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A diplomácia szabályai szerint küldetése helyén 
esküt kellett tennie. Eskütéiel után a király magán- 
kihallgatáson fogadta. Stuart Károly ott ült íróasz
talánál, vele szemközt a brüsszeli követ. A király 
finoman alkotott, csinos, karcsú ember volt, arcának 
jellegzetességét az adta meg, hogy csillogó szeme 
felett túlmagasan ült a szemöldök, kicsiny, nőies 
orra alatt' erős cirmosbajúsz díszlett, egészben véve 
valami különös keveréke volt ez az arckifejezés a 
büszkeségnek, kiábrándultságnak és melankóliának. 
S ahogy Pieterrel beszélt, azt a modort igen nehéz 
lett volna meghatározni, mert gőg is volt benne, do 
hangsúlyozott tisztelet is.

— Hidd el, ritka érzés ilyen nagy művésszel be
szélnem, mint te vagy. Már Van Dyckkel sokat be
széltem rólad. Meghagytam neki, hogy mondjon el 
rólad mindent, amit tud. Ö pedig sokat tudott. Rit
kán hallottam tanítványt ekkora szeretettel beszélni 
mesteréről. Mi itt igen megszerettük tanítványodat, 
őszintén sajnáltam, mikor nem jött vissza. Máig sem 
tudom, miért hagyott el. Pedig én is minden módon 
kitüntettem és lordjaim is igyekeztek támogatni, ki
vált Arundel és Carleton, azaz hogy most már Dor- 
chester. Haragudnom kellene rá, de talán csakugyan 
nem jöhetett vissza.

— Nem jöhetett, felség. Ismerem családi körül
ményeit, minden mentsége megvan*

l*
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— Bizonyára. De beszéljünk rólad. Kemélem, a 
tanácskozások nem végződnek be túlgyorsan. Sok 
munkám van számodra. Ha már a politika hozzám- 
vezérelt, művészi hasznom is legyeu belőle, necsak 
politikai. A  Wliitehall mennyezetére képek kellenek, 
faliszőnyegeket is szeretnék, engem és a királynét is 
le kellene festened. Munka van, csak győzzed idővel. 
Hallom, hogy gyorsan dolgozol. Mennyit festettél 
Madridban?

— Negyvenkilenc képet, felség, nyolc hónap alatt. 
Átlag öt nap esik egy képre. Ez a rendes irama 
munkámnak.

— Ne mondd. Egészen hihetetlenül hangzik. Az 
első, amit kérek tőled, egy Szent György.

—̂ Meglesz, felség. Szent György le fogja döfni 
a sárkányt. Nem lehetne az a háború sárkánya?

— Nem bánom. Azt valóban szeretném ledöfni. 
Jegyezd meg jól tárgyalásaidhoz: rám mindig szá
míthatsz, mint őszintén békevágyó emberre. Szóval 
Szent Györgyöt úgy szeretném, amint a sárkányt le
döfi és valami nemtő, vagy más finom női alak ihleti 
küzdelmében. Mondjuk, a szűz, akit megmentett.

— Szabad egy ötletet felvetnem, felség? Szeret
ném Szent György vonásaiban — nem feltűnően — 
felséged arcát éreztetni, a nőalakéban pedig a felsé
ges asszonyét, akit még Párisban volt szerencsém 
megismerni az esküvő alkalmával.

— Te voltál az esküvőmön? Igaz, hiszen szegény 
Buckingham emlegette is. Ott festetted a lovasképet 
róla. Képzelem, Madridban mint szidták előtted bol
dogult barátomat. Olivarez ki nem állhatta. Igaz, 
hogy Buckingham sem lelkesedett őérte.

— Előttem sohasem szidták, felség. Nyilván, 
mert tudták, hogy közeli kapcsolatban voltam vele. 
Hiszen, hogy most itt lehetek felségednél, követi 
minőségben, az mind abból a párisi lovasképből, a
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festés alatti beszélgetésekből származik. Ez a béke a 
Buckingkam herceg békéje lesz.

— Szívből remélem, hogy meglesz. Szóval ben
nünket akarsz ráfesteni a Szent György-képre? Nem 
bánom. Majd megkérem a királynét is, hogy üljön 
neked, ö  különben is számot tart társaságodra. Nő
véréről és édesanyjáról akar mennél többet hallani.

— Ki fogom elégíteni őfelsége érdeklődését, fel
ség. Idejövet Párist is útbaejtettem.

— Helyes. Politikáról most nem kívánok veled 
beszélni. Körülbelül tudok is \nindent. Sir Porter is 
megjött Madridból. Csak azt közlöm veled egyelőre, 
hogy bizottságot küldtem ki, amely tárgyalni fog ve
led. Az urak ezek: lord Weston, a tárnokmester, lord 
Pembroke és Sir Cottington államtitkár. Különösen 
Cottingtont ajánlom figyelmedbe, aki nekem jobh- 
kezem, okos ember. És nagyon akarja a békét. De 
ezt csak négyszemközt mondtam. Keresd fel Cotting
tont, üljetek össze, aztán ha már mentetek valamire, 
jö jj el hozzám. Már hogy különben is jö jj el hoz
zám, hiszen a képek miatt gyakran akarlak látni. 
Beszélgetni is szeretnék veled festészetről, mert ma
gam nem rajzolok ugyan, mint királyod, de ez az 
egyetlen szenvedélyem. Képzelem, hogy élvezted 
Madridban a Tiziánokat.

— El voltam bűvölve, felség.
Hosszabb esztétikai beszélgetés következett. A  

király, bár sokkal kevésbbé, mint IV. Fülöp, valóban 
tájékozott volt a nagy mesterek felől és elég tisztá
zott ítélettel rendelkezett róluk. Pieter sizívesen és 
szélesen ment bele a beszélgetésbe, amely nem is ma
radt a királyi dolgozószoba négy fala között. I. Ká
roly végigvezette vendégét a termeken és megmuto
gatta neki képeit. Köztük számos Van Dyokot. Ezek 
bizonyos melegséggel töltötték el Pieter szívét: saját 
tehetségét látta meg a képeken, tanítványa egyéni
ségén mintegy átszűrve. Ezt én adtam a világnak,



6 HARSÁNY! ZSOLT

— gondolta magában büszkén. Aztán új élmény vár 
rá: egy teremben váratlanul viszontlátta a mantuai 
hercegi palota képeit. Azok a rosszul gazdálkodó 
Gonzagák könnyelműségéből a gazdag angol király 
tulajdonába kerültek azóta. Művészi fejlődésének első 
nagy viharát jelentették ezek a képek, Mantegna, 
Rafael, Correggio és mások földrengésszerű hatását 
lelkére. Ezek adtak engem a világnak, — gondolta 
még melegebben. Végül megpillantotta „Judit és 
Holofernes“ című festményét,, valamint önarcképét, 
amelyet a király látnivalóan külön nagy becsben 
tartott.

A kihallgatás feltűnően túlhaladta azt az időt, 
amelyet az európai diplomáciai szokás az új követ 
eskütételére és bemutatkozására előírt. A király erről 
megjegyzést is tett.

— De nem törődöm vele, — mondotta, — sőt tün
tetni kívánok azzal, hogy súlyt helyezek a spanyol 
barátságra.

— A francia követnek rossz napja lesz, felség. 
Félteni fogja az angol szövetséget.

— Ezt a mendemondát el kell oszlatnom. Jó, 
hogy említetted. Hallom, milyen túlzott formában 
tárgyalta ezt a madridi udvar. Kijelentem tehát ne
ked hivatalosan: olyan angol-francia szerződés, ami
lyet Olivarez képzel, nincsen. Jelentheted Madridba, 
hogy az angol király saját szájából hallottad: van 
egy ideiglenes angol-francia védelmi szerződés, amely 
nem irányul senki ellen. Richelieu természetesen 
mást akart, de én viszont mindenáron nyitva tartot
tam az ajtót a ti számotokra. Most tehát elengedlek, 
tárgyalj okosan. De festeni kezdj el már holnap.

Gerbier a régi maradt: politikai ügynök, aki 
egyszer belekóstolt a kiilügyekbe s többé erről az ér
deklődésről nem tudott lemondani. Pieter azzal 
kezdte a londoni politikai munkát, hogy részletesen
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tájékoztatta magát a régi tárgyalóféllel az angol 
politikáról. Gerbier mindenkit ismert és mindenkiről 
tudta a legfontosabbat. Az udvar közelébe került 
eaőkelő urak, akik a parlamenti élet erőszakos hiá
nya folytán az angol politikai életet képviselték, 
három pártra oszlottak. Az első, amelynek Earl Cor- 
lisle állott az élén, békét akart Spanyolországgal és 
háborút Franciaország ellen. De ez a párt volt a leg
kisebb. A másik, számban már nagyobb, lord Weston 
vezérlete alatt békét akart mindenkivel. A harma
dik, s ez volt legnépesebb, békét akar Francia- 
országgal és háborút akart Spanyolország ellen. Vol
tak aztán egyéb kisebb pártok, de ezek nem zavar
tak sok vizet. Ami az ország hangulatát illette: ki
rály és nemzet haragban voltak. A király még 
Buckingham miatt összeveszett a parlamenttel, s 
mivel vérében volt, hogy a korlátlan királyi hata
lomhoz ragaszkodjék, nem is óhajtott ezidőszerint 
a parlamenttel kibékülni. Az angol nemzetnek az az 
országos politikai és vallási mozgalma, amelyet pu
ritánoknak neveztek, s amelynek egy fanatikusa 
Buckinghamet megölte, élesen szembefordult a ki
rállyal és gyűlölte a katolikus királynét. De Károly 
király egyelőre erősen fogta kezében a hatalmat. 
Ami végül a kiküldött bizottságot illette, arról 
Gerbiernek az volt a véleménye, hogy Weston puha, 
hosszadalmas, kényelmetlen ember, katolikus irá
nyú, -epebajos, az öreg Pembroke, volt főudvarmes
ter, jóindulatú, de nem nagyon jelentékeny. Cotting- 
ton azonban kitűnő koponya, rendkívül kellemes 
tárgyalófél és fontos, mert a király szilárdan bízik 
benne és nem tudja nélkülözni.

Még számtalan tájékoztató adat birtokában 
Pieter jelentkezett Cottingtonnál. S ott a tanácsko
zás első negyedórájában, még mielőtt a hivatalos 
bizottság összeült, jelentékeny nehézségek merültek 
fel. Cottington először is szükségesnek tartotta, hogy
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Don Coloma azonnal megkapja londoni megbízatá
sát, mint Madrid követe.

— Ez el van döntve, — felelte Pieter, — meg 
fogja kapni.

— Kegyelmes uram, — mosolygott Cottington, 
— ha te ismered gazdádat, Olivarezt, akkor mi is 
ismerjük. „Meg fogja kapni*6, ez a mi számunkra 
tapasztalataink után édes keveset jelent. „Meg
kapta66, — az igen. Az már jelent valamit. Egész 
tárgyalásunk elképzelése az, hogy a ratifikálásra 
felhatalmazott két diplomatát cseréljünk ki, külön
ben az egész tárgyalás elveszti igazi komolyságát. 
Ez a helyzet Don Coloma nélkül azt a gyanút is 
ébreszthetné, hogy Spanyolországnak nem komoly 
szándéka a béke, csak puhatolódzik, hogy aztán a 
dolgok pontosabb ismeretével forduljon Anglia 
ellen.

— Ezt senki sem teheti fel, Sir Francis. Aztán 
meg a dolog kétoldalú. Ha felteszed a kérdést, miért 
nincs még itt Don Coloma, én felteszem a kérdést, 
miért nem megy még a ti emberetek Madridba?

— Bocsánat, ez nem így van. Mi kezdeménvez- 
tük a béketárgyalásokat, mikor Buckingham her
ceg hozzád fordult. Erre mi várunk választ: küldjé
tek aláírásra jogosult diplomatát. Mihelyt az elin
dult, mi azonnal indítjuk a mienket.

— Jelenteni fogom haza, uram.
A másik ijesztően felbukkant nehézség a téli 

király személye volt, Pfalzi Frigyesé. Pfalzi Frigyes 
a Károly király testvérhugát bírta nőül. Ez volt az 
a gyorsan levitézlett uralkodó, aki körűi a világ
háború elkezdődött, mikor a cseh protestánsok kéré
sére a Habsburg-dinasztia ellen vállalta a cseh 
koronát, de a császár csakhamar elkergette, sőt 
később Pfalzot is elvette tőle. A király valaha min
denáron a cseh trónra akarta visszatenni, de mióta 
a cseh főurak bitófán haltak meg, a megmaradottak
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pedig tömegével tértek át, már rég letett erről az 
álomról. Most már csak azt szerette volna, ha visz- 
szateheti Pfalz teljes birtokába. De Pfalz jó részét 
elfoglalták Izabella főhercegné számára a Tilly csa
patai. A Felső-Pfalz egész Eegensburgig spanyol 
terület. Mi lesz a téli királlyal, és mi lesz a téli 
királynéval, aki Károly király nővére? Pieter azt 
felelte, hogy ennek a kérdésnek megvitatására 
követi utasítása nem szól. Üj utasításokat kell Mad
ridból kérnie. Mikor aztán megalakult a király 
által kijelölt hármas bizottság, Cottington nem 
pontról-pontra ment, hanem azonnal ezt a két kér
dést vetette fel. A tanácskozások máris megakadtak.

Pieter festett tehát, diplomáciai munkáját 
kényszerszünet szakította félbe. Két műterme volt 
egvszerre, egyik a Gerbier házánál, a másik a palo
tában. A Szent György-kép vázlatát csinálta. Nem 
akart a szokványos sárkányölő képekhez hasonlí
tani, amelyek már ezerszer kiaknázták a fetrengő 
sárkány felett ficánkoló lovas dárdájának kompo- 
zició-osztó egyenes vonalát. Egészen más dolgot 
eszelt ki: hatalmas, nagy látókörű tájat, távoli 
folyóval, folyóparti résszel, az előtérben sziklás erdei 
térséget. Ennek közepére tette a lovagot gyalogosan, 
miután a sárkányt már megölte és leszállt a lóról, 
lábánál ott hever a ledöfött szörnyeteg, s ő most veszi 
át a megmentett hölgy köszönetét. Köröskörül ember- 
csoport: rajongó asszony, aki áldva tárja karját az 
ég felé, anya, akinek már nem kell féltenie két 
csecsemőjét többé, György lova oldalt vihogva 
kapálja a földet egy halott asszony, a sárkány utolsó 
áldozata, láttán, s a zászlótartó kíváncsian haj
lik előre fehér paripája hátán, hogy a kimúlt bestiát 
szemlélje, egy szikla fagyökeres fensíkján nagy cso
port odamenekült ember álmélkcdik a lovag hőstet
tén. A háttérből, a folyóparti város fe]ől három 
asszony fut lihegve, látni a csoda teljesültét, a
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mennybolt közepén vakító sugárözönben angyal- 
szárnyak csattogását látni.

Munka közben egy pillanatra sem érezte csök
kenni azt a felelősséget, amelyet európai hírneve 
rótt rá. Minden ecsetvonásnál érezte, hogy van egy 
rendkívüli vetélytársa, akivel meg kell küzdenie, és 
az ő maga, s ha nem kellett is folyton legyőznie ezt 
a vetélytársat, de alatta sem maradhatott. Üjra és 
újra utói kellett érnie önmagát. Mialatt dolgozott, 
szüntelenül birálta és mérlegelte munkáját: nem 
hanyatlik-e már művészi ereje, nem lesz-e a kép 
lapos és unalmas? Voltak munka közben pillanatai, 
mikor lesújtottan azt érezte, hogy amit csinál, régi 
műveihez képest nem ér semmit. De aztán, ha a mű 
elkészült, boldogan látta, hogy semmi baj sincsen. 
A  képet Rubens festette.

Amíg újabb utasításait várta Brüsszelből, vagy 
egyenesen Madridból, elég ideje maradt szétnézni. 
Gerbier úgy ismerte már az angol fővárost, mint a 
tenyerét. Tudta az előkelőségek palotáit, minden 
gyűjteményt látott már, és mindenhová volt útja. 
Hasznosabb kalauzt képzelni sem lehetett nála. 
Ismerte vendége ízlését. Tudta, hogy mit mutasson 
neki, s ami még fontosabb volt, tudta, hogy mit ne 
mutasson neki, ezzel meddő időveszteséget és unal
mat megtakarítva. Magát a királyi palotát is úgy
szólván jobban ismerte, mint a király. A jelenték
telen képek és szobrok között nem nézett sem 
jobbra, sem balra, hanem nyílegyenesen odavezette 
Pietert, például az arundeli márványkrónikához. 
Sűrű görög betűkkel televésett töredékes márvány
lap volt ez, valóban márványba vésett történelem, 
mert Görögország politikai és irodalmi eseményeit 
mondta el a legrégibb időktől a Krisztus előtti 264. 
évig. A névtelen töténetíró 263-ban jegyezte fel 
vésőjével ezt a történelmet. Lord Arundel embere
ket utaztatott Ázsiában, akik régiségekre vadász-
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tak. Egy ilyen ügynök találta a márvány egy 
jókora törött darabját Szmirnában ezelőtt három 
esztendővel.

Arundel, aki törpével, kutyával és udvari bo
londdal íesttette magát és feleségét Antwerpenben, 
most Londonban tartózkodott. Ahogy meghallotta 
Pieter érkeztének hírét, mindjárt izent neki, hogy 
látni szeretné. Pieter elment az Arundel-palotába. 
Pazar főúri otthonban találta itt meg régi képét, 
amely a nagy íogadóterem legjobb helyén függött. 
Most már Róma, Génua, Madrid, Páris, London, 
Brüsszel, Mantua palotáiban ugyanígy függőitek 
képei, mindenütt a legjobb helyen, egész sereg 
templom oltárát, hatóságok tanácstermét, céhek 
csarnokait, vidéki kastélyok falait Rubens-képek 
ékesítették szerte a világon. Utazhatott akárhová, 
most már mindenütt önmagával találkozhatott. 
Lord Arundel különben, miután Van Dycktól szár
mazó remek arcképét is megmutatta, új arcképet 
óhajtott magáról. A pénz már itt is ömleni kezdett 
a diplomata-festő ölébe.

