  Nem, Jan bácsi. Sohasem hagyom el Magukat. 
Mindig itt maradok apámnál.



T IT U S  MEGNŐSÜL.

Történetem végéhez közeledem.
Miért időzzem az utolsó évek nyomorúságánál?
Rembrandt anyagi helyzete kétségkívül sokkal jobb 

volt, mint azelőtt. Titus nagyon óvatosan, csaknem aggá
lyosán bánt ötezer forintjával, mert személyes tapasztalatból 
tudta, mit jelent a szegénység és most saját magának kellett 
egy asszonyról is gondoskodnia.

Minél kevesebbet beszélünk arról az asszonyról, annál 
jobb. Ugyanannyi idős volt, mint Titus; esküvőjük előtt 
kevéssel ünnepelték mind a ketten huszonhetedik születés- 
napúkat. ö  is örökölt néhányezer forintot apjától és további 
néhány ezret várt anyja halála után.

De hijjával volt minden bájnak és egyéniségnek. Meg
győződése szerint, ha egy kicsit megerőlteti magát, sokkal 
jobb házasságot is köthetett volna, csak éppen hogy elviselte 
apósát (aki remek képet festett róla és Titusról,de az asszony 
nem szerette a képet, mert kissé öreges rajta) és csaknem 
leereszkedő kedvességgel viseltetett Cornélia iránt, akit a 
háta mögött fattyúnak nevezett.

Vajjon Titus csakugyan szerelmes volt belé?
Hendrik van Loon: Rembrandt. 29

6 7 . F e j e z e t.
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Sohasem jöttem rá.
Ügy látszott, szereti feleségét; de azt hiszem, minden 

nő megfoghatta volna, ha iparkodik. Mint a legtöbb olyan 
embert, akinek fiatalon tüdőbajban meg kell halnia, Titust is 
erős szexuális vágy töltötte el. Mint engedelmes fiú, ki 
őszinte odaadással szerette apját, elfojtotta magában vágyait 
mindaddig, amíg felelősnek érezte magát családjáért.

1668 szeptember elején késő este átjött hozzám 
Rebecca Willems, az öreg cselédlány, aki T i tus házassága 
óta Rembrandt háztartását vezette. Cornélia egy levelét 
hozta. Cornélia arra kért, hogy menjek azonnal Titushoz az 
Almapiacra, mert Titus hirtelen és úgy látszik komolyan 
megbetegedett.

Amikor megérkeztem, a vérveszteség következtében 
már eszméletlenül feküdt; vérömlést kapott és amennyire 
meg tudtam ítélni, halálán volt. Reggelre kissé magához tért, 
de a délután folyamán meghalt.

Rembrandt eljött és leült a szoba egyik sarkába. Cor
nélia és Rebecca vezette vissza a Roozengrachtra. Két hétig 
betegen feküdt és nem is vehetett részt fia temetésén.
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BÚCSÚZÓUL FELOLVASOK EG Y  F E JE Z E T E T  A 
GENEZISBŐL.

Néhány hónap múlva mintha kissé összeszedte volna 
magát, legalább is megkísérelte, hogy újra fessen. De ha 
negyven-ötven percig a festőállvány előtt ült, panaszkodott, 
hogy megfájdult a háta. Az ágyban akart karcokat készí
teni, de szeme annyira elgyengült, hogy nem bírta már a 
fáradságot.

Végül is minden délelőtt műtermében tett-vett néhány 
órát, azután visszafeküdt tábori ágyába. Ritkán vetkőzött le, 
festékes, öreg zubbonyában aludt.

A kővetkező év márciusában megszületett első uno
kája, egy kislány, aki apja után a T itia nevet kapta. Azt 
gondoltuk, jót tesz majd Rembrandtnak, ha résztvesz a 
keresztelőn és végül sikerült is rábeszélnünk. A rövid ün
nepség alatt alig tudott lábán maradni; keze oly szörnyen 
reszketett írás közben, hogy a másik tanúnak, Franz van 
Bijlertnek segítenie kellett.

Nap mint nap beállítottam hozzá. Elmeséltem a leg
újabb híreket és felvidítottam egy kis városi pletykával, a 
betegek szeretik az ilyesmit hallani. Szívből hálás volt, de

29*
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nem sokat válaszolt. Egyszer-kétszer Saskia felől kérdezős
ködött, mintha még élne és alkalomadtán megemlítette 
Hendrickjét is.

—  Jó leány volt, —  mondogatta —  nagyon jó volt 
hozzám és a kisfiúhoz. Nem is tudom, mihez kezdtem volna 
nélküle.

Néha megkérdeztem, ne olvassak-e fel valamit, de nem 
akarta, azt mondta, annyi mindenen kell gondolkoznia.

És azután, 1669 októberének egy estéjén, amikor ágyá
nál ültem (már körülbelül két hete nem kelt fel) azzal a 
kéréssel lepett meg, hogy hozzám oda a családi bibliát. A 
könyv Cornélia szobájában volt. Cornélia behozta a könyvet 
és letette az asztalra.

— Olvassa fel kérem Jákob történetét — mondta. — 
Tudja, azt a történetet, ahol Jákob az Ürral küzd.

Sehogysem találtam. Cornélia még emlékezett rá, hogy 
valahol a Genézisben kell lennie. Addig lapoztam, amíg 
meg nem találtam Jákob nevét, azután elolvastam az egyes 
oldalakat, míg végre ahhoz a helyhez nem értem, amely 
Rembrandt eszében járt:

— Igen, — bólintott — ez az. Ahol Jákob az Ürral 
küzd. Kérem, olvassa fel. Csak ezt, semmi mást.