A szemfüles savoyai herceg, aki Európa semmi
féle diplomáciai tárgyalásából nem akart kima
radni, most ide is elküldte emberét. Ezúttal nem 
Scaglia abbét használta fel, hanem egy Barozzi 
nevű emberét. Ez a Barozzi nemcsak a királynál 
jelentkezett mindjárt, hanem Pietert is felkereste. 
Bemutatkozott és közölte, hogy gazdája utasítása 
következtében minden módon segítenie kell az 
angol-spanyol békekötés sikerültét, mivel Savoya 
és Spanyolország érdekei teljesen azonosak. Pieter 
elbeszélgetett vele egy félórát, hogy fogalmat kap
jon képességeiről és használhatóságáról. Fürge, 
ravasz, eszes embernek találta, amellett jókedvűnek 
és mulatságosnak. Az anyagot jól ismerte, Scaglia 
abbétól, aki most másutt volt elfoglalva, jól tájé
kozódott. Ennélfogva Pieter azonnal beillesztette
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politikai munkájába. Kiosztották szerepeiket: kinek 
mire alkalmasabbak összeköttetései. Mert az idegen 
hatalmakat figyelni kellett. A  brüsszeli követ és a 
savoyai követ érkezése nagy mozgolódást okozott a 
diplomáciai karban. A velencei követ, aki minden 
erejével a francia törekvéseket segítette, folyton a 
francia követségen ült, a holland követ izgatottan 
futkosott a kormány embereihez, ők pedig napon
ként találkoztak és kicserélték a legutóbbi napon 
szerzett híreiket és megfigyeléseiket. Pieter a király 
környezetéről és magáról a királyról tudott olyan 
híreket hozni, amelyeket Barozzi sohasem kapha
tott volna meg, Barozzi viszont fortélyosan tudott 
idegen követségek közelébe férkőzni és inasokat, 
írnokokat lefizetve sok mindenről értesülni, ami 
Pieternek volt fontos.

Egy napon Barozzi kirándulást szervezett, 
összebeszéltek, hogy a Themzén felmennek Green- 
wichbe. Gerbier is rábeszélte vendégét. Greenwich 
kedves, idillikus hely, szépek a kertek, s a Themzén 
csónakázni a napfényes időben, nagyon kellemes. 
Négyen találkoztak az előre kijelölt helyen: Pieter, 
Barozzi, egy káplán és a Barozzi mellé katonai kísé
retnek beosztott kapitány. Barozzi már előző nap 
megrendelte a csónakot, a két. evezős készen várta 
őket.

A  káplán virgonc, jókedvű fiatalember volt, 
roppant örült a kirándulásnak és alig fért a bőrébe. 
Minden ok nélkül hangosan nevetett, s ha széles 
jókedvének más tennivalót nem talált, kavicsot 
keresett és tréfálkozva megdobta a parton őgyelgő 
járókelőket. Szelesen ugrott be a csónakba is. Az 
elemózsiás kosarakat elhelyezték az ülések alatt, 
kiki leült, az evezősök eltaszították a csónakot a 
parttól és dolgozni kezdtek. Az utasok gyönyör
ködve nézték a napfényes várost, a veszteglő hajó
kat, a háztömegek fölött égnek mutató messzi tor-
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uyokat és kupolákat. A káplán tréfásan ingatni 
kezdte a csónakot.

— Most már mérsékeld jókedvedet, barátom, — 
intette Pieter, — mert még bajt csinálsz. Tudsz 
úszni?

— Nem.
— Látod, én jól tudok, de az ilyen tréfákat még

sem csinálnám.
A káplán nevetett és abbahagyta. Mikor a híd 

alá értek, nagy hajó úszott el mellettük. A káplán 
felkiabált a korlát mellett lenéző utasokra és vidá
man integetett. Kisvártatva elérkeztek a csónakhoz 
a hajóverte nagy hullámok, a csónak hintázni kez
dett a vi?en. Ez a káplánnak nagyon tetszett. Maga 
is lendített egyet a himbáláson. Pieter éppen szigo
rúan ráakart kiáltani, hogy most már elég volt, mi
kor a világ hirtelen megfordult vele s ő a víz alá 
merült. Nem ijedt meg, lélekjelenléte éppen a vesze
delmes pillanatokban szokott a legerősebb lenni. Két 
karja csapásával a víz színére vetette magát. Első 
pillantásával szétnézett, hogy felmérje a helyzetet. 
A felfordult csónakot gyorsan sodorta lefelé a víz, 
az egyik evezős már belekapaszkodott, s nyomban 
utána már felbukkant a másik, csapott hármat- 
négyet, utolérte s ő is megkapaszkodott a csónak
ban. Az evezőket gazdátlanul sodorta a víz. A fel
színen megjelent a Barozzi feje. Az sem rémült meg, 
csak nagyon dühös volt.

— Az ördög vitte volna el azt a papot, miért is 
hoztuk el, — kiáltotta, miközben szorgalmasan 
úszott, — hol a kapitány?

A  kapitány közvetlen mellettük bukkant fel, de 
azonnal alá is merült. Pieter úszva indult feléje. Az 
egyik evezős is eleresztette a csónakot és nagy igye
kezettel sietett ide. Lesték a kapitányt, mikor merül 
fel ismét. Annak meg is jelent üstöké a víz felett, de 
egész másutt, mint ahol várták. Most már Barozzi is
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errefelé tartott, s a másik evezős lába rugdosásával 
igyekezett a felfordult csónakot irányukba terelni. 
Az egész jelenetet, a felborult alkotmány körül csap
kodó és prüszkölő embereket gyorsan sodorta lefelé 
a hatalmas folyam árja. Most végre harmadszor 
bukkant fel a kapitány, arcán a halál borzasztó ré
mületével. Az evezős éppen elérte, Barozzi a másik 
oldalról tudta megkapni. Pieter távolabb volt onnan.

— Velem ne törődjetek, — kiáltotta, — vigyétek 
a csónakhoz, hogy kapaszkodhassál*.

Az életmentőknél kemény tusa keletkezett: a 
fuldokló görcsösen kapaszkodott beléjük és akadá
lyozta őket az úszásban. Azok szitkozódtak, birkóz
tak vele, de valahogyan mégis boldogultak. Pieter 
nehéznek érezte a lábát, a cipő terhére volt. Meg
próbálta levetni a víz alatt, de a nedves zsinór csok
rát nem tudta kioldani. A  lélegzetet már nehezebben 
szedte. De látta, hogy a parton észrevették a balese
tet, egy nagyobb dereglye már jött is feléjük. Szem
mértékkel próbálta értékelni az időt és a távolságot: 
vájjon győzi-e még erővel, amíg a dereglye ideér? Ha 
győzi is, éppen csakhogy győzi. Igyekezett erejével 
gazdálkodni, nem úszásra fecsérelni lélegzetét, csak 
valahogyan a víz felett maradni és vitetni magát 
az árral. De az kartempók nélkül nem ment, a nehéz 
cipő, mint az ólom, húzta lefelé lábát. A dereglye 
lassan közeledett, ereje lassan fogyatt. Feszülten 
nézte a közeledők evezőcsapásait. Felbecsülte, hogy 
még körülbelül húsz evezőcsapás kell, míg ideérnek. 
Pedig már alig bírta erővel.

— Először hozzám, — kiáltotta, — azok tudnak 
kapaszkodni.

A  kiáltás erőfeszítése még kurtábbá tette a lé
legzetét. Most már inai elernyedtek, szeme előtt ka
rikák táncoltak, lélegzete gyors, szakadozott lihe- 
géssó változott s már ki is fulladt olykor. A leges
legutolsó pillanatban nyúlt le érte két kar. Felka-
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paszkcdni már nem volt ereje, nagy üggyel-bajjal 
emelték be kelten, mint a zsákot. Ülni sem tudott, 
csak elnyúlt a dereglye lenekén. Szemét hálásan be
hunyta. Hallotta, amint a felborult csónakot is utol
érték és egymásután beemeltek négy embert. Akkor 
Bagy erőleszítéssel felült.

— Hol a káplán? — kérdezte.
A káplán nem volt sehol. Kutatva néztek a 

folyón felfelé, lefelé, sehol nem látszott semmi. 
Símán és hatalmasan hömpölygött a víz, békésen 
csicsergő madarak csaptak el fölöttük.

— Azt már nem érdemes keresni, — mondta 
közömbösen az egyik dereglyés.

Nemsokára partot értek. A  felborult csónakot 
is kihozták, csáklyát vágtak oldalába és vontatták 
magokkal. Csuromvizesen léptek a partra, a most 
oly megnyugtató és áldott szárazföldre. A nap erő
sen sütött, meg lehetett várni, míg egyik elszalasz
tott ember valamilyen kocsit kerít. Pieter most már 
egészen összeszedte magát, de úgy sajgott minden 
izma, hogy három lépést sem tudott volna gyalog 
tenni. De erszényét valahogyan elé tudta kotorni 
vizes zsebéből. Az tele volt aranyakkal. S az ara
nyak láttára a csónakosok még fürgébbek lettek: 
került valahogyan két kocsi is, köpenyeg is. A 
dereglyések nagy pénzt kaptak az életmentésért. 
Otthon rögtön ágyba feküdt. A holtra rémült Ger- 
bierné erős izzasztó teát főzött neki. Másnap korán 
reggel vidáman kelt ki az ágyból és indult lova
golni, mert a reggeli testmozgás szokását itt is meg
tartotta. Felkapaszkodott a nyeregbe és nagyokat 
sziszegett az izomláz jóleső fájdalmától.

Az új utasítások megjöttek Brüsszelből. A 
király, akivel beszélni akart, most megváltoztatta 
az udvar életrendjét: a hét felét Londonban, de 
másik felét nyári üdülésül Greenwichben töltötték, 
ö  tehát udvari hintót kért és szárazföldön ment ki
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Greenwichbe, ahová vizen nem tudott eljutni. A 
nyaraló király azonnal fogadta, besötétített, kelle
mesen árnyas szobában. Mindenekelőtt gratulált 
megmeneküléséhez. Azután a politikára tértek át. 
Az eszmecsere már az első mondatok után igen 
élénkké változott.

— Nem szeretek esküdözni, — mondta a király, 
— de Istenre hivatkozom, hogy Spanyolországgal 
komolyan akarom a békét. Mindent a világon haj
landó vagyok ezért a békéért megtenni, de megért
heted, ha azt kívánom, hogy ti is tegyetek valamit.

— Felség, éppen ezt jelentettem: királyom őfel
sége hajlandó kötelezni magát, hogy befolyását úgy 
a császárnál, mint a bajor hercegnél latba fcgja 
vetni a pfalzi kérdésben. A pfalzi kérdés német kér
dés. Hiába ülnek a Felső-Pfalzban Tilly spanyol 
csapatai, Pfalz a németrómai császár birodalmának 
beliigyeihez tartozik. Fiilöp őfelsége nem rendelkez
hetik Pfalz fölött. Csak közbenjárhat. S erre köte
lezi is magát.

— Éppen ez az! Mire kötelezi magát? Ez így 
csak általános frázis. „Latba veti befolyását**. Gon
dolod, hogy ezt szerződési pontnak el lehet fogadni? 
Tessék pontokba foglalni, hogy mi az, amire a kirá
lyod kötelezettséget vállal.

— Csak arra vállalhat, felség, ami módjában 
van.

— Jól van, de én akkor mit csináljak? Itt nem
csak arról van szó, hogy a sógoromat visszategyem 
a trónjára. Ezt a törekvést is bárki megértheti, de 
ennél is többről van szó. Ez nálam megkötött szer
ződések és adott szó kérdése. Azonkívül elvégre 
vallása is van az embernek. Én már csak elég türel
mes vagyok, hiszen a feleségem katolikus, és ezért 
a türelemért éppen elég bajom van alattvalóimmal. 
De a hitsorsosaimat nem hagyhatom. Ez nálam 
becsületbeli dolog. Nézd, Rubens, tudod, milyen
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nagyra becsüllek, másképpen is beszélek veled, mint 
a szokványos diplomatákkal és Olivareztől mester
fogás volt, hogy éppen téged küldött hozzám. Hát 
én négyszemközt szavamat adom neked, hogy a 
pialzi kérdés rendezése nélkül a mai helyzetben 
nem tárgyalhatok.

— Akkor volna egy megoldásom, felség. Ne 
tárgyalunk rögtön békéről. Kössünk most fegyver- 
szünetet.

— Pfalz nélkül azt sem köthetek. Tudod mit: ne 
Londonban tárgyaljunk a békéről, hanem Madrid
ban. Királyod hívja oda a császár követét is, a 
bajor hercegét is. Beszéljünk meg mindent apróra, 
nem kell sietni. Még tovább megyek: ha Fülöp 
sógorom ott Madridban a tárgyalások folyamán 
előre kötelezi magát, hogy a Tilly által meghódított 
pfalzi területeket Frigyes sógoromnak visszaadja, 
én a békét azonnal aláírom, a többi pontot hajlandó 
vagyok pótszerződésre bizni.

— Ezt jelenteni fogom haza, felség. De meg kell 
vallanom, hogy otthon a halogatást félre fogják 
érteni.

— Mire érthetnék*? Mire lehetne ezt magya
rázni?

— Felség, mi nagyon jól tudjuk, hogy Riche- 
lieunek egyetlen célja van: angol-francia offenzív 
szerződést kötni Spanyolország ellen. Ha felséged 
most azt a látszatot kelti, hogy húzza-halasztja a 
dolgot, akkor ezt úgy lehet magyarázni, hogy Riche- 
lieu is tárgyaltat Londonban.

— De hát nem megesküdtem neked, hogy béke
szándékom őszinte? Eszem ágában sincs Spanyol- 
országot megtámadni.

— Mivel felséged ezt kijelentette, tehát én meg 
is vagyok győződve. De Olivareznek is meg kel’ene 
győződve lennie. Neki pedig hivatalos kötelessége, 
hogy mindaddig kételkedjék, míg írásban nem

Harsány! Zsolt: Élni jó. IV. 3
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látja, amit akar. Ha felséged szavatosságot vállalna, 
hogy az angol-francia tárgyalásokat felfüggeszti, 
amíg mi nem végzünk, mindjárt megváltoznék a 
helyzet.

— Csakhogy ez így kivihetetlen. Pár napon 
belül az én emberem megy Párisba, ugyanakkor 
már meg is érkezett hozzám Chateauneuf gróf, az 
fij francia követ. Ezt most már nem tudom viosza- 
csinálni.

— Akkor pedig, felség, senki sem hihet mást, 
mint hogy mialatt én itt gyanútlanul tárgyalok 
Cottington, Pembroke és Weston urakkal, azalatt 
más, bizonyára felséged tudta nélkül, nyugodtan 
készíti elő Anglia és Franciaország offenzív szerző
dését Spanyolország ellen.

— Tudtom nélkül? Hogyan képzeled ezt? Ki itt 
a király? Tudtom nélkül itt senki nem tárgyalhat 
senkivel.

— Annál nagyobb érdek volna meggyőzni Spa
nyolországot, hogy ilyen tárgyalások nincsenek.

— De hát itt is úgy vagyok, hogy kérdem tőled: 
mit csináljak? Ne engedjem idejönni Chateauneu- 
föt? Botrány legyen? Lásd be, hogy ez lehetetlen.

— Felség, engem nem az izgat, hogy Chateau
neuf hol tartózkodik. Hanem hogy tartózkodási 
helyén el tudja-e mélyíteni az angol-francia 
viszonyt.

— Elég, ha királyi szavamat adom neked?
— Ez mindig elég, felséges uram. De mire adod 

szavadat?
— Hogy amíg Anglia és Spanyolország tárgyal

nak, az angol-francia viszony semmilyen tekintet
ben nem változik.

— Jelenthetem haza, hogy felséged erre nekem 
királyi szavát adta?

— Nem bánom, jelentheted.
— Ezt mélységes hálával köszönöm, felség.
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— Csakhogy eddig eljutottunk. Most már be
szélhetünk kellemesebb dolgokról is. Van vázlat
könyved!

— Az mindig van nálam, felség.
— Akkor gyere velem, viszlek a királynéhoz, ö  

sokat akar beszélgetni veled.
Henrietté, Anglia királynéja, szentképek, ima

zsámolyok és feszületek közt fogadta a festőt, elő
szobájában is katolikus pap ült. Ügy hordta külső
ségeiben a katolicizmust, mint címerét a foglyul ej
tett hajó. A  király gyengéden megcsókolta felesége 
homlokát, majd kezet csókolt neki. Londonban köz
tudomású volt, hogy házaséletük mintaszerű. A  ki
rály most, négyévi házasság után még szerelmesebb 
volt feleségébe, mint mikor elvette. Vagy helyeseb
ben: mikor elvette, nem ismerte, de azóta beleszere
tett. Olyan mosollyal nézett a férjére, mint akár
melyik szerelmes polgárasszony az urára.

— Elhoztam neked Rubenset, kedvesem. Váz
latot csinál rólad, beszélgethetsz is vele, amennyit 
akarsz. Én visszamegyek dolgozni.

Pieternek már nagy gyakorlata volt a király
nékkal folytatott beszélgetésekben. Ügy utazgatott 
közöttük, akárcsak a postakocsi. Egyetlen család 
volt az, amely Anglia, Franciaország és Spanyol- 
ország trónjain ült: Medici Mária egyik leányát a 
spanyol, másikat az angol király vette el, azonkívül 
a spanyol király nővérét elvette a francia király, 
az angol király nővérét elvette a most trónjavesz- 
tett cseh király, Medici Mária nagybátyja volt a 
firenzei uralkodó, nővére azelőtt a mantuai fejede
lem felesége, s valamennyien úgy, ahogy voltak, 
unokatestvérei a Habsburg-család osztrák ágának. 
Sógorok álltak itt szemközt sógorokkal, egymás kö
zött folyton változó szövetségek bonyolult sakktáb
lájával, egymás népét és vallását pusztulással fe
nyegetve. S az egyes udvarok palotáiban ott üldö-

2*
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géltek a királynék, valamennyi a reménytelen hon
vágy rabságában, életének eltépett gyökereivel, ide
genkedve új hazájától, politikai zálognak érezvén 
magát és drágán eltartott testi intézménynek, 
amelynek egy kötelessége van: trónörököst szülni. 
De Henrietté királyné bizonyára a legkevésbé bol
dogtalan volt köztük. Légmentesen el tudott zár
kózni hazulról hozott katolikusai körébe és szerette 
az urát. Nem is kapkodta oly mohón az ottani ud
var híreit, mendemondáit, apróságait, mint a másik 
két királyné. Csak anyjáról akart mennél többet 
hallani, mert azt nagyon szerette. És Richelieuről, 
mert azt nagyon gyűlölte. Az a Rubens, aki ott ült 
nála és figyelmesen vázolta csinos fejét, nem követ
nek számított előtte, hanem anyja bizalmas festő
művészének. Szabadon beszélt előtte, gyűlöletét egy 
pillanatig sem palástolta.

— Nekem nehéz a bíborosról beszélni, — mondta 
Pieter fortélyosan, — mert nem tün+et ki jóindula
tával és az anyakirályné kegyéből is igyekszik ki
túrni, hogy súlyos anyagi kárt okozzon nekem, bár 
sikertelenül. Ha én most ellene nyilatkoznám, azt a 
látszatot kelthetném felséged előtt, hogy bosszúálló 
vagyok.

— Mi baja veled Richelieunek?
— Az anyakirályné őfelségének emberei közé 

számítok, felség, azonkívül spanyol alattvaló va
gyok. Ez éppen elég.

— Igen, ez neki elég. Anyám legnagyobb ellen
sége.

— Valamint Spanyolországé. Képes azon mes
terkedni, hogy Angliát tragikus háborúba rántsa, 
csak azért, hogy Spanyolországnak árthasson. A 
protestantizmus kegyeit keresi, ő, a katolikus bíbo
ros, aki otthon vérrel és vassal pusztítja a huge
nottákat.

— Angliát háborúba rántani? Hogyan?
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— Felség, erre nem volna szabad felelnem. É9 
nagyon kérem felségedet, hogy Károly király meg 
ne tudja fecsegésemet: Chateauneuf, az új francia 
követ, aki rajongó híve a bíborosnak, ezért ér
kezett ide.

— Rajongó hive a bíborosnak. Ügy.
— Ezért nem szabad elítélni, felség. Követ, s 

mint ilyen, hűséggel tartozik főnölének.
A királyné nem felelt. Keményen összeszorította 

ajkait. Pedig Pieter most éppen ezeket az ajkakat 
rajzolta. De megszokta, sőt szerette, ha a modell 
arca gyakran kifejezést változtat. Ettől jobban meg
értette az arcot. Tovább rajzolt, igen elégedetten. 
A francia követ tisztelgését a királynénál kellőkép
pen előkészítette. Aztán elbúcsúzott és még bement 
köszönni a királyhoz. Érdemes is volt bemennie, 
mert ezt a mondatot kapta:

— A viszontlátásra, Rubens és Richelieu miatt 
ne fájjon a fejed. Richelieut ki nem állhatom. Eddig 
még minden alkalommal becsapott. Többet nem fog.

Ezt is beírta terjedelmes jelentésébe, amelyet 
két példányban szokott elküldeni: a iőkercegnének 
és Olivareznek. A királyi kihallgatás után azonban 
nem ült be mindjárt jelentést írni, előbb sürgőben 
felkereste Cottingtont, hogy a király új tárgyalási 
ötletét megbeszélje vele.

— Nem, — mondta kurtán Cottington, — s ezt 
a királynak meg is fogom magyarázni. Én sürgős 
békét akarok. Megmondom őszintén, nem tudok 
hinni Fülöp ősfelsége őszinte békevágyában.

— Hogyhogy? Szerinted az én királyom mi 
egyebet akarhat?

— Időt nyerni. Hogy közben Richelieuvel össze
szűrjétek a levet.

Pieter kénytelen volt felnevetnie magát.
— Ez nagyon mulatságos. Mindakét fél Richelieu 

barátságával vádolja a másikat, egyik sem tud tel-
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jes bizalommal tárgyalni. És miért ross*; a te kirá
lyod terve?

— Mert ha Madridban folynak a tárgyalások, 
akkor Fülöp királynak ezer módja lesz a császár és 
a bajor herceg követeivel egyetértve teljesen új uta
kat és feltételeket felvetni. Ez a tárgyalás évekig 
tarthat. Értsd meg, hogy nekem a béke sürgős.

— Nekem is sürgős. Nem volna jó gyorsan el
mennem Brüsszelbe? Levélben nagyon nehéz utasí
tásokat kapni. A fenséges asszony pedig gyorsan 
határoz, ha beszélhetek vele, és nem fél a felelősség
től. Megyek és azonnal jövök. Adj egy hajót, amely 
Dunkerqueben megvár.

— Erről ne is álmodjál, kegyelmes uram. Ha te 
innen kiteszed a lábadat, vége mindennek. Egysze
rűen nem engedlek. Várd meg utasításaidat, de na
gyon sürgesd őket.

— Ahogy gondolod. De nemcsak azokat sürge
tem. Téged is. Nevezzétek ki már azt a követet, aki 
Don Coloma ellenében Madridba megy.

— Tessék. Ismét itt tartunk egy gyanús pont
nál. Don Coloma csak hír szerint jön ide. Hivatalo
san én erről nem tudok semmit. Ha Madrid komo
lyan akarná a békét, már rég kinevezték volna. 
Miért késik ezzel Olivarez? Látod, nem te sürgetsz 
engem, hanem én sürgetlek téged.

Barozzi még aznap érdekes híreket hozott. A ve
lencei követ minden erejével bújtogatta a francia
párti politikusokat, hogy Rubens és Cottington tár
gyalásait hiúsítsák meg. Azonkívül a savoyai her
ceg szeretné személyesen átvenni a közvetítést 
Anglia és Spanyolország között, ami nem volna cél
szerű, mert ő lobbanékony és heves ember. Ennél
fogva nagyon résen kell lenni. Az hírlik különben,
hogy mihelyt Don Coloma küldetése hivatalos for
mát kap, Károly király nyomban meg fogja nevezni 
a maga emberét, még pedig Cottington személyében.
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Ez, ha igaz, rendkívül érdekes hír, mert ha a király 
éppen Cottingtont küldi el, ezzel felbontja a hármas 
bizottságot, ami azt jelenti, hogy a píalzi kérdést 
nem tartja megoldhatatlannak. Nyilván reméli, 
hogy Spanyclország elegendő biztosítékot tud adni, 
ha akar, hosszadalmas tárgyalások nélkül is. Akkor 
pedig elégséges Cottington és Coloma csere-megjele
nése a két udvarnál. A  békét alá lehet írni.

A  helyzet tiszta volt: mind a két fél sóvárog a 
béke után, csak ezt nem merik elhinni egymásról. 
Az angol király csakugyan kézzel-lábbal igyekszik 
minden bizonyítékot megadni jóhiszeműsége felől és 
csak a válaszgesztust várja. A  béke Olivarez kezé
ben van. Pieter, mikor pár nap múlva festeni ment 
a londoni palotába, olyan hírt hallott, amely egé
szen felizgatta és amelyet rohant levélben jelenteni: 
Hollandia követe járt a királynál, pénzt kért hat
ezer zsoldosra Spanyolország ellen és szemrehányást 
tett, hogy Hollandia képviselőjét az angol-spanyol 
tárgyalásokból kihagyták. A  király ridegen vála
szolt. Szerinte bőven elég, hogy Anglia a tárgyalá
sok megindításáról pontosan értesítette a Generális 
Rendeket is, az orániai herceget is. A  hatezer zsol
dos költségeit pedig kereken meglagadta. Ennek 
már igazán hihetett Olivarez. De a hír Don Coloma 
hivatalos megbízásáról makacsul késett még mindig.

A  francia követ közben megkezdte aknarakási 
feladatát. Azt aligha sejtette, hogy a brüsszeli kö
vet minden kiejtett szaváról értesül. Értesülésének 
útja elég közvetett volt, de természetes. A  király 
hattagú bizottságot küldött ki Chateauneuf meg
hallgatására: Earl Carlistet, Earl Hollandét lord 
Pembrokeot, lord Arundelt, lord Dorchestert és Sir 
Cottingtont. Ezek közül Carlislet egyszer már hosz- 
szabb utazáson kísérte Pieter Namurig az Isabella 
főhercegnő megbízásából, Arundelt éppen most fes
tette másodszor, Dorchester pedig nem volt más,
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mint a hajdani Sir Dudley Carleton, akinek gyűjte
ményét valaha megvette, ugyanazt, amelyet évek 
múltán tovább adott Buckingham hercegnek. Végig
látogatta ezt a három urat, valamnit Cottingtont. 
Mindegyikből ki tudott valamit szedni, a mozaikda
rabokat összerakta s aztán bekoronázásul ügyesen ki
faggatta a királynét, aki ugyan nem szerette a spa
nyolokat, de Richelieut sokkal jobban gyűlölte. Mind
ezek alapján pontosan jelenthette haza, hogy a fran
cia követ milyen ajánlatot hozott Richelieutől. 
A bíboros offenzív szövetséget kínált a két Habs- 
burg-hatalcm ellen. Fel kívánta szabadítani az ösz~ 
szes német tartományokat Bécs nyomása alól, ami 
a protestáns Anglia érdeke, és felelősséget óhaj
tott vállalni egész Pfalz visszaállításáért. Ajánlatát 
meghallgatták s azt válaszolták neki, hogy majd vá
laszolnak. Kétségtelen, hogy a francia követ vállal
kozása nem sikerült. Olivarez most már tökéletesen 
meg lehet győződve Anglia jóhiszeműségéről és 
nyilvánosságra hozhatja Don Coloma küldetését. De 
a küldetés híre helyett csak hallgatás következett.

Lassanként jobban megismerkedett az udvarral 
és a várossal. Az udvar fényűzése bámulatra ra
gadta. Ez volt eddig a legpazarabb, amelyet látott. 
És nem látványosan volt fényűző, bár a fogadások 
és felvonulások pompája is ámulatra ragadhatta a 
nézőt. Hanem a hétköznapi élet maga volt hallatla
nul gazdag és nemcsak a királyi udvaré, hanem az 
udvar példáját követő arisztokrata palotáké is. Nagy 
divat volt a vendégeskedés, minden este lakoma 
volt valahol, és egy-egy ilyen estély esztelen pazar
lásáról mesébe illő dolgokat lehetett hallani. Pieter 
minderről csak hallomás útján értesült, a londoni 
élet este akkor kezdődött, amikor ő itt is szigorúan 
megőrzött életrendje szerint már rég aludt. Szám
talan meghívás érkezett hozzá olyan főúri házaktól, 
amelyek a diplomáciai kart is vendégül látták, de ő
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egyszer sem tett kivételt. Igen korán evett Gerbier 
családjával és sógorával, tréfálkozott barátja gyere
keivel, kivált az egyik kislánnyal, akit legjobban 
megkedvelt és le is festett, gyakran odajött enni 
Barozzi, ez aztán elmondta, hogy előző nap milyen 
lakomán vett részt. Mesterséges szökőkút volt az 
asztalon, de nem bort permetezett a medencébe, 
hanem malváziai bort, a ritka ételeket olyan laká
jok hordták fel, akiknek címeres és dús arannyal 
hímzett egyenruhája vagyonba kerülhetett, az em
bermagasságú tortából, mikor megkezdték, száz 
színes délövi madár röppent ki. Gerbier aztán 
elmondta ennek a pompának fonákját is: a ver
sengő főúri házak mind súlyosan el vannak adó
sodva, a közélet nem tiszta többé, a" hivatalokat 
nagy pénzért adják-veszik, és sok olyan közéleti 
méltóság van, aki megfizethető. Richelieu pedig 
nem sajnálja a pénzt. Chateauneuf állítólag ijesz
tően magas összeget hozott magával, hogy azt kellő 
helyen politikailag ügyesen gyiimölcsöztesse.

De ennek a pénznek hatását egyelőre nem lehe
tett észrevenni. A király napról-napra várta Don 
Coloma kinevezését és annyira reménykedett benne, 
hogy már a napot is kitűzte, mikor Cottingtonnak 
indulnia kell Spanyolországba. Pieter is, mialatt 
hűségesen írta jelentéseit, izgatottan várta Olivarez 
lépését. Sok dolga küldetésével nem volt, csak a 
királlyal és Cottingtonnal kellett állandó érintke
zésben maradnia, gondosan figyelnie a francia 
követ mozdulatait és várnia. Annál több dolga volt. 
mint festőnek. A király elhalmozta munkával. Most 
a AVhitehall mennyezetképeivel foglalkoztak. Abban 
állapodtak meg, hogy Pieter a vázlatokat London
ban csinálja meg, a végleges képeket aztán megfesti 
embereivel a műteremben, ha hazamegy. I. Jakab 
király élete volt az általános tárgy. Károly király 
nagyon szerette apja emlékét. Hosszasan mesélt
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róla Piefcsrhek, amíg kilenc képtárgyat összekeres
tek, mert Pieter a díszterem mennyezetét károm 
nagyobb és hat kisebb mezőre osztotta lel. Jakab 
király sokat beszélt fiának véresen kezdődő, küz
delmes életéről. Apját, Darnleyt, megölték, s már 
huszonegy éve3 fiatalember volt, mikor anyja, 
Stuart Mária, a vérpadon meghalt. Aztán elvette 
feleségül a dán királylányt és csendben, óvatosan 
várt örökségére, mígnem Anglia, Skócia és Írország 
koronája mind az övó lett. Élete a parlament elleni 
küzdelemben, a királyi hatalom kiterjesztéséért 
folytatott szívós harcban telt el, valamint a protes
táns államok támogatásában. Átélte a puskaporos 
Fawkes Guy összeesküvését, Lord Raleight kivégez
tette, Lord Bacont elcsapta, leányát a pfalzi válasz
tóhoz adta feleségül, és Buckingham hercegi rang
jára emelt egy Villiers George nevű fiatal ellenzéki 
képviselőt, aki aztán fia legjobb barátja és az új 
külpolitikai irány megalapítója lett. Pieter mindezt 
úgy hallgatta, mint a mesét. Minden esemény emlí
tésekor saját életének illető esztendeje jutott eszébe, 
attól kezdve, hogy Kölnben az öreg cseléd elmondta 
Stuart Mária csodálatos lefejeztetésének történetét, 
egészen odáig, mikor Párisban a Palais Luxem
bourgban érkezett el hozzá az angol király halálá
nak híre. A kilenc kép tárgyát aztán kiválasztották, 
s ő mindjárt elkezdte a vázlatokat. A munka mulat
tatta: szokatlan perspektívában kellett a vízszintes 
mennyezetképeket a függőleges vászonra vinnie. A 
király, mikor az elsőt meglátta, meghökkent. De 
akkor Pieter az ablaknál magasan a feje fölött víz
szintesen tartotta a vázlatot. A  király ámulva és 
elragadtatva helyeselt.

Arravaló várakozás közben, hogy Olivarez 
végre megtegye a várvavárt lépést, Cottington meg
lepő dolgot árult el. Richelieu újabb lépéséről volt 
szó. Pieter azonnal jelentette.
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. . .  Nagy sietséggel érkezett ide Riehelieu 
küldöttje, egy Furston nevű angol, aki a követ
kező iratot hozta Pembroke tárnokmesternek: 
a franciák bizonyítékot akarnak adni a kor
mány és Lajos király angol-barátságáról, 
amennyiben tudomására hozzák Angliának a 
spanyolok csaló ármánykodását, akik béke 
ürügye alatt Angliát el akarják árulni es meg 
akarják semmisíteni. A  spanyolok olyan dolgo
kat ajánlanak fel, amelyeket sem módjukban, 
sem szándékukban nincsen teljesíteni, mert 
Píalz visszaállítása csakis a császártól és a ba
jor hercegtől függ, viszont a francia királynál 
sokkal többet el lehetne érni, mert az mély 
barátságot érez Károly király iránt, míg Fülöp 
királyt ki nem állhatja. A francia király el van 
szánva, hogy Spanyolországot minden oldalról 
megtámadja és Itáliába is elmegy, hogy ott 
szövetségeseit megsegítse, meg fogja verni a 
császár népeit és mindenkit, aki ellenáll neki. 
Hollandiával már megegyezett, hogy Hollandia 
a kellő órában ugyanezt fogja tenni és hadse
reggel hatol be Burgundia területére. Ha tehát 
az angol király hajlandó lemondani a spanyo
lokkal tervezett szégyenletes békekötésről, a 
francia király carte blanche-ot küld neki és 
minden lehető feltételét teljesíti. A francia 
király aztán intette nővérét, az angol királynét, 
hogy férjét tisztelje és szeresse, ahogy illik. 
Mellékesen meg kell jegyezni, hogy az angol 
király mélységesen szereti feleségét, akinek 
nagy befolyása van rá és a spanyolokat nem 
szereti. Azt is kijelentette a francia király, 
hogy az angol király nővérét vissza akarja he
lyezni a pfalzi trónra, már pedig az ő hatalma 
sokkal többet ér a spanyol királyénál, akinek 
ez különben nem szándéka, soha nem is volt és
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nem is lesz. A francia király csak azért kötött 
békét a hugenottákkal, hogy barátait segíthesse 
a minden erővel folytatandó spanyolellenes há
borúban. Végül nagy öszeget ajánlott fel a tár
nokmesternek, akár egyszeri összegben, akár 
járadékban, ahogy jobban szereti. Különös mó
don ennek a Furstonnek az volt az utasítása, 
hogy az iratot, mint Cottington meséli, az itt 
tartózkodó francia követnek ne mutassa meg. 
A tárnokmester azonnal átadta az írást Cotting- 
tonnak, ez pedig mindjárt elvitte a királynak. 
A király csak mosolygott. Azt mondta, hogy 
ismeri a bíboros gazságait és árulásait, s inkább 
köt békét Spanyolországgal, mint nem. Az írást 
Cottington mutatta meg nekem, és pedig szi
gorú titoktartás terhe alatt; alig akarta meg
engedni, hogy kegyelmességednek jelentsem.

A király előtt mélyen hallgatott arról, hogy 
Richelieu új lépéséről tudomása van. Különben ííj 
megbízatásokat kapott a királytól, noha a Jakab- 
sorozattal sem készült még el. Nagy ezüstedényt 
kellett terveznie az ötvös számára, oldalán Vénusz 
születésével, szélén najádokkal és más mithológiai 
alakokkal. Ez volt az egyik. A másik nyolc falisző
nyeg terve Akhilleusz életéről. Mindezt a király 
megbeszélte a művésszel, aztán szokott nyári útjára 
indult a királynéval. Ügy csinálták nyaranként, 
hogy hintóba ültek és végig járták közeli kastélyai
kat. Mindenütt töltöttek egy-két napot. így utazgat
tak is, nyaraltak is, az államügyek miatt London 
közelében is maradtak.

Most végre-valahára megjött a megváltó hír: 
Olivarez kinevezte Don Colomát rendkívüli követté 
a londoni tárgyalás számára. Pieter ujjongva ült 
hintóba, hogy a hírrel tüstént felkeresse a királyt. 
Outland nevű kis faluban találta meg, hét mértföld-
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nyíre Londontól. Csinos, idillikus kastélyban lakott 
itt a királyi pár, egészen kicsiny kísérettel, mint 
valami jobbfajta falusi yeoman. Lombos fa alatt, 
kerti asztalnál fogadta a Londonból érkező ven
déget.