És én olvastam:
»Marada annakokáért Jákob csak egyedül, és tusakodik 

vala ővele egy férfiú, mindaddig, mígnem meghaj- 
nallanék.

Ki mikor látná, hogy Jákobon semmi erőt nem vehet, 
illeté az ő csípőjének forgócsontját és a Jákob csípőjének 
forgócsontja kiiszamodék, mikor a férfiú tusakodnék vele.

És mondá: Bocsáss el engem, mert a hajnal feljött.
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És mondá Jákob: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem 
áldasz engemet.

Annakokáért mondá néki: Kicsoda a te neved? Felele: 
Jákob.

És mondá az Angyal: Nem csak Jákob lészen ezután a 
te neved, hanem Izrael. Mert ha Isten ellen diadalmas 
voltál, az emberek ellen is diadalmas lészesz.«

Amikor idáig értem, a beteg megmozdult. Elhallgat
tam, ránéztem és láttam, hogy lassan felemeli jobbkezét és 
szeméhez közeltartja. Azután ajka mozogni kezdett és 
hallottam, amint halkan ezt suttogja:

— És Jákob egyedül maradt. És tusakodott vele egy 
férfiú, amíg meg nem hajnalodott. . .  de Jákob nem engedett 
és tovább tusakodott —  bizony tovább tusakodott —  mert ez 
az Űr akarata, hogy tovább tusakodjunk — amíg csak meg 
nem haj.nalodik.

Akkor hirtelen fel akart emelkedni, de nem tudott és. 
tehetetlenül nézett rám, mintha valami választ várna tőlem, 
amelyről tudja, hogy sohasem fogom megadni.

— És így szólt. . .  Nem Jákob lesz ezentúl a neved, 
hanem Rembrandt — és mialatt csontos, tinta- és festék
foltos öreg ujja mellére hanyatlott, így folytatta: —  Mert 
Istennel és az emberekkel tusakodtál és diadalmas lettél.

Amikor Cornélia egy perc múlva kérdő pillantást vetett 
rám és így szólt:

— Hála Istennek! Elaludt — hozzáléptem, meg
öleltem és ezt feleltem.

—  Hála Istennek, meghalt.
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EG Y  KÉSŐ IVADÉK ÍRJA.

Ha Dr. Jan nem esik el a kijkduini csatában, való
színűleg még megéli, hogy Rembrandt neve teljesen eltűnik 
a föld színéről.

Nem egészen két héttel Rembrandt halála után elte
mették Magdaléna van Loot, T itus özvegyét, nem messze 
Rembrandt fiától.

Cornélia 1670 május 3-án férjhezment Cornelis Suyt- 
hofhoz, egy fiatal festőhöz, aki művészetével nem kereste 
meg kenyerét és ugyanabban az évben a Tulpenburg nevű 
hajón Jávába hajózott és ott a Keletindiai Társaság szolgá
latába lépett.

1673-ban Szent Miklós napján Cornélia egy fiúnak 
adott életet, aki a keresztségben a Rembrandt Suythof nevet 
nyerte és úgy látszik nemsokára meghalt, ö t  évvel később 
második gyermekük született, Hendrick Suythof. A szülők 
további sorsáról nem tudunk.

T itia, Titus és Magdaléna van Loo lánya valamivel 
tovább élt. Tizenhétéves korában férjhezment gyámja, Frans 
van Bijlert legfiatalabb fiához, aki ugyanazzal az üzlettel
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foglalkozott, mint ismert kartársa, Kilián van Rensselaar, 
csakhogy üzlete nem feküdt olyan előkelő városnegyedben. 
Egész sereg gyermekük született, haláluk napját pontosan 
feljegyezték a Nyugati-Templom halotti anyakönyvébe; ez a 
templom lett a sírhelye mindazoknak, akiknek ereiben 
Rembrandt véréből folydogált egy csepp.

Titia, mielőtt 1725-ben meghalt volna, még elolvas
hatta nagyapja művének méltatását egy könyvben, amely a 
jóízlés mintaképe volt mindenki szemében, aki a X V III. 
század első negyedében igényt tartott a művelt ember 
címére:

»Rembrandt van Rijn arra törekedett, hogy finom 
festési módot érjen el, de csak annyira vitte, hogy képei az 
enyészet benyomását keltik. Tárgyának csak közönséges 
prózai oldalát látta és úgynevezett piros és sárga tónusaival 
megfestette azokat a végzetes árnyékokat, amelyek tulajdon
képpen izzani és azokat a színeket, amelyek piszkos folya
dékként elterülni látszanak a vásznon.«

Ezért a költői prózáért egy festő felelős: Gerard de 
Lairesse, aki 1641-ben született Lüttichben. Apjánál tanulta 
mesterségének ábécéjét és amikor megtudta, hol lehet pénzt 
keresni, Amsterdamba ment, ahol vevőinek kívánságát 
követve, a türelmes vászon végtelen mérföldjeit mázolta be 
allegórikus ábrázolásokkal.

Egy pillanatig abban a veszélyben forgott, hogy rossz 
útra tér, mert a Festészet Története című könyvében tett 
saját bevallása szerint ő is kísértésbe jö tt, hogy megpróbálja 
Rembrandt van Rijn stílusát; de csakhamar felismerte téve
dését, megfogadta, hogy ezentúl elkerüli ezt a hibát és fel
adta azt a festési módot, amely teljesen tévedésen alapult.
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Temetés ismeretlen helyen — félig nyitott koporsó, 
amelyből kivették a csontokat és szemétre dobták, mind
máig fel nem oldott csőd . . .  miképpen kezdetben vala és 
így legyen mindörökkön örökkétig. Ámen.

Hendrick TVillem van Loon.
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