— Felség, nagy hírem van. Don Coloma kine
vezése megtörtént.

— Háiistenek, csakhogy végre, örvendek a 
személy miatt is. Don Colomát ismerem, kitűnő 
nemesember és buzgó munkás.

— Most tehát, felség, Cottington azonnal utaz- 
hatik.

— Utazhatik, de sajnos, nem azonnal. Most már 
augusztusban vagyunk. Sok mindenféle államügy
ben képtelen vagyok őt nélkülözni. Elmehet úgy 
szeptember elején.

— Felség, a protestáns és katolikus időszámítás 
közötti különbség mindig zavart okoz. Katolikus 
szeptember elején, vagy protestáns szeptember ele
jén?

— Napot nem mondhatok, ne erőszakold. Most 
már ezen a pár napon nem múlik. Különben készí
tettem valamit számodra. Papírra vetettem a pfalzi 
kérdés megoldásának szövegét. Szerintem ezt így, 
ahogy van, bele lehet venni a szerződésbe, királyod
nak nem lehet kifogása ellene. Mindjárt kihozatom.

Az okmány hamarosan ott volt Pieter kezében. 
A király felszólította, hogy fussa át és szóljon hozzá.

— Felség, itt a cseh királyról van szó. Spanyol- 
ország sohasem ismerte el hivatalosan pfalzi Fri
gyes őfelségét cseh királynak. Aztán Fülöp király 
aligha kötelezheti magát arra, hogy a Tilly által 
elfoglalt pfalzi területeket azonnal átadja. Azonnal 
nem, csak lehető időn belül.

És még egy-két apróbb megjegyzést tett. A 
király ezeket könnyen vette.

— Ezeket majd Cottington megbeszéli Madrid-
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bán. Mindenesetre menj el hozzá és erről is beszél
gessetek. Mcst gyere velem lovagolni. Társalogjunk 
festészetről. Mennyire vagy feladatoddal!

Pieter lovagolt egy jó órát I. Károllyal. Mögöt
tük a királyi lovász. Lankás réteken poroszkáJtak, 
békésen legelésző juhnyájak fehérlettek a zöld ala
pon. Mikor már eleget beszéltek az ezüst edényről és 
a faliszőnyegekről, Pieter az angol tájról kezdett be
szélni, a régi angol tájfestőkről, akikben mód nélkül 
tudott gyönyörködni, majd Holbeinra terelődött a 
szó, aki most száz esztendeje festette ragyogó képeit 
VTII. Henrik udvarában. Pieter most számos Hol- 
bein-képet látott a palotában és nem tudott betelni 
mondanivalójuk világosságával, rajzuk kísérteties 
pontosságával, színeik tökéletes harmóniájával. De 
aztán váratlanul visszatért a politikára. Olaszul, 
hogy a lovász ne értse:

— Felség, nem tudom elhallgatni, hogy nagyon 
nyugtalan vagyok. Biztos, hogy Cottington útja nem 
valami rendkívüli okból húzódik!

— Erről meg lehetsz győződve. Ismétlem, hogy 
beszélj magával Cottingtonnal. Annyira izgat téged 
ez a béke!

— Semmisem izgatott még ennyire. Ez a béke 
lesz életem legnagyobb műve, ha meglesz. Könyör
göm felségednek, ugy-e nincs itt semmi, amit nem 
tudok!

— Itt a parolám, Rubens. Csak miattad és sze
mélyes megnyugtatásodra.

Az angol király kezet nyújtott. Erősen kezet 
szorítottak. Pieter Londonon keresztül sietett Cot
tington környékbeli kastélyába. Ez már nem idillikus 
villa volt, hanem vörös téglából való jókora palota, 
hatalmas park ősi tölgyei között, annyi díszruhás 
lakájjal, hogy egy zsoldos sereg kitelt volna belőlük. 
Itt hűsölt az államtitkár fejedelmi pompa közepette. 
A király írásbeli tervét már ismerte.
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— Nem rossz tervezet, — mondta, — de ezzel a 
szöveggel aligha fog átmenni. Madridban még sokat 
vitatkoznak rajta. A magam részéről azt fogom kí
vánni, hogy királyod záros határidőn belül kötelezze 
magát a pfalzi részek átadására.

— De ez nem tőle függ, hanem a császártól és a 
bajor hercegtől.

— Egy év alatt elintézheti velők. Küldjön téged 
hozzájuk. Te mindent el tudsz intézni.

— Szóval nyugodt lehetek, kegyelmes uram! 
Utazol? Mert én már nem sokáig birom idegekkel.

— Utazom, feltéve, hogy útlevelet kapok. Hajón 
akarok menni, mert ha Párison keresztül veszem 
utamat, Richelieu leszed a lábamról és nem enged 
tovább. Lisszabonban szeretnék partra szállni. Még 
ma írjál Brüsszelbe az útlevelemért.

— Máris sietek Londonba, hogy futárt hívassak.
A hazulról érkező hírek még nagyobb sietségre

indították. A hollandok, akik itt Londonban sirán
kozva koldultak, most már nem hatezer zsoldost, 
hanem tizenkétezret, különben tönkremennek, ott
hon egymás után aratták a hadi sikereket. Ostrom 
alá fogták Bois-le-Duc erődjét, valamint Weselt és 
tartani lehetett tőle, hogy hamarosan elfoglalják 
mind a kettőt, aztán nyomulnak tovább Antwerpen 
é3 Brüsszel felé. Itt Londonban a francia párt nagy 
erőfeszítéssel igyekezett útjába állni a békének. So- 
Tanzo, a velencei követ, elment Hágába a Generális 
Rendekkel tárgyalni, s mikor visszajött, nagy me
morandumot adott át a királynak Spanyolország 
ellen. Ennek foganatja nem volt semmi. Akkor tehát 
azt találták ki, hogy Cottington mellé jogi szakértőt 
kell adni, aki a német birodalmi jogban jártas, hogy 
a pfalzi kérdésbe beleszólhasson. És elkezdték erő
szakolni egy doktor Martén nevű ember kiküldetését, 
aki megfizethetőségérői híres, francia pénzen élős-
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ködő hírhedt ember volt. Aztán megérkezett Lon
donba a torinói angol követ, aki a savoyai legfris
sebb híreket hozta. Barozzi másnap már tudta a je
lentés tartalmát és nem habozott Pieternek elárulni: 
Richelieu szabad átvonulást kért a hercegtől Spa
nyolország ellen, ezért területi engedményeket ígért 
Savoyának. Égetően fontos volt már, hogy Coloma 
megérkezzék és Cottington elinduljon. A napok múl
tak, sőt a hetek is, de Coloma nem jött, Cottington 
nem utazott. Ha a király becsületszavát nem adta 
volna, Pieter már meg lett volna győződve, hogy 
Olivarez ideggel alig bírható késlekedése megbuk
tatta az ügyet és Richelieu győzött. Közben a hol
landok ismét győztek. Bois-le-Duc is elesett. Wesel 
is. A hollandok ezerkétszáz fogáét ejtettek.

A király meg is tartotta szavát: Cottington szep
tember elején felszállt a Lisszabon felé induló ha
jóra. A francia követ új ajánlattal kereste fel a ki
rályt: biztosítékot kért, hogy amennyiben Cottington 
gyorsan és dolgavégezetlen tér vissza Madridból, az 
offenzív francia-angol szerződést Károly király az 
államtanács elé terjeszti. A király ezt megtagadta. 
De a már megkötött defenzív szerződés ünnepélyes 
aláírására most került a sor. Szeptember tizenhato
dikén megtörtént az ünnepélyes ratifikálás Windsor- 
ban, este díszvacsorát adott a király, a francia követ 
vele evett egy asztalnál. Másnap az a nagy feltűnést 
keltő hír jött, hogy a franciák megszállták az angol 
birtokban lévő Szent Kristóf szigetet, a Bermudák 
mellett és elfoglaltak hat, gazdag rakománnyal telt 
angol hajót. A király felháborodva vonta felelősségre 
a francia követet, aki rendkívüli alázatosan mente
getőzött, hogy a sajnálatos fegyvertény akkor tör
tént, mikor a defenzív szerződést még nem ratifikál
ták. Richelieu tehát egyrészt háborús szerződést kö
vetelt Spanyolország ellen, és a két ország odaadó 
barátságára hivatkozott, másrészt fegyverrel foglalt
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el angol területet, mintegy figyelmeztetésül, hogy ha 
szép szóval nem megy, tud ő másként is beszélni.

A politika izgalmai között most, hogy Cotting- 
ton elutazásával némi nyugalom következett be, 
Pieter teljesítette egy régi vágyát: mióta London
ban volt, mindig ki akart rándulni a hagyományok 
világhírű városába, Cambridgebe. Most végre tu
dott rá időt szakítani. Gondja volt rá, hogy ne ér
kezzék bejelentés nélkül. Az udvartól ment értesí
tés a tudós professzorokhoz, hogy a brüsszeli követ, 
aki egyébként a nagy festőművésszel azonos, szep
tember huszonharmadikán odaérkezik titkárával s 
megtekinti az egyetem gyűjteményeit és épületeit.

Bájos városkát talált a kis Cam-folyó partján. 
A professzorok nagy dísszel fogadták, kézről-kézre 
adták és versenyt mutogatták a nevezetességeket. 
Eldicsekedtek vele, hogy jövőre ezeréves lesz az 
egyetem, mert Krisztus után hatszázharmincban 
alapították. Kalauzolgatás közben az aulához is el
vezették.

— Erre fáradj, uram, aztán, ha beléptél a 
terembe, a dobogóra megyünk, ott foglald el a dísz
helyet a rektor úr mellett.

— Valami ünnepség van éppen?
— Téged akarunk érdemed szerint megtisz

telni, uram.
Bementek a felékesített aulába, a padsorokban 

zsúfolt diákság. A  dobogón professzorok. Most 
vette észre, hogy vezetői folyton az időt figyelték 
volt. Most idehozták percnyi pontossággal. Alig 
foglalt helyet, a rektor emelkedett szólásra. Hosszú 
latin nyelvű szónoklatot mondott, magasztalván a 
vendégnek mind államférfiúi képességeit, mind pe
dig csodálatos művészetét. Mindezek alapján beje
lentette, hogy a cambridgei egyetem Bubens Peter 
Paul urat díszdoktorává választotta. Mindjárt át is 
nyújtotta a „magister in artibus“ cím díszokiratát

Harainyi Zsolt: Élai jó. IV. 8
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és felszólította az ünnepeltet a doktori fogadalom 
letételére. Pieter letette a latin nyelvű fogadalmat. 
Az ünnepséget díszebéd követte.

Mikor ismét Londonba tartottak, Pieter így 
szólt Hendrikhez a hintóbán:

— Most már senkisem mondhatja, hogy nincs 
meg a képzettségem a diplomáciai pályára. Elvé
geztem a cambridgei egyetemet.

Ugyanekkor megint felbukkant Scaglia neve. 
Levél érkezett tőle a Pieter címére. Nyomatékosan 
kérte, beszéljen az angol királlyal, hogy az írjon a 
savoyai hercegnek, hogy Scagliát küldje Londonba, 
hadd vegyen részt a tanácskozásokban. Pieter büsz
kén jelentette haza a levelet: ime, idegen követek 
az ő protekcióját kérik az angol királyhoz, s általa 
igyekeznek hatni saját fejedelmükre. De nem a 
Scaglia jövetele volna a fontos, hanem a Colomáé. 
A  hetek múltak és Coloma nem jött.

Már itt volt a november is. Pieter megtanulta, 
mi az a londoni ,,sleet“ , az a havas, jéghideg eső, 
amelyet a fagyasztó vihar csap a járókelő arcába, s 
amely nedvességével és hidegével csontig átjárja az 
embert. Egy ilyen napon Pembroke sürgősen kérette 
Pietert. Felindulva fogadta.

— Micsoda komédiát játsztok ti, Rubens? Akar
játok ezt a békét, vagy a bolondját járatjátok velünk? 
Olvasd el ezt a levelet.

A  levelet egy Tailler nevű nemes írta az öreg- 
úrnak. Közölte vele, hogy Brüsszelben találkozott 
Colomával és beszélt vele. Coloma már rég előre 
küldte poggyászát Dunkerquebe és tűkön ül, de 
addig nem indulhat, míg Madridból a követi utasí
tást meg nem kapja. Ezt már hetek óta lesi minden 
postával és meg nem foghatja a késés okát.

— Tessék, — mondta Pembroke dühösen, — most 
már világosan látom, hogy Richelieunek volt igaza. 
Csak időt akartatok nyerni. Most meghallgatjátok
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Madridban Cottingtont és csak akkor döntitek el, ér
demes-e Colomát egyáltalában ideküldeni. Látom 
már az egész játékot. Szívből megbántam, hogy a 
spanyol ügy mellé állottam, azt mondhatom. De még 
tudok segíteni a bajon, ne félj.

— Kegyelmes uram. itt valami félreértés lesz. 
A spanyol király jóhiszeműségére hajlandó vagyok 
a templomban megesKüdni.

— Az lehet. De engem most Olivarez praktikái 
érdekelnek, nem a király. Azt bizonyítsd be nekem, 
hogy Olivarez komolyan ide akarja küldeni Colomát.

— Ezt nagyon egyszerű bebizonyítani. Elhozom 
Olivarez hozzám írott bizalmas utasításait. Azokból 
kitűnik, hogy Colomát ideküldi.

— Jól van. Holnapig várok. Ha ezeket a levele
ket nem hozod el, vagy amit állítasz, a levelekből 
nem tűnik ki, akkor gyorsfutárt küldünk Cottington 
után, visszahívjuk és elkezdjük a tárgyalást a fran
ciákkal.

Pieter kétségbeesett levelet írt Olivareznek. 
Miért nem jön már az a Colomat ő  a maga részéről 
már nem bírja tovább az idegtépő várakozást. A fő
hercegnének is írt és megvilágította kínos helyzetét. 
A leveleket mindenesetre megmutatta Pembrokenak, 
aki úgy, ahogy lecsendesedett és megígérte, hogy még- 
néhány napig vár. Isabella főhercegné válasza hajó
fordulatával megjött. Coloma okvetlen utazik, de 
nem érkezhetik hamarabb Doverbe, mint december 
legvége. Most már a király is kezdte türelmét elve
szíteni. Udvariasan bár, de hűvösen ezt mondta 
Pieternek:

— Ezt a határidőt még megvárom. Sőt még adok
rá egy-két napot. De ha akkor sem jön Coloma, meg
mondom neked őszintén: elindítom Chateauneuf
gróffal a tárgyalást. Az pedig a mi békénk helyett a z  
angol-spanyol háborút jelenti. Igen nagy kár, szív
ből sajnálom. Ha ma Coloma megjönne, azt mondá

st
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nám neked: Rubens menj haza nyugodtan, a béke 
megvan. Sajnos, ezt nem mondhatom.

— Felség, mindent belátok, csak egy utolsó adag 
kis türelmet kérek. Most kaptam Madridból hírt, 
hogy a spanyol királynénak fia született. Felség! 
Négy kislány után végre itt a trónörökös! Minden 
érző embernek be kell látnia, hogy a királytól most 
akár egész Európa felfordulhat.

— Ebben az örömben őszintén részt veszek, — 
mondta Károly király mereven, — de ha Fülöp őfel
sége hazaküldi nekem Cottingtont és azt hiszi, hogy 
ezek után Richelieu szóba áll vele, akkor téved. 
Isten veled.

Pieter halálosan szégyelte magát. Bevette ma
gát Gerbier lakásába, keservesen panaszkodott neki 
Olivarez borzasztó természetéről és elmondta Lega- 
nez gróf jóslatát: ez az ember több spanyol területet 
fog elveszíteni, mint amennyit a nagy spanyol hó
dítók összevéve valaha is szereztek. A királynénak 
már feléje sem ment. Naphosszat rosszkedvűen üldö
gélt otthon. Karácsony másodnapján Hendriket 
három hintóval elküldte Doverbe. Újévkor a hintók 
még nem jöttek vissza. Akkor gyorsfutárt küldött 
Doverbe, hogy az Isten szerelmére, mi történik*? 
Hendrik visszaírt, hogy Coloma nem jött meg és 
semmi értesítés nem jött tőle.

Most már egyáltalában nem ment ki az utcára 
sem. Félt attól, hogy valamelyik franciapárti úrral 
találkozik, s annak kaján tekintetét nem tudta volna 
elviselni. De éppen így nem tudott volna szemökbe 
nézni azoknak, akik érkezésekor olyan lelkesen mel
léje álltak. A maga részéről most már borzasztó gya
núval telt el: hátha Olivarez csakugyan forral 
valamit és őt is félrevezeti.

A  lidércnyomás január hetedikén szabadult fel. 
Ekkor gyorsfutár jött Doverből: Hendrik pár kusza 
sorban jelentette, hogy Coloma megérkezett és az 1
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kéri, hogy Pieter rendeztessen neki Londonban 
ünnepélyes és méltó bevonulást. Az értesítés késő 
este érkezett, Pietert már álmából verték fel vele. 
Reggel már szaladt a királyhoz és Pembrokehoz. 
Mind a kettőnél meggyőződött arról, hogy a francia 
követtel még nem kezdtek tárgyalásokat. A király 
és a politikusok öröme felért az övével. Richelieu- 
nek mégsem sikerült győzni. A  lovasfutár állandóan 
úton volt London és Dover között, majd London és 
közelebbi helyek között: Coloma közeledett a fővá
roshoz, hogy annak határában megállapodjék és 
megvárja január tizenegyedikét. Az ünnepélyes be
vonulást erre a napra tűzték ki. Pieter felvette 
lovagi díszruháját és kiment a város végére Don 
Coloma elé. Az egy külvárosi fogadóban töltötte az 
éjszakát.

— Ügy üdvözöllek, mint a Messiást. Hol késtél 
eddig, az Isten szerelmére, és miért?

— Azt én is szeretném tudni. Akármit csinál
tam, az utasításaim Madridból nem jöttek. A  főher
cegné már sirt haragjában, s én a hajamat téptem. 
Nincs még elveszve minden?

— Semmi sincs elveszve. A király boldog, Pem- 
brokeék boldogok.

Coloma ideiglenes szállása előtt már gyülekez
tek a vendégek. Negyven udvari hintó várt az érke
zőkre. Az előkelőségek saját hintáikban érkeztek, 
kiszálltak és megkeresték rendezés szerinti helyöket 
az udvari kocsisorban. Hendrik ívvel a kezében fut
kosott közöttük. Végre az indulásra kitűzött idő
pont előtt öt perccel megérkezett Pembroke. Ö volt 
az egyetlen, aki feljött a Coloma szobájába. A király 
nevében üdvözölte a madridi követet. Aztán leki- 
sérte a hintókhoz. Derűs, tiszta volt a hideg, az éjjel 
erősen fagyott, s most sütött a nap. A  menet meg
indult, elül egy szakasz lovastestőr, aztán a hintók, 
az elsőben Pieter egy tiszttel, aztán a király disz-
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hintájában Coloma és Pembroke, majd harminc
nyolc hintóbán a meghívott előkelőségek, és megint 
katonaság. Az útvonalon fellobogózott házak, a gya
logjáró szélén kalaplengető emberek. Ahogy közeled
tek a királyi palotához, egyre nőtt a közönség, a 
palota közelében már tömeggé szaporodott. Itt kato
naság tartotta fenn a rendet. Mikor Colorna kiszállt, 
nagy rivalgás üdvözölte. Az angol nép boldogan üd
vözölte a békét.

Még aznap összeültek ketten tanácskozni. A 
békeszerződés most már kétségtelennek látszott. 
Olivarez és Cottington az elvekben megegyeztek, 
csak a végleges szövegezés volt hátra. Ez már csak 
hosszú, de inkább formai tárgyalások kérdése lett. 
A  király tizenötödikén fogadta Colomát eskütételre 
és első kihallgatásra. Pieter ott várt az előszobában. 
A  hosszú idő múlva kilépő követ arcán látta, hogy a 
béke biztos.

— Mindennel rendben vagyunk, — mondta Oo- 
loma, — őfelsége elragadóan kedves volt hozzám.

Pieter elkacagta magát örömében. A  szövege
zéssel már másnap elindultak. A  bizottság kényel
mesen dolgozott, most már nem kellett sietni. 
Egyetlen ember sietett: Pieter. Most már szeretett 
volna hazamenni. Idestova két esztendeje lakott 
már idegenben. Gyerekei két esztendőt nőttek. Apa 
számára nincs az életnek nagyobb öröme, mint 
gyerekei fejlődését látni. Két évet odaadott ebből az 
örömből a politikának. De nem sajnálta.

A szövegezés munkája két hónapig tartott. Aztán 
az utolsó összejövetelen az utolsó mondat után is 
pontot tettek. Most még hónapokig tartó formaságok 
következtek az ünnepélyes ratifikálásig, de ezek őt 
már nem érdekelték. Az utolsó mondat után tett 
pont pillanatában Anglia békeszerződést kötött 
Spanyolországgal. És másnap Rubens kormányzó- 
tanácsi titkárt az angol király lovaggá ütötte.
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A  knight-méltóságról szóló nagypecsétes, díszes 
oklevelet már napokkal előbb megkapta, az ünne
pélyes avatás a szövegezés munkájának befejezte 
után következett. A  szertartás a Whitehallban 
folyt le, a régi ceremóniák előírása szerint. A  
király díszt öltött, mellette apródok állottak címer
pajzsokkal, oldalt közjogi méltóságok: kis csoport 
a nagyteremben. Különös, alig érthető ó-angol 
nyelven középkori levegőjű mondatok hangzottak 
el, a király emelt hangon mondta a hagyományos 
szöveget és kardjával megütötte a térdelő Pieter 
vállát. Aztán a nyelv modern angollá változott, a 
király nyájasan társalogni kezdett. Párnán tár
gyakat nyújtották át neki. A  király értök nyúlt:

— Érdemeid meghaladják azt a kitüntetést, 
melyben részesítettelek. Vedd még szívesen tőlem 
ezt a gyémántgyűrűt és ezt a gyémánttal díszített 
kalapzsinórt.

Pieter térdhajlással és kézcsókkal vette át a 
tárgyakat. A gyűrű éppen olyan volt, mint amilyet 
Fülöp királytól kapott. Melléje húzta. S most már 
készülődhetett lassacskán a csomagolással. Hajója 
március kilencedikén indult, nyolcadikén Doverben 
kellett lennie. S most először fogadott el két 
estélyre szóló meghívást. Ezeket nehéz lett volna 
visszautasítania. Mindakét estélyt az ő tiszteletére 
rendezték. Egyiket Eearl Carlisle adta, a másikat 
Coloma. S még a királynál kellett búcsúkihallgatá
son jelentkeznie.

— Mindent összevéve, remélem, jól érezted ma
gad nálunk, — mondta nyájasan a király.

— Kitünően, felség. Felejthetetlen szép dolgo
kat láttam Londonban. Kár lett volna, ha ezek éle
temből kimaradnak.

— Színházban voltál?
— Nem, felség, sohasem járok színházba, mert 

ehez túlkorán fekszem le.
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— Nem voltál nálunk színházban? Shakespeare- 
darabot nem is láttál?

— Nagy sajnálatomra, nem. Felség.
— De azt legalább tudod, ki volt Shakespeare?
— Híres író, tudom. De azt hittem, hogy még él.
— Ó dehogy. Még apám idején meghalt. Vagy 

tizenöt éve. Ugyanazon a napon, mint Cervantes, a 
spanyol író. Emlékszem, hogy nevelőim ezt emle
gették. Nem szereted a színdarabokat és a köny
veket?

— Nagyon szeretek olvasni, felség, de csak 
olyat, ami igaz. Történelmet, krónikákat, útleírá
sokat. Kitalált dolgok nem tudnak érdekelni.

— Igen. Hát ez ízlés dolga. De Shakespearet 
sajnálhatod. Emlékszem egy darabjára, amelynek 
„Tévedések víg játéka" volt a címe. Betegre nevet
tem magam a színházban, sírtam a kacagástól, s 
mikor hazamentem, fájt az oldalam. Miket is írt 
még? Hamarjában nem emlékszem. . .

A király viszontlátásra köszönt. Van Dycknak 
királyi üdvözletét küldte. Aztán a két utolsó napon 
lefolyt a két estély. Pazar és tékozló mindakettő. 
Csillogó aranyhimzések, ékszerek, lakájsereg, a 
mellékteremben elrejtett zene. Mindez Pieterre 
inkább álmosítóan hatott. De a Carlisle estélyén 
megismerkedett valakivel, aki kivette szeméből az 
álmosságot. A házigazda egy aggastyánt vezetett 
hozzá.

— Engedd meg, hogy Parre Thomasszal meg
ismertesselek. A te kedvedért hívtam őt meg. 
Beszélgessetek, érdekes embernek fogod találni.

Ketten maradtak. Az agg, aki már nehezen 
mozgott, de élénken beszélt, lassan leereszkedett a 
székre Pieter mellé.

— Uram, kérni szeretnék tőled valamit. Fessél 
le engem.
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— Végtelenül sajnálom, de holnapután már 
útra kelek. Korábban kellett volna szólnod.

— Ha a festmény lehetetlen, talán legalább 
lerajzolhatnál. Van ugyan képem otthon, de az már 
bizony nem érvényes. Azóta alaposan megváltoz
tam. Még Holbein festett le.

— Kicsoda? Holbein? Hiszen az száz évvel 
ezelőtt dolgozott itt Londonban. Csak csecsemőnek 
festhetett le, de akkor is ritka kort értél meg, uram.

— Én bizony nem csecsemő voltam akkor, 
hanem már meglett ember. Mikor Holbein festett, 
negyvenhét éves voltam. Ne nézz elmebajosnak, 
uram. Én valóban száznegyvenhét éves vagyok. 
Okmányokkal tudom igazolni. Ezek az urak mind 
tudják ezt, bárkit megkérdezhetsz. Én vagyok a leg
öregebb ember a világon. Hallottam, hogy van még 
egy igen koros ember Bulgáriában, de az nálam 
jóval fiatalabb. Valami százharminc. És azt sem 
tudja írásban igazolni. Nekem azonban megvannak 
az okmányaim.

Pieter ámulva pillantott a közelökben ülőkre. 
Azok igazolták az aggastyán beszédét. Köztudo
mású, hogy Parre Thomas a legöregebb ember a 
világon, valóban igazolhatóan száznegyvenhét éves. 
Pieter szemügyre vette. Kilencvennek mondta volna.

— Bámulatos, — mondta —, és remélem, jól 
érzed magad?

— Elég jól. Bár a telet nem szeretem. Félek a 
meghűléstől. Nem is igen járok ki, most csak miat
tad jöttem ide. Különben otthon üldögélek, teszek- 
veszek, olvasok, gondolkozom a régi időkről. Akiket 
itt látsz, azoknak többnyire ükapját is ismertem.

— Hogyne. Ha VHI. Henrik udvarában éltél. 
Ismerted őt?

— Persze hogy ismertem, hiszen rokonom volt. 
Egy unokahúgomat, Parre Catherinet, vette felesé-
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gül. Az volt az utolsó felesége. Nem is fejeztette le. 
Előbb halt meg, mint az asszony.

— Te házasember vagy uram?
— özvegy vagyok. Kétszer házasodtam. Először 

nyolcvanéves koromban, meggondolatlan fejjel. 
Fiam és leányom született tőle. De nem jól éltünk, 
folyton veszekedtünk. Harminckétévi házasság 
után meghalt. Akkor voltam száztizenkét éves. Tíz 
évig örvendtem szabadságomnak. De az ördög nem 
hagyott békén. Százhuszonkétéves koromban elvet
tem bizonyos Adda Anthony özvegyét, Lloyd Janet. 
De már ő is meghalt. Kár érte, ő sokkal kevesebbet 
veszekedett. Most már nem nősülök többet. Már nem 
érdemes. Ámbár néha az a különös gondolatom van, 
hogy velem Isten kivételt tett, és én sohasem fogok 
meghalni.

— Vallásos ember vagy, uram?
— Most már igen. De valaha igen i&tjntelen éle

tet éltem. Százöt éves koromban történt, hogy nyil
vános penitenciát kellett tartanom a templomban. 
Ez annyira hatott rám, hogy megtértem. Még első 
házasságom alatt volt ez, mikor Alderburyben lak
tam. Fehér leplet kellett magamra öltenem, gyertyát 
tartottam a kezemben, úgy állottam a templom 
ajtajában.

— Valami nagyon rossz fát tehettél a tűzre.
— Igen, uram, szánom és bánom most is. Elcsá

bítottam egy fiatal úrilányt, Milton Catherine neve
zetűt. Gyermeke is született. Utálatos bűn volt ez 
tőlem, uram, de Isten most már megbocsátotta.

— Hogyan mondtad, hány éves voltál, mikor ezt 
elkövetted?

— Százöt.
— Ez már valami. És mondd, kérlek, minek 

tulajdonítod, hogy ilyen hosszú életet éltél?
Az agg Parre szeme felcsillant. Huncut arcot 

vágott és közelebb hajlott, hogy súghasson.
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— A nőknek, uram. A fiatal nőknek. Tanuld meg 
tőlem, sokkal öregebbtől, hogy a fiatalság a nőkben 
lakozik. Ha kedveled őket, átadják neked fiatal
ságukat.

Pieter másnap délután még időt szakított ma
gának, hogy lerajzolja az öreget. A  kép hátára oda
jegyezte nevét, az évszámot és Parre Thomas korát. 
Az aggastyán nagyon megköszönte és mindjárt össze
hasonlította a Holbein-festménnyel. Majd azzal bú
csúzott, hogy az életben remélhetőleg találkoznak 
még.

Március kilencedikén Pieter a fedélzeten állott 
és nézte Dover magas, meredek sziklafalát, amely 
lassan távolodott a messzeségbe, térben is, időben is. 
Rendes útlevelén kívül még egy külön királyi útle
velet is hordott a zsebében: ebben Károly felszólí
totta azt a hollandi kapitányt, aki a hajót útközben 
esetleg feltartóztatná, hogy Rubens Pieter Pault, aki 
angol védelem alatt áll, bántatlanul engedje útjára* 
A  La Manche-csatornán mostanában nagyon bizony
talan volt a hajózás. De a nyilt tengeren semmi ve
szedelem nem mutatkozott, ö  most már nem hátra
nézett, hanem előre. Csak gondolataiban sorakoztak 
rendszeres, szerves egésszé londoni emlékei. A  hajó 
orrán állott hajadonfőit, a szél lobogtatta haját. 
Nagy, mély lélegzetet vett a sós levegőből és olyan 
boldog volt, hogy szerette volna magát megölelni, öt 
évvel ezelőtt, festvén egy külföldi herceg arcképét, 
saját szakállára elkezdett egy politikai gondolatot, s 
azt ötévi szívós, nehéz munkával végrehajtotta. 
A  békeszerződést Anglia és Spanyolország között ő 
kötötte meg, senki más.

— Történelmet csináltál, Rubens, — mondta elé
gedetten, — ahelyett, hogy mindig festettél volna. De 
nem baj. Az élet több, mint a művészet.
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II.

A  műteremről Pannceis tett jelentést. Mint 
ahogy nem is lehetett egyebet várni, a műterem, 
amely jó két évig nélkülözte mesterét, alaposan meg
lazult, a rendelések most már teljesen megcsappan
tak, a munkatársak dolog híjján nem igen jártak be 
és vagy a magok szakállára dolgoztak, vagy más 
műtermekhez szoktak hozzá. Pieter elhatározta, hogy 
ezt a kérdést alaposan rendbehozza, addig nem is lát 
teljes irammal a munkához. Csak előbb végez a 
hosszú szünet után való hazatérés számtalan vele
járójával. Nagy vagyona minden részletének utána 
kellett néznie, átvizsgálni a házak jövedelmének 
számadásait, az eeckereni birtok két év óta nem lá
tott mérlegét, az adószámla tételeit, számba kellett 
vennie az ingatlanoknál szükségessé lett munkát, 
tetőfedést, új kályhát, tatarozásokat, üvegező mun
kát. S mindéhez is csak azután lehet hozzáfogni, ha 
az első illendőségi látogatásokat elvégezte.

Az elsők között volt a Bella nővére, a fiatal Four- 
mentné, akit meglátogatott. A  háziak nem voltak 
otthon, mert nem értesítette őket előre jöveteléről. 
Látogatását meglepetésnek szánta. De őt érte meg
lepetés. A szalonban magas, délceg, telt termetű 
szőke hölgyet talált. Az is várta a háziakat.

— Helen, te vagy az? Hiszen téged nem lehet 
megismerni!

— Ó Pieter, milyen öröm ... Jaj, bocsáss meg, 
elfelejtettelek bácsinak szólítani.

— Igen helyesen tetted, ne öregíts, elég öreg 
vagyok anélkül is. Maradjak én csak neked Pieter. 
Mutasd magad. Állj fel, hadd gyönyörködjem 
benned.

Helen felállt és mosolyogva kihúzta magát. Hány 
éves ez a leány? Annyi, mint Albrecht, tehát most 
múlt tizenhat éves. De koránfejlődött, mint a Four-
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ment-lányok mind. Sőt egy sem volt közöttük ilyen. 
Ahogy ott állt mellét kifeszítve, vállát szőke szép
ségének kevély tudatában hátrahajtva, a festő szeme 
egy pillanat alatt lerajzolta a gyönyörű aktot. Nyel
nie kellett, mert torkát hirtelen száraznak érezte.

— Milyen szép vagy, — mondta forrón és csen
desen, — fordulj egyet.

Helen kacagott és megfordult önmaga körül.
— Úgy mustrálsz, mintha lovat akarnál venni. 

Mit szólsz ehez a véletlenhez! Dániel és Maria ki
mentek a Scheldéhez, de állítólag most már minden 
pillanatban jöhetnek. De beszélj magadról, két éve 
nem láttalak.

Pieter hanyagul hátradőlt a karosszéken. Igye
kezett könnyed lenni és apai hangot erőltetni ma
gára. De érezte, hogy ujjai remegnek.

— Azóta bizony sok minden történt velem. Végig 
utaztam fél Európát.

— Képzelem, mit csináltak veled az asszonyok. 
Mondd, szépek az angol nők!

— Szépek. Csak a felső foguk egy kicsit előre áll. 
De különben szépek. Az előírás, mint Londonban 
tanultam: „fair, fát, forty“ . Ez azt jelenti, hogy a 
londoni szépségideál szőke, telt és negyvenéves.

— Ó Istenem, mikor leszek én még negyvenéves.
— Ne búsulj, majd eljön az is. Őszintén szólva 

csodálom, hogy még nem menté] férjhez.
Helen eddigi ragyogó kacagása hirtelen elállott. 

Mély pirosság futotta el, egészen szőke hajáig. Füle 
mögött kicsiny, finom pelyhek aranylottak dús haja 
tövében, egészen addig elpirult.

— Én nem fogok férjhezmenni soha, — mondta 
gyermekes komolysággal.

— Ejnye, ejnye, — kacagott Pieter erőltetettem 
— csak nem akarsz apáca lenni!

— Csak azért nem akarok, mert szeretem a jó 
módot és a kényelmet, De különben lehetnék.
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— Micsoda nagy elhatározások ezek. Talán bi
zony csalódtál az illető fiatalemberben! Mondd meg, 
melyik az, majd beszélek vele és észretérítem. Miért 
nem felelsz! Valaha olyan kedves és bizalmas voltál 
hozzám. Na halljuk, mondd el a titkodat.

Kezével a lány álla felé nyúlt, hogy lesütött fejét 
felemelje és maga felé fordítsa, mint gyerekekkel 
szokás. De Helen rémülten elkapta fejét, mintha 
tüzes vassal közeledtek volna hozzá.

— Nem, hagyj. Beszéljünk másról.
Pieter lázadó keserűséget érzett. A helyzet nyil

vánvaló. Ez a leány, ez a vérforralóan tökéletes pél
dány, beleszeretett valakibe, bizonyára a tapaszta
latlan gazdag és előkelő lányok módján valami 
semmirekellő himpellérbe, akihez szülei nem akar
ják hozzáadni. Most életűnt, öngyilkossággal fenye- 
getődzik otthon és esküdözik, hogy nem megy férj
hez soha. Az a rémület is azt mutatja, hogy bele
szeretett valakibe, amellyel érintő ujja elől elrántotta 
magát. Vájjon ki lehet az! Pieter vak gyűlöletet 
érzett az iránt a fiatal fickó iránt, akinek a sors azt 
a hallatlan ajándékot adta, hogy ez a leány az övé 
akar lenni.

— Jól van, kicsikém, én nem erőszakolom a tit
kaidat. Beszéljünk másról. Hogy vagytok otthon? 
Hogy vannak nővéreid?

Helen akadozva válaszolt. Mint jól nevelt leány, 
igyekezett udvariasan felelni a feltett kérdésre. De 
az érdektelen mondatok mögött még mindig meg
látszott felkavart izgalma. Nagy megkönnyebbüléssel 
pattant fel, mikor bát:, ja és Maria csakugyan betop
pantak. A felszabadulás hálájával ölelte meg 
mindakettőt. Pieter megállapította magában, hogy 
ez a leány fuzsitus egy kicsit. De észvesztőén kívá
natos, azt nem lehet tagadni. A beszélgetés mindjárt 
megindult, a kérdések özöne szegeződött feléje. Szí
vesen felelt, csakhamar folyékonyan mesélt a spanyol
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és az angol udvar életéről. Dániel és Mária élénk, 
elragadtatott közbeszólásokkal adóztak előadása érde
kességének, Helen csak ült szótlanul, s amilyen csa
pongó, kacagó volt beléptekor, olyan csendes volt 
most. Pieter magán érezte nagy, kék szemének ál
landó tekintetét.

— De most már mennem kell, — mondta Pieter,
—  a fiúk várnak.

— Nekem még meg kell várnom, — szólt Helen,
— míg a dada értem jön.

— Gyere, Helen, elkísérlek. Legfeljebb útközben 
találkozunk a dadával.

A leány szeme örömmel megvillant. Pieter mo
solygott magában. Kétségtelen, hogy Helen megbánta 
titkolódzását. A lányok ilyenkor nagyon szeretik 
éretlen kis titkukat elbeszélni, nagy feneket kerítve 
neki, mint a világtörténelem legfontosabb eseményé
nek. Most egyszerre örül, hogy az úton mégis 
elmondhatja. De mikor egymás mellett lépkedtek az 
utcán, Helen egyáltalában nem sietett titka elmon
dásával. Ő tette szóvá.

— Hát hogyan is van azzal a férjhezmenéssel? 
A  kisbaba szépen elmondja a bácsinak, hogy mi a 
baj.

Helen idegesen, majdnem sértően fakadt ki egy
szerre:

— Ne becézz engem, nem vagyok már kisgyerek, 
ezt ki nem állhatom.

— Helen, mi ez? Életedben először vagy goromba 
hozzám.

— Bocsáss meg, ideges voltam. De megkérlek, 
Pieter, hogy ezen a hangon sohase beszélj velem. 
Nem tudsz engem felnőtt nőnek venni?

— Persze, hogy annak veszlek, hiszen az vagy. 
De szeretném, ha a régi barátság azért megmaradna. 
Szóval nem akarsz férjhezmenni,
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— Nem megyek férjhez, mondtam. Már közöltem 
anyámmal is, eléggé kétségbe van esve.

— És neki megmondtad, hogy miért?
— Nem. Azt nem mondom el senkinek a vilá

gon.
— Pedig azt hiszem, — szólt Pieter kutatóan 

pillantva a leányra, — volna elég alkalmad férjhez- 
menni. Gondolom, meg is kértek már.

— Eddig hárman. De ez igazán nem érdekes. 
Hiszen szép vagyok és a szüleim jómódúak. Nekem 
nem kell egyik sem. Kérlek, Pieter, hagyjuk ezt, 
nem szeretek erről beszélni. Inkább beszélj még ne
kem utazásaidról. Amit Danieléknél elmondtál, az 
olyan érdekes volt. Mondd, milyen a divat London
ban?

— Londonban? Nagy divat a respondent-kalap 
az uraknál és a respondent-legyező a hölgyeknél. 
Azért nevezik respondentnek, mert mindenhez meg
felelő tud lenni. A férfiak igen széles karimájú 
kalapot hordanak, hosszú toll van rajta. A karima, 
mint a fejemen láthatod, puha és engedelmeskedik a 
hajlításnak. Az ember százféleképpen formálhatja, 
aszerint, hogy milyen a hangulata. A londoni gaval
lér máskép gyűri ezt a kalapot, ha jókedvű, máskép, 
ha nincs kedve beszélgetni, máskép, ha szerelmes. 
A respondent-legyező is ilyen: más-más színe van 
mindakét oldalának, más színű félig nyitva, más 
színű becsukva. Érdekel ez téged?

— Nagyon. Naphosszat el tudnám hallgatni. Ó 
Istenem, nézd, már itthon is vagyok, pedig még 
mennyit kérdeztem volna tőled.

Megálltak a kapuban, ahol egyszer Pieter meg
fogadta, hogy a lányt nem kisérgeti többet.

— Pieter, mikor jössz el hozzánk? Gyere már 
holnap. Ugye megteszed? Gyere el korán délután és 
beszélgess velem. Eljössz?



ÉLNI JÓ 49

— Eredetileg másképpen osztottam be. De jól 
van, itt leszek.

— Köszönöm szépen. Isten veled.
TJgy beosont a kapun, mintha szökött volna. 

Pieter ott állt és gondolkozott. Csak pillanatok 
múlva vette észre, hogy ok nélkül áll a kapuban és 
nem indul tovább. Elrestelte szórakozottságát és 
elindult. Maga elé idézte a leány bolondító termetét. 
Milyen boldog lesz az a fiatalember, aki ezt a su
gárzó szépséget a magáénak mondhatja. És milyen 
fájdalmas dolog koros embernek lenni. A leány 
tizenhat éves, ő ötvenhárom lesz nemsokára. Ez 
majdnem harminchét évi korkülönbség. Kimondha
tatlan kár. Mert ha valaha kívánt életében valakit, 
ennek a lánynak dús bimbószépsége úgy felkavarja, 
hogy tetőtől-talpig belereszket. Céltalan és meddő 
vágy most is, mint két-három éve, mikor vágyakozó 
gondolatai még esztelenségnek számítottak. Most a 
leány már férjhezadó, a vágyakozás számára nyitva 
áll a vásár: meg lehet kérni feleségül. De Isten 
őrizz, hogy valaha ennyire elveszítse a fejét. Az 
anya elfojtott mosolyát, s az apa elhallgatott lenézé
sét a vén kecske iránt: ezt képtelen volna elviselni. 
Marad tehát a meddő vágy és néma önuralom. És 
szép lassan meg kell öregedni. Helen majd férjhez- 
megy, ami most a fejében motoszkál, gyorsan elpá
rolog, megint lakodalom lesz a Fourment-házban, de 
most már az utolsó. S majd rendre születnek a gye
rekek. Férje lesz, tucatférj, aki egy-két év után már 
elhanyagolja, szoknyák után szaladgál, s azalatt ott
hon parlagon marad ez a szépség, amelyről egy fes
tői pálya legdicsőbb képeit lehetne festeni.

De azért másnap délután mégis beállított Four- 
mentékhoz. Odamenet alkudozott magával. Talán 
legjobb volna most is kegyetlenül elhatározni, hogy 
nem látja többet. De miért ne lássa, amíg férjhez 
nem megy? Erről a vágyról nem kell tudnia senki-

Harsányi Zsolt: Élni jó. IV, *
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nek. S kinek árt, ha sóvárogva gyönyörködik a leány 
szépségében? Legfeljebb sajátmagának, ha az érzést 
túlságosan engedi elhatalmasodni. De erre vigyázni 
lehet. Benyitott tehát a kapun. Helen lelkendezve 
szaladt eléje.

— Ügy féltem, hogy nem jössz el, Pieter. Isten 
hozott.

— Hogyne jöttem volna, ha megígértem.
— Ó csak ne beszélj. Azelőtt hányszor megígér

ted, mi mindig vártunk és mégsem jöttél.
A Fourment-szülők tüntető örömmel fogadták a 

világhírű rokont, a család büszkeségét, akinek elő
kelősége már a legmagasabb ormokon kalandozik.

— Mondd, Pieter, — kérdezte Helen, — igaz, 
hogy az angol király lovaggá ütött?

— Igaz. Ezt kaptam jutalmul a sikerült béke- 
szerződésért.

— És ezzel is kaptál címert? Most már caballero 
vagy?

— Kaptam. Oroszlánt aranymezőben. De cabal
lero még nem vagyok. Azt külön kell kérni a spa
nyol királytól, hogy egyezzék bele ő is lovagi vol
tomba. Ha beleegyezik, akkor a mostani címerbe 
kapok még egy mezőt, ezzel az oroszlánnal. De miért 
érdekel ez annyira?

Fourment mama zsörtölődve legyintett bele a 
levegőbe.

— Nincs ennek a leánynak tökéletes esze, Pieter. 
Folyton csak ilyesmiről akar beszélni, címerről, 
udvari hintóról, diplomatákról és grófokról. Csak ül 
itthon és várja, hogy Meseország királya érte jöjjön. 
Ahelyett, hogy a harisnyajavításon járna az esze.

Pieter mosolyogva bólintott. Most már látta, 
hogy Helen mért nem akar soha férjhez menni. A 
mesebeli fiatal herceget várja, mint Csipkerózsika.

— Asszonyom, — mondta könnyedén, — ne kor
hold Helént, megy itt minden a maga rendjén. Ma
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még tündérkirályt akar. Jövőre már megelégszik a 
walesi herceggel, vagy a dauphinnal is. Aztán pár 
hónap múlva már egy gróf is jó lesz. Később elég, 
ha egyszerű címere van. Végül majd jön egy iiatal- 
ember, akinek tisztességes állása van a pénzügyek
nél és a mi Heleniink mindnyájunk örömére rá íog 
jönni, hogy ime, hiszen ez a tündérkirály maga.

Helen már Pieter első szavai alatt felállt és izga- 
totan, fülig pirosán hallgatta. Most egyszerre sírva 
fakadt és gyűlölettől szikrázó szemmel kiáltott Pie- 
terre•

— Gyűlöllek, tudod? Gyűlöllek!
A  mama megdöbbent és szólni sem tudott. A  

papa rámordult a síró leányra:
— Micsoda neveletlen hang ez? Azonnal bocsá

natot kérsz Pietertől! Teljesen elment az eszed? 
Nézze meg az ember!

Helen csak sírt. Meghunyászkodva teljesítette a 
parancsot. Kényszeredetten odavetette:

— Bocsáss meg, Pieter.
Azzal hevesen kiment a szobából. Anyja követte. 

Az apa megcsóválta a fejét.
— Sok bajunk van ezzel a lánnyal, kérlek. Én 

már végigcsináltam nem egy leánygyermek fejlődé
sét és tudom, hogy ezek az eladósorban lévő lányok 
rendesen megkergülnek. De annyi gond egyikkel 
sem volt, mint ezzel. Ez valósággal megkótyagoso- 
dott. Már igazán szeretném iőkötő alatt látni.

— Nem lesz nehéz. Ez a leányod a legszebb.
— Hiszen azzal nem volna baj. Csak már nőne 

be a fejelágya. Azt ne is mondd nekem, hogy elég 
fiatal. Tizenhat éves ugyan, de olyan, mint más lány 
húszéves korában. Különben nem mondhatok róla 
semmi panaszt. Nagyon kedves, jószívű, engedelmes- 
Csak ilyen félkótya.

Fourmentné jött vissza egyedül.
4*
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— Nem bírok ezzel a lánnyal. Akármit mondok 
neki, csak rázza a fejét és sír. Nem akar bejönni. 
Egyik lánnyal sem volt még ennyi baj. Még eddig 
valamennyi teljes bizalommal volt hozzám, akármi 
kislányos titkuk volt, mind elmondták, együtt be
széltük meg a fiatalembereket. Ez nem mond sem
mit, ennek nincs semmi titka. Nem kell neki senki. 
Csak falja a holdvilágot. Pedig jártak már itt igen 
kitűnő fiatalemberek, három is volt már olyan, aki
nek szívesen odaadtuk volna. Nem,, neki nem kell. 
Most összesen annyit mondott, hogy Pietert gyűlöli. 
Hallottatok ilyet? Pedig Pieter igazán nem mondott 
semmi különöset. Sőt teljesen igaza volt.

— Majd eljövök és kibékítem. Feltéve, hogy nem 
vagyok terhetekre.

— Ugyan, hogy is mondhatsz ilyet? Gyere el 
holnap délebédre. Meghívtuk Kockokxot és a felesé
gét. Nagyon fognak örülni neked. Gyere el, ne 
kéresd magad és hozd el a két fiút is. Elképzelem, 
hogy ennyi távoliét után nem szívesen vagy nélkü
lük. Szóval eljössz, igazán kedves. Most pedig beszélj 
nekünk Madridról és Londonról. Milyen ott a 
konyha? Jól esznek az emberek?

Helen nem került elé többet szobájából. És Pieter 
másnap ott ebédelt két fiával a polgármesterék tár
saságában. A  beszélgetést főleg Rockokxné foglalta 
le, aki spanyol nő volt és most mohón faggatta a 
nagyvilágot járt festőt Madridról és Fülöp király 
udvaráról. Helen szótlanul ült helyén. Különös volt 
elképzelni, hogy egyidős a mellette ülő Albrechttel. 
Albrecht fiú volt még, Helen felnőtt hölgy, s noha 
csak pár héttel idősebb, mégis nagynénje a fiúnak. 
Beszélgetési hangjuk is ehez formálódott: Helen na- 
gyoskodva, néni gyanánt intézte azt a pár szót a fiú
hoz, amit mégis kieresztett a száján. Az minden
esetre meglátszott rajtok, hogy nem nagyon szeretik 
egymást.
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Asztalbontás után Pieter módját ejtette, hogy 
szóljon a leánynak.

— Még mindig gyűlölsz? — kérdezte könnyedén 
és nevetve, hogy tréfával el lehessen ütni a dolgot.

Helen azonban nem nevetett. Komoly maradt.
— Nem fontos. Tegnap illetlenül viselkedtem. 

Felejtsd el és ne törődjél velem.
Azzal elfordult és rá sem nézett többet. Pietert 

ez módfelett bosszantotta, korára és tekintélyére 
hivatkozott önmagában s haragra gerjedve határozta 
el, hogy a leányt leszidatja szüleivel. De aztán elres- 
tellte, hogy egy ilyen csitrit ellenfelének tekint. 
A polgármesterné felé fordult és az udvari vadásza
tokat hozta szóba. Hazamenet pedig megkérdezte a 
két fiút, akiket büszkélkedve tudott két oldalt maga 
mellett.

— Fiúk úgy látom, hogy ti nem nagyon szereti
tek Helent.

Nicolaas lebiggyesztette alsó ajkát.
— Nekem ő mindegy, — mondta s többé nem tö

rődött a kérdéssel. De a nagyobbik fiú komolyabban 
felelt.

— Én nem szeretem. Mindig úgy előkelősködik. 
A mama sem szerette.

Pieter valamit zsibbadni érzett szíve körül. 
Eszébe jutott, hogy Bella mindig milyen féltékeny 
volt erre a leányra, pedig ez akkor még csak gyer
meknek számított. Sőt már piciny gyerekkorában 
rossz szemmel nézte, mikor a Gyümölcskoszorú put
tói közé került. Mintha előre látta volna szegény, 
hogy sok évvel halála után férje sóváran meg fogja 
kívánni. Pieter lelkében megvilágosodott és megerő
södött valami. Férfiak érdeklődését idegen nők iránt 
gyakran a hitvestárs féltékenysége szokta mélyíteni 
és még döntővé is tenni. Ez történt most vele is. De 
őt a rég elköltözött halott asszony tolta most a ver
senytárs felé.
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Néhány napig nem ment Fourmentékhoz. De 
ami életében most történt vele először: este nem 
tudott elaludni. Máskor, lia fejét a párnára tette, 
pár pillanat alatt átlendült a jóleső öntudatlanságba. 
Most kezdődő szendergésében a szabadon eresztett 
képzelet eléje villantotta a telt, fehér testet. Elűzte 
a jelenést gondolatai közül, de az konokul ott maradt, 
hogy úgy lebegjen előtte hol elmosódva, hol erősen 
feltündökölve, mintahogy a szél himbálva hol hal- 
kítja, hol hirtelen hangosra zendíti a harangszó fosz
lányait. S már visszatért szendergéséből az öntudat 
világába: felébredt anélkül, hogy aludt volna. S bár 
tudta, hogy másnap józan napvilágnál mindazt, 
amit az éjszaka sötétjében végiggondol, lidérces esz- 
telenségnek fogja tartani, csak hagyta maga előtt 
peregni a kóválygó képeket, amelyek mind azt ábrá
zolták. hogyan veszi birtokába a tigris mohóságával 
a dühítően kívánatos leányt. Képzelete, amely egy 
életen át tanulta a női aktot minden mozdulatában, 
minden helyzetében, minden megvilágításban érzéki 
háttér nélkül, most ellene fordult és bosszút állott: 
Kelen gyönyörű testét forgatta, hömpölygette, haj- 
lítgatta előtte. A csábító képektől megrázkódva fel- 
nyögött és felkönyökölt félkarjára a sötétben. így 
folytatta a parázna ábrándot, amelyről most iefosz- 
lotíak erkölcs, önérzet és valószínűség bilincsei. Most 
már hevesen dobogott szíve, sóhajtozva dobálta ma
gát egyik oldalról a másikra, pár percre elszunnyadt 
s megint csak felserkent a csapongó álmok gonosz 
kéjétől. Olykor erőt vett rajta az indulat és öklével 
vágott bele a párnába, de ezzel el is szállt haragja s 
ő megadta magát a fehér tagok látomásának, mint 
iszákos a bornak. Reggel négykor zúgó fejjel ébredt. 
Rosszalóan nézte beesett arcát a tükörben, amely 
irgalmatlanul az öregedést mutatta. Fájdalmas ha
raggal kapta el fejét és kijelentette magának, hogy 
ez így nem megy tovább. De ugyanakkor tudta, hogy;
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ez csak így mehet tovább, mert más lehetősége nincs. 
És mint játékos a kártyabarlangba, aki magához 
vette az okvetlen elvesztendő aranyakat, rossz lelki
ismerettel, önmagával alkudozva, öngyengeségét le
nézve, elment Fourmentékhoz.

Meleg nyári idő volt már, erős napsütés. Az elő
szobában nem talált senkit. Ment tovább. Személyzet
nek sem volt nyoma. Nyilván elmentek hazulróL 
Ment tovább. Találomra benyitott egy ajtón, varró
szobát talált, átment rajta és megint megnyomta a 
kilincset. A szoba közepén ott állt Helen egy ingben, 
a nap pontosan rásütött a kerti ablakon keresztül és 
átvilágította a gyolcsing szövetét. A fehér lepelben 
vérlázító pontossággal rajzolódott ki a leány sötéten 
maradt alakja. A látomás csak egy pillanatig tar
tott. Helen nagyot sikoltott, s ő becsapta az ajtót. 
Szívdobogva ott maradt és ki-kimaradó lélegzettel 
hangosan szólt:

— A szalonban megvárlak, Helen gyere majd ki.
Átbotorkált a szobákon a szalonig s ott holt-

íáradtan rogyott egy karosszékbe. Lihegnie kellett a 
felindulástól. Hanyattdőlt és behúnyta szemét. Az az 
oktalan érzése volt, hogy most meg kellene fojtani 
valakit. Maga elé idézte a napvilágította körvonala
kat, hogy az emléke el ne villanjon, mintha pillan
gót fogott volna. Képzeletben átkarolta és vadul ma
gához szorította a lányt és fogát csikorgatta fel
indulásában. így ült jó sokáig, mikor ajtónyitásra 
rezzent fel. Helen lépett a szobába. Különös módon, a 
szemérem semmi zavara nem látszott rajta. Inkább 
valami rajtakapott büszkeség, mint azé, akit eddig 
szegénynek tartottak, s most véletlenül kisült, hogy 
titokban dúsgazdag.

— Jó napot. . .
így kezdte Pieter, de torka csődöt mondott, szó 

helyett rekedt sipítás jött ki rajta az izgalomtól.
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Kénytelen volt torkát köszörülni és újra kezdeni 
tigyefogyottan.

■— Jó napot, Helen. Szüleid nincsenek itthon!
Elmentek látogatóba, sajnálni fogják, hogy 

nem találtad őket. Nem kínálhatlak meg valamivel!
— Köszönöm, nem kérek semmit. Ilyenkor nem 

szoktam. . .  ebben az időben. . .
Nem arra figyelt, amit beszélt, hanem részegen 

kereste pillantásával abban, amit lát. azt, amit látott. 
De összeszedte magát.

— Örülök, hogy egyedül vagy, Helen, valamit 
mondani akarok. Sajnálom, hogy a múltkor ciniku
san beszéltem. Haragszol még!

— Ha belátod, hogy cinikus voltál, rögtön nem 
haragszom. Kedves, hogy eljöttél. Hogy vagy!

— Köszönöm, nem jól. Rosszul alszom, ami eddig 
soha nem történt velem. Nem csoda, öregszem.

Helen arca, amely az imént még nyájasan fel- 
tündöklött, most megint komollyá változott. Nem 
lehetett belőle kiigazodni. S a hangja is ideges lett.

— Ne hangoztasd folyton, hogy öregszel, mondj 
már valami egyebet is.

— Jó, nem mondom. De miért vagy ideges! Te 
Helen, én azt hiszem, szerelmes vagy.

A lány megrezzent. Dacosan a szeme közé né
zett és kihívóan mondta, mint a visszautasított ud
varlónak szokás:

— Hát igen, szerelmes vagyok. Semmi közöd 
hozzá!

Pieter meghökkent. Apailag mosolyogni próbált, 
de ez nem sikerült. Szégyenkezve érezte, hogy arcán 
torz és ostoba félvigyorgás jelenik meg.

— Bocsáss meg, — mondotta hidegnek szánt, de 
nyersre sikerült hangon, — csakugyan semmi közöm 
hozzá. Mi újság nálatok!

— Köszönöm, mind jól megvagyunk. A  fiaid jól 
vannak!
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A lány kényszeredett hangon beszélt. Látnivaló 
volt, hogy a beszélgetés kínos neki és fátyolos szeme, 
vonagló ajka mutatta, hogy sírni szeretne. Nincs 
semmi kétség: ez a leány szerelmes valakibe, föld
hözragadt sihederbe, vagy megbélyegzett alakba, akit 
szüleinek nem merészel megvallani. Dacos és durcás, 
neveletlenül viseli magát. Kár. Nincs vele mit csi
nálni. Az ifjúság elszállt, menjen vele ez is. Eldobta 
magától, mint aki folyóba veti hídról a virágot. 
Felállt.

— Köszönöm, jól vannak. De nem is zavarlak 
tovább. Szüléidét üdvözlöm. Isten veled.

A lány csak bólintott, nem felelt. Nyilván, hogy 
el ne sírja magát, ö  pedig nem nézett vissza. De 
Helen körvonalai jutottak eszébe a kapu alatt s meg
rázkódott egész testében, mint a didergő. Mikor a 
kapun kívül került, már tudta, hogy szerelmes. Ó, 
egészen másképpen, mint Bellába volt. Az az érzés 
csupa szelíd jóságot és békét jelentett, nyugalmas, 
kedves verőfényt. Ez fájdalmat jelentett, izgalmat, 
szégyent és bánatot, de mindenekfelett dühös és te
hetetlen vágyat. Szidni kezdte magában Helent: ki
csoda ez a szemtelen taknyos, micsoda vakmerőség a 
szépségétől, hogy egy világhírű ember büszkeségét 
megalázza? Világosan é3 tagadhatatlanul gyűlölte a 
lányt, minden veleszületett lovagiassága ellenére is 
pofon tudta volna ütni. Hogy aztán magához rántsa, 
elgázolja, letiporja, megrontsa, de még akkor is 
gyűlölje.

Otthon komoran tett-vett, kedvetlenül intézte a 
műterem dolgait, amelynek éppen most komoly 
figyelemre lett volna szüksége. Panneels bejelen
tette, hogy elutazik tanulmányútra, amelyet eddig 
is csak mestere külföldi távolléte miatt halogatott. 
Ez érzékeny veszteség volt a műterem számára, 
mert Panneels nem volt valami különösebben jó 
fesh), de annál jobb gazda és rendtartó. Tisztessé-
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gére, élelmességére, kitűnő üzleti érzékére nyugod
tan rá lehetett bízni a műtermet. Most Pieternek 
magának kellett ismét kezébe venni a felügyeletet, 
a keretezővei való veszekedéstől kezdve a kifogyott 
festékek megrendeléséig. És éppen most nem tudott 
eléggé odafigyelni. Járt-kelt, mint az álomkóros. 
Este pedig már előre félt a lefekvéstől, de ugyan
akkor várva-várta is, hogy képzelete kéjelegve tom
bolja körül a vágyvavágyott jelenséget. És mikor 
már sokáig vergődött így az álomképek átkozott 
örömében, felült az ágyban és kínzottan felfohász
kodott:

— Ezt nem lehet kibírni. Bella, Bella, mondd 
meg, mit csináljak.

Három napig nem nézett Fourmenték felé. Ak
kor az a meglepetés érte,* hogy az öreg Fourment 
felkereste a műteremben. Négyszemközt akart vele 
beszélni. A szalonban aztán soká köszörülte a tor
kát az öreg, látható nehézséggel kezdett bele mon
danivalójába.

— Kedves Pieter, azt hiszem, tudod, mennyire 
szeretünk. Te vagy családunk büszkesége, mindnyá
jan ragaszkodunk hozzád. Tudom, hogy erről meg 
vagy győződve. Ezt azért bocsátom előre, mert amit 
mondani akarok, nem szabad félreértened. Arra sze
retnélek megkérni, hogy jó darabig ne gyere 
hozzánk.

Pieter elbámult.
— Ez meglepő kérés, de bizonyára okod van rá 

és bizonyára meg is fogod mondani.
— Megmondom. Azért vagyok itt. Helenről van 

szó. Remélem, hogy jóindulattal vagy iránta, leg
alább eddig úgy mutattad, hogy kedveled őt. Talán 
elnézéssel leszel most iránta. Hogy a leány 
milyen furcsa és beszámíthatatlan idegállapotban 
van, azt te is láttad. Már régóta ilyen. Serdülő kora 
óta folyton csacsiságokat beszélt arany hiú tokról ea
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ékszerekről. Egyik gyermekem sem volt nagyra
vágyó, nála is csak éretlen zöldségnek vettük eze
ket, amely majd elmúlik. De bizony nem múlt el. 
Mas baj is volt vele. Folyton titokzatoskodott és nem 
volt elég bizalommal az anyjához. Ha az faggatta, 
indulatosan felelt. A legutóbbi időben a viselkedése 
már tűrhetetlenné vált. Tegnap este meguntam a 
dolgot és elévettem a leányt. Anyjával együtt hosz- 
szasan faggattam. Kenőkul vonakodott elárulni, 
hogy mi baja. De ezt úgy vedd, hogy este hattól 
kezdve kilencig kínoztam, amíg annyit ki tudtam 
szedni belőle, hogy szerelmes valakibe, akihez nem 
mehet hozzá. Erre újabb faggatás következett. Helen 
sírt és könyörgött, hogy hagyjuk békében, úgy sem 
mondhatja meg, kiről van szó. De nem tágítot unk, 
sem én, sem az anyja. Keményen elhatároztuk, hogy 
a leány jövője, lelkiállapota és a magunk nyugalma 
érdekében okvetlen végére járunk a dolognak. Végre 
tizenegykor holtfáradtan megvallotta. Helen beléd 
szerelmes.

Pieter elsápadt. Ereiben a vér valami fagyasz
tott sajgássá változott. Meg kellett ragadnia a ka
rosszék támláját.

— Az lehetetlen.
— Nem lehetetlen. Azt mondja, hogy már kis

gyerekkora óta szeret és soha nem gondolt senki 
másra. Nem is fog. Ha máshoz adjuk feleségül, meg
öli magát. Ő jól tudja, hogy ez képtelenség és ma
gában már le is számolt ezzel Neked ezt nem szabad 
megtudnod soha. Meg is esketett, hogy nem szólok 
neked. De én most megszegem az eskümet. Tudom, 
milyen jóságos és tisztességes ember vagy. azonkívül 
apa vagy te is. Segítséget kérni jöttem hozzád. Azt 
hiszem, hogy ez a gyerekes ábrándja előbb-utóbb 
meg fog szűnni, legalább remélem. Könnyen nem 
fog letenni róla, mert mondhatom, hogy egészen telő 
van ezzel a dologgal. Fülig szerelmes szegény, ez a
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helyes kifejezés. De talán, ha nem látna, szép las
san meggyógyulna a dolog. Ezért jöttem hozzád. 
Megkérlek, hogy ne haragudj Helenre és kerüld el. 
Utazni nem küldhetem, mert nincs kivel, mi már 
túlöregek vagyunk ehez. Szóval kerüld Helent, légy 
hozzá részvéttel. De ha okosabbat tudsz, nagyon há
lás leszek a jótanácsért.

Pieter nagy lélegzetet vett. További élete, nyu
galma fordult meg ezen a beszélgetésen. Döntött* 
hogy szól.

— Nem tudok tanácsot adni, kérlek. Tanácsra 
magamnak is szükségem volna. Halálosan szerelmes 
vagyok Helenbe. Ügy szerelmes, ahogy csak öregedő 
férfiak tudnak szeretni.

Az öreg Fourment megdöbbenve meredt rá.
— Te? Szerelmes vagy Helenbe?
— Igen, én. Ötvenhárom éves koromban. He

lenbe, aki tizenhat éves. Ügy érzem, hogy nem bí
rom nélküle. Én sem utazhatom el, hiszen most jöt
tem haza egy kétéves útról. Már pedig így nem 
tudom, mi lesz velem, mert ha nevetségesnek tar
tasz is, én ebbe tönkremegyek.

— De h á t... ez bámulatos... mióta szereted?
— Évek ó ta ... Már akkor szerettem, mikor 

gondolni sem lett volna szabad reá, mert még gye
rek volt. Akkor azt hittem, hogy ezt az érzést el 
tudtam nyomni magamban. Mikor most hazajöttem 
és megláttam Helent, be kellett látnom, hogy job
ban szeretem, mint valaha és el vagyok veszve.

Fourment sokáig hallgatott. Nézett maga elé a 
földre. Akkor felvetette fejét és csak ennyit 
mondott:

— Vedd el.
— Lehetségesnek tartod ezt? Beszélj, beszélj, 

nem tudod, milyen jót teszel velem. Harminchét év 
korkülönbség. Lehet ez? Nem röhögne rajtam az 
egész város?
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— Talán mosolyognának. De a dolog nem eny- 
nyire súlyos. Hiszen te kitűnően tartod magad és 
negyvenháromnak sem mondana az ember. Helen 
pedig sokkal felnőttebb a koránál. Hogy szeretheted 
a lányomat, arra álmomban sem mertem volna gon
dolni. Fölösleges mondanom, hogy ezt igen nagy 
megtiszteltetésnek tartom. Anyagilag semmi baj 
nincs, gazdagok vagyunk mindaketten. Helen szá
mára a dolog inkább előnyös. Minden lány boldog 
lehet, ha Rubensnó lehet. Aztán meg bocsáss meg, 
ha nyíltan beszélek...

— Ne nyíltan beszélj, hanem kegyetlenül. Ne
kem most ez kell.

— Kérlek. Kegyetlenül megmondom, hogy He
len minden emberi valószínűség szerint túl fog élni 
téged. Mikor te hetvenéves leszel, ő még mindig 
csak harminchárom lesz. Fiatal özvegy marad és dús
gazdag, ez a legrosszabb, ami történhetik vele. És ad
dig is a legnagyobb boldogság lesz az osztályrésze, 
amit álmodott magának. De az a kérdés, hogy 
neked előnyös-e. Ekkora korkülönbséggel elvenni 
egy fiatal leányt, ne haragudjál, elég vakmerő 
dolog.

— Ezt vállalom. Inkább arra fájdalmas gondol
nom, hogy ha Helennek gyermekei lesznek, azok fel- 
növekedését én már nem érhetem meg. Aztán meg 
itt vannak a fiaim. Érzem, milyen rossz dolog, hogy 
olyan anyát adnék Albrechtnek, aki egyidős vele. 
De értsd meg, hogy ezeket a meggondolásokat mind 
elsöpri, amit érzek.

— Akkor pedig nincs mit tusakodni. Helen azt 
mondja, hogy az élete tönkrement, mert nem lehet 
a tied. Te azt mondod, hogy tönkremégy, ha Helen 
nem lehet a tied. Ne menjetek tönkre, szeressétek
egymást.

— És gondolod, hogy a feleséged...
— Clara azt fogja mondani, amit én mondok
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Teljesen egyformán gondolkozunk. Bár a te házas
ságod is olyan lenne, mint az enyém. Tudom, első 
házasságod tökéletesen boldog volt. Ez is csak meg
nyugtat, mert tudom, hogy jó férj vagy. Egy szó
val, ugye, megkéred a Kelen kezét?

— Meg. Az anyagiakon már most túleshetünk. 
Én a fiúknak kiadom anyai részüket. Az apai rész 
a kezemen marad. Azon halálom után ők és szüle
tendő gyermekeim egyenlő részben osztozkodnak.

— Ez rendben volna. De szeretném, ha Helen- 
nek külön kikötnél valamit halálod esetére.

— Arról is lehet beszélni. Mondjuk, húszezer 
Károlytallért.

— Legyen huszonöt.
— Hát nem bánom, legyen huszonkettő.
— Huszonkettő. De ha másodszor is férjhez 

megy, férje ezzel az összeggel szabadon rendelkezik.
— Az természetes. A Helen hozománya, úgy tu

dom, háromezer flamand font.
— Több. Mivel Catarina leányom meghalt, az ő 

vagyonából Helent egy tized illeti. Mai illetékek le
vonása után százliuszonkilenc font és még valami. 
Ebben tehát egyetértünk. Nekem csak egy megjegy
zésem van még. Magad mondtad, hogy Albrecht es 
Helen egykorúak. Hogyan gondolod összekötte'ésö- 
ket? Ez nagyon kényes kérdés. Helennek köteles
sége lesz, hogy jó anya legyen. Hogyan lehet jó 
anyja egy ugyanolyan korú fiatalembernek?

— Albrecht elkerül a háztól. Jogot kell tanul
nia, tehát Brüsszelbe adom. Az udvarnál szerzek 
neki állást. Tizenhat éves, ideje, hogy állásba men
jen. Philips bátyám, szegény, az ő korában már 
eltartotta magát.

— Akkor ez is rendben van. És mikor gondo
lod az esküvőt?

— Amilyen gyorsan lehet. Minden nap, minden 
óra, amit várnom kell, elveszett idő az életemből
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— Hát akkor körülbelül mindenben megálla
podtunk volna. Most megyek és közlöm az egészet 
Clarával. De hogyan csináljuk Helennel a dolgot?

— Megmondom. Te nekem nem szóltál semmit. 
Hogy az esküdet megszegted, azt Helennek nem kell 
megtudni. Majd én elintézem. Délután keresni fog
lak benneteket. Ne legyetek otthon.

— Jól van, rádbízom. Hát nem furcsa az élet? 
Azzal jöttem ide, hogy többet ne gyere hozzánk. Azt 
nem álmodtam, hogy mint liubens apósa megyek el 
innen.

Mikor elment az öregember, Pieter úgy érezte, 
hogy lelke ki akar röppenni belőle a boldogságtól. 
Egyedül volt a szobában és mégis hangosan, zoko- 
gásszerűen nevetett. Tükör elé lépett, hogy a férfi 
diadalával szemügyre vehesse azt az embert, akibe 
Antwerpen legszebb leánya beleszeretett. Tárgyila
gosan, az arcképfestő szemével bírálta a tükörből 
látott képet. Mi tűrés-tagadás, nem volt az a feltű
nően csinos fiatalember, aki harminc éve. De csak 
az éveknek volt nyomuk rajta, az öregségnek nem. 
Ki tudta magát húzni szálegyenesre, pocakja nem 
volt semmi, hajában alig jelentkeztek az ősz szálak. 
S aztán nemcsak a külső teszi az embert. Habitusa, 
modora, fellépése is. Kérkedés nélkül elmondhatta 
magáról, hogy ebben kevés versenytársa akadhat. 
Ezenfelül nemesemher volt, az angol király 
knightja, hazája kormányzótanácsának tagja, udvari 
ember és világhírű festő. Sőt még milliomos is. Hogy 
egy fiatal leány beleszeret, azt nem csodálandó tény 
gyanánt lehetett elfogadni.

Eddig minden vágya teljesült az életben, még a 
legvérmesebb is, a képtelenséggel határos: festő 
létére elérte, amiről ifjúkorában álmodott: diplo
mata lett és udvari ember. S most elérte élete leg
hevesebb sóvárgásának tárgyát. Heien az övé lesz. 
Mi zavarja mégis? Mert boldogságának fenekén va-
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lami feszélyezőt érzeti meg, mint királykisasszony 
borsószemet a pelyhes ágyban. Visszaidézte Four- 
ment-nal folytatott beszélgetését, átgondolta az 
elhangzott mondatokat. S egyszerre rátapintott a 
zavaió pontra. Leendő apósa szóvátette Albrechtét. 
A  fiú szálka volt a szemében. Az a fiú, akit Pieter 
lelke minden melegével szeretett. Csakugyan az volt 
a szándéka, hogy elküldi Brüsszelbe. De most úgy 
érezte, hogy mikor olyan sürgős buzgalommal adta 
ezt Fourment tudtára, árulást követett el a fiú ellen. 
Aztán még közölnie is kellett fiaival házassága ter
vét. Ez kényelmetlen lesz kissé. Kis felhő a boldog
ság egén. De az adott tényékbe bele kell nyugodni. 
Idős embernek már nem jár teljes boldogság. Mint 
ahogy a gazdag embernek is meg kell fizetnie azt, 
amit ingyen kap a szegény.

Délután dobogó szívvel elment a Fourment-ház- 
hoz. Majdnem túlkorán ment oda, az utcán találko
zott a most távozó szülőkkel. Megállt velők és aggódó 
érdeklődéssel nézett Fourmentnéra. Mondott szóval 
nem is kellett kérdeznie, az anya máris felelt:

— Nagyon boldog vagyok, Pieter. Más ezt a 
leányt nem is tudná kordában tartani. Isten küldött 
téged az ő számára.

Az öregek tovább mentek. Helen a kertben tar
tózkodott, érte kellett küldeni a cselédet: Pieter ke
gyelmes úr szeretne vele beszélni. Mikor szemközt 
ültek egymással, Pieter látta, hogy a lány szeme 
ki van sírva. Felkelt a székről és átült a leány mellé 
a díványra.

— Helen, ki van sírva a szemed. Mondd meg, 
hogy mi bánt. Bármi bajod van, megvigasztallak.

— Hagyd, Pieter, nem tudsz te engem megvi
gasztalni. Amivel megvigasztalhatnál, az nincs ha
talmadban. Szüléimét kerested? Megint nincsenek 
itthon.

— Mondták a cselédek. De nem sietek, szívesen
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várok rájok. Jólesik beszélgetni és kifújni magam 
annyi gond közepette.

— Olyan sok gondod van?
— Rengeteg. Arra is nekem kell ügyelnem, amit 

más embernek a felesége végez. Tulajdonképpen meg 
kellene házasodnom. Sajnos, nem lehet.

Helen gyorsan leejtette keszkenőjét. Csak azért, 
hogy lehajolhasson érte és elrejthesse mély piru
lását.

— Miért nem lehet? — kérdezte szinlelt közöm
bösséggel, majdnem elfulladva.

— Mert akiket nekem kommendálnak, azok nem 
kellenek. Évek óta rábeszélnek erre, vagy arra az 
idős özvegy udvarhölgyre. Hogy házasodjam be az 
udvarhoz. Nekem pedig idős nő nem kell. És udvar
hölgy sem kell, mert ismerem a gőgjüket. Nem aka
rom mindhalálig hallani, hogy milyen kitüntetés
ben van részem. Én csak fiatal polgárlányt vehet
nék el.

Helen most már nem piros volt, hanem fehér, 
mint a fal.

— S azt miért nem teszed?
— Mert szerelmi házasságot akarok kötni. Csak 

azt venném el, akibe igazán szerelmes vagyok. Csak 
akkor venném el az illetőt, ha én is szerelmes vol
nék belé. Csak akkor vennélek el, ha úgy szeretnél, 
mint én téged.

Helen ekkor már behúnyta a szemét és hátra^ 
hanyatlott. Arca olyan volt, mint a halotté. Pieter 
egyszerűen érte nyúlt, átkarolta és reszketeg bol
dogsággal vadul megcsókolta. A lány az ajak érin
tésére azonnal válaszolt, hevesen a férfi nyaka köré 
dobta két karját és a csókot szenvedélyesen viszo
nozta. Ügyetlenül, gyakorlatlanul csókolt, de meg
lepő és perzselő érzékiséggel. Aztán a férfi vállára 
hajtotta fejét és nyakát még mindig nem engedte el.

Harsány! Zsolt: Élni jó, IV. 5
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Hogy lehet ilyen öreget szeretni? — kérdezte 
Pieter halkan és melegen.

— Csak azt ne mondd, hogy öreg vagy, — felelte 
a boldog hang, — múltkor is azért haragudtam meg, 
mert öregnek nevezted magad. Mert ezzel azt mond
tad, hogy nem vagyok hozzádillő.

Pieter levette nyakáról a puha, gömbölyű ka
rokat. Megfogta a lány kerek vállát és maga fele 
fordította, hogy egymás szemébe nézhessenek.

— Mióta szeretsz, Helen?
— Mióta élek. Mindig kézzel-lábbal igyekeztem 

értésedre adni, de nem vetted észre. Kimondhatat
lan, hogy mennyit haragudtam rád. Folyton hív
talak, hogy gyere el hozzánk és sohasem jöttél. 
Gyere, mutatok valamit. Azt hittem, sohasem mu
tatom meg és örök titok marad.

Felállott és indult, Pieter ment utána, torok
szorító izgalommal lesve a haladó termet mozgását. 
Minden izom játékát ismerte és most majd meg
bolondult. Helen a saját szobájába vezette. Pieter 
pillantása azonnal az ágyat kereste, mintegy nyom
ban anyagot keresve vágya elalvás előtti álmodozá
saihoz. Itt szokott aludni Helen. Az ablakon kora 
reggel besüthet a nap, ráragyog a kitakaródzott 
alvó leány fedetlen keblére.

— Ide nézz, — mondta Helen —, ez mind te vagy.
Valahonnan titkos fiókot szedett elő. Az telő

volt az első pillanatban fel nem ismerhető kacattal. 
Volt ott szalagdarab, zabláról való acélcsat, át
látszó papírba csavart hervadt virág, törött festékes 
tégely és még nagy csomó lim-lom.

— Ez mind te vagy, — ismételte Helen, — gye
rekkorom óta gyűjtök mindent, ami rád vonatkozik. 
Minden darabnak külön története van. Látod ezt a 
szalagot? Ez abból való, amit együtt vásároltunk 
egyszer. Emlékszel? Ezit a virágot a Susanna lako
dalm án...
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Tovább nem folytatta, Pieter átkapta és megint 
c s ó k o ló d z t a k .  A férfi alig bírt felindulásával. A vé
kony nyári szöveten keresztül pontosan érezte a leány 
a la k já t ,  képzeletében minden vonal hajtása rögtön 
vászonra vetődött, s mialatt magához szorította, az
alatt festette is a Helen aktját. Gyönyörködő keze 
simogatva követte a bolondító vonalakat és Helen 
alig húzódozott.

— Ó, bárcsak már festhetnélek, — rebegte vá
gyakozva.

— Sokat fogsz festeni? Tetszem neked?
— Semmi mást nem akarok festeni, csak téged. 

Telefestem veled a világot. Hogy tetszel-e nekem? 
Nagyon vágyom rád, Helen. De, hogy tetszel-e a fes
tőnek is, nemcsak a férfinak, azt addig nem mcnd- 
hatom meg, míg nem látlak. Megbolondulok arra a 
gondolatra, hogy ruha nélkül akarlak látni. Imádni 
akarom a szépségedet. Van nekem egy képem, réges- 
rég festettem. Kasztor és Pollux elrabolja a Leu- 
kipposz király két leányát. Mindig az jár az eszem
ben, ahogy az egyik páncélos lovag lenyúl a mezte
len királylányért, hogy lóra emelje. Nagyon szép 
aktról festettem azt a testet, de azt hiszem, hogy te 
sokkal s^ebb vagy. Mikor láthatlak meg.végre?

— Ha megesküdtünk, Pieter. Addig nem sza
bad. De gyerünk vissza, mert itt sem szabad lenned, 
a szobámban. Csókolj meg.

Csókolództak, visszamentek a szalonba, ott is 
csókolództak. Szaggatott mondatokat váltottak és 
megint csókolództak. Nagysokára jöttek a szülők és 
kellőképpen csodálkoztak a Pieter jelenlétén, ö  sb 
mán és egyszerűen bejelentette, hogy szeretné fele
ségül venni Helent. Ezen még jobban csodálkoztak.

— Mi elvégre nem vagyunk ellene, — felelte 
Fourment, megjátszva meglepetését, — de az ajánlat 
olyan hirtelen jött, hogy meg kell beszélnünk 
Heleimel,

h*
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— Nem, nem, — kiáltott Helen, — mi már rend
ben vagyunk. Szeretjük egymást. Ki kell tűzni az el
jegyzést és a lakodalmat.

— Menjünk bele, öregem, — szólt Fourmentné, 
— nézd, milyen szép pár együtt.

Nekifogtak tanácskozni eljegyzésről és lakoda
lomról. Pieter az eljegyzésről hallani sem akart. 
Ügy gondolta, hogy nem kell beszéltetni az embe
reket. Helen hosszasan harcolt az eljegyzésért, pa
zar ünnepségnek képzelte, amelyen mindenkit meg
szégyenítő gyönyörű ruhát fog viselni, de szülei is 
ellene voltak. Végre megadta magát, kárpótlásul 
annál fényesebb esküvőt ígértek neki a Szent Jakab 
templomban. Az esküvőt decemberre tették, annál 
kurtább jegyesség már nem lett volna illendő. Már 
esteledett, mikor Pieter elhagyta a házat. Fourment 
kikísérte és csak ennyit mondott neki a kapu alatt:

— Pieter, én ezt a gyerekemet szeretem a leg
jobban. Hálásan köszönöm, hogy jó vagy hozzá.

Vőlegénysége bizalmas hírét a Brant-családdal 
közölte először. Hangoztatta, hogy Bella emléke 
mindig szent marad számára, de már nagyon meg
unta az egyedüllétet. Brant melegen helyeselte veje 
szándékát. Ő viszont azt hangoztatta, hogy Pietert 
fiuknak tekintik, s ennek az összeköttetésnek benső- 
ségén nem változtat semmi. A rokonság csak más 
formát ölt különben is: Bella húgát a Helen bátyja 
vette feleségül. Pieter most sógora lesz sírban 
nyugvó feleségének.

Aztán a fiúk következtek. Fogta Albrechtét és 
elment vele Brüsszelbe, hogy bemutassa a főherceg
nének. Mikor megjelent Isabella előtt és engedel- 
met kért, hogy fiát beszólíthassa az előszobából, a 
főhercegné összecsapta a kezét.

— Ilyen véletlen! Olvasd el ezt az írást.
IV. Fülöp okmánya volt az írás, mely szerint a 

király elrendeli, hogy Rubens Pedro Pablót a kor-
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mányzótanács titkári állásában majdan halála 
után fia, Rubens Albrecht kövesse. A gyengéd és 
figyelmes király nem feledkezett meg arról, amit 
ígért.

— Hozd be a fiút, látni akarom. Nem felejtet
tem el, hogy szegény boldogult férjem keresztfia.

Albrechtét beszólították. A fiú tökéletes bókot 
vágott ki. Azonnal látszott, hogy apja iskoláját 
járta. Isabella elolvasta neki az írás tartalmát.

— Hálásan köszönöm őfelsége kegyességét, — 
mondta a fiú elfogulatlanul, — és köszönöm fenséged 
jóindulatát,

— Az megvan, fiam. Remélem, szorgalmasan 
tanulsz. Hány nyelven beszélsz már?

— Öt nyelven, fenség.
— És főként mivel szeretsz foglalkozni tanul

mányaidban?
— Régészettel, fenség és jogtudománnyal.
— Nagyón szép. Csak légy szorgalmas, hogy 

hasznos munkása lehess annak, aki majd itt ül a 
helyemen. Mert hol leszek én már akkor... Jól van, 
fiam, most hagyj magunkra, még beszélnem kell 
apáddal.

Albrecht pompásan megcsinálta a bókot, meg
csókolta a fenséges kezét és kihátrált az ajtón.

— Igazán sikerült gyereked van, Rubens, ör- 
vendek, hogy ide fog kerülni.

— Fenség, az a tiszteletteljes kérésem volna, 
hogy a fiú felkészülhessen pályájára. Legyen sza
bad bejárnia a kormányzótanácsi irodába és kapjon 
munkát. Fizetésre egyelőre nem tartana számot. 
Ügyis Brüsszelbe költözik tanulmányai miatt.

— Természetesen bejárhat. Majd jelentkezzék a 
kancellárián. Mi újság körülötted, Rubens?

— Házasodom, fenség. Vakmerő elhatározás, 
mert a menyasszonyom tizenhatéves. De számot ve-
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tettem magammal, fenség. Megvizsgáltam leltemet. 
Így kell tennem. Ezelőtt kuszonnégyévvel ugyanezen 
a helyen, ugyanígy jelentettem be íenségteknek első 
házasságomat. Az a házasság olyan jó volt, anűlyet 
csak álmodni lehet. Remélem, hogy * a is üyan lesz,

— Te tudod, hogy mit csinálsz, — felelte Isa- 
bolla, — tn csak szerencsét kívánnátok Akkor em
lékszem, rendelést kaptál nászajándékul. Most is 
kapsz egyet. Boldogult férjem alapította még por
tugál kormányzó korában a Szent Udefonso-rendet, 
Ezt annyira szerette, hogy mikor idejöttünk Brüsz- 
szelbe, ennek a rendnek építtette az udvari parókia
templomot. Ennek már nemsokára harminc éve lesz, 
s a templomnak még mindig nincs tisztességes ol
tára. Ezt most megcsináltatom márványból, nagyon 
szépen, az uram emlékére. Tőled kérem az ol'árké- 
pet, de nagyon szép legyen. Még tőled is a legszebb. 
Szárnyas kép legyen. Főképnek fesd meg a mise- 
ruha csodáját, a két mellékképen én, meg az uram le
gyünk védőszentjeinkkel. Majd megnézed^ a már
ványoltár terveit és feljegyzed a méreteket. És 
mindjárt hozzá is kezdhetsz, mert már nagyon res
tellem, hogy ilyen soká elhúzódott a dolog.

— - Hálásan köszönöm, fenség. Megkérdezhetem, 
mi újság a politikában?

— Van hírem, ami téged érdekel. A te Mantuád 
nincs többé. Így értsd, ahogy mondom. A mantuai 
háború odafajulí, hogy mivel Riehelieu maga állott 
a francia alpesi sereg élére, a császár kénytelen 
volt rendet csinálni. Megvallom, kissé különösen 
csinálta. Ismered véleményemet a Wallenstein utá
latos hadviselési rendszeréről. Mantuát így intézték 
el. Felgyújtottak mindent, öltek és fosztogattak. Azt 
jelentik nekem, hogy ilyen rettenetes pusztításra 
nem volt példa Róma száz év előtti dúlása óta. Az 
egész dolgot nem szeretem. A pápa ezért nagyon 
haragos lesz és Riehelieu mellé fog állani. Sőt meg-
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látod, közeledni fog Gusztáv Adolfhoz, aki hallom,
ki is kötött Usedomban.

— Nagyon valószínű, fenség. Ez a háború már 
különben is a képtelenségek háborúja. Van egy ka
tolikus oldal és van egy protestáns oldal. A kato
likus oldalon lassanként csupa protestáns hatalom 
harcol, a protestáns oldalon csupa katolikus. De 
ductio ad absurdum, ahogy a logika nevezi.

Hosszasan elpolitizáltak, aztán Pieter búcsúzott. 
A főhercegné elváláskor még mondott valamit.

— Jól meggondoltad azt a házasságot, Rubens?
— Fenség, vallásos és erkölcsös ember vagyok. 

Az én életformám a házasság. Anélkül a leány nél
kül nem tudok élni.

— Nem tudsz, mert nem akarsz. Azt hiszed, én 
nem mehettem volna férjhez még egyszer? Inkább 
apáca lettem. De ha szerelmes vagy, kár veled vi
tatkozni. Vedd el és légy boldog.

Az úton hazafelé Pieter beszélt a fiával.
— Albrecht, komoly beszédem van veled. Nagy 

fiú vagy már, s én nemcsak úgy akarok szólni hoz
zád, mint fiamhoz, hanem mint jóbarátomhoz is. Én 
meg akarok házasodni, fiam. Anyagilag majd ren
dezem érdekeidet gyámjaiddal. Üj élettársamat már 
kiválasztottam: Fourment Helent veszem feleségül. 
Életünk külső formája most megváltozik. Ezzel 
kapcsolatban még egy nagy újságom van számodra. 
A fenséges asszony megengedte, hogy jövendő ud
vari pályádra készülvén, máris rendszeres munkát 
kapjál a kancellárián. Ennek nagyon örülök, mert 
nagy kitüntetés rád nézve, s úgyis Brüsszelbe kell 
költöznöd, hogy jogot tanulj...

— Apám, — mondta riadtan a fiú, — én min
denben engedelmeskedem neked, de alázatosan meg
kérlek, hogy ne küldj el magad mellől. Én csak ak
kor vagyok boldog, ha melletted lehetek. Mikor 
Angliában és Spanyolországban voltál és szegény
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mama már nem élt, én nagyon árvának éreztem 
magam. Hadd maradjak melletted. Tanulni én tu
dok Antwerpenben is.

— Igen, fiam, de ha én megházasodom, az bizo
nyos rázkódtatással járhat rád nézve. Tudom, hogy 
nem szereted Helent. Hidd el, hasznosabb neked, ha 
nem vagy a háznál, míg az új otthon rendje kiala
kul. Pedig én is nagyon nehezen foglak nélkülözni.

— Apám, ne küldj el. Én megígérem, hogy sze
retni fogom inkább Helent, engedelmes és udvarias 
leszek hozzá, mindent megteszek, csak ne küldj el.

Pieter ránézett fiára. Annak könnyben úszott a 
szeme. S ettől majdnem könnyes lett az övé is.

— Jól van, fiam. Nem tudtam, hogy ennyire ra
gaszkodói az otthonodhoz. Olyan fontos nekem még 
a házasságom sem lehet, hogy te szenvedj miatta. 
Erről még beszélünk.

A helyzet a szívét facsarta. Amellett bizonyos 
büszke tisztelettel nézett a fiára. Milyen odaadó, 
tisztességes, mindenre kész fiú. Formái kifogásta
lanok, jómodorú, kedves és eszes. És meglepetés, 
hogy mennyire ragaszkodik az apjához. Más fiú 
ilyenkor sóvárog kifelé a világba, kapva-kapna 
rajta, hogy a nagyvárosba kerülhet és éppen az ud
vari életbe. Pieter szeretettel megveregette a bal
ján ülő fiú térden nyugtatott kezét.

Helent mindennap látta. Mikor negyednap el
ment a Fourment-házhoz, rögtön látta, hogy itt va
lami történt. Az öreg Fourment maga kezdte el.

— Kérlek, Pieter, itt járt a fiad.
— Albrecht?
— ö. Hosszasan beszélt velünk, mindahármunk- 

kal. Helenhez jött, de a beszélgetésbe mi is beleele
gyedtünk. Büszke lehetsz a fiadra, Pieter. Engem 
úgy meghatott az a fiú, hogy nem restellem megval- 
lani: könnyeztem. Helen is. A feleségem is. Ö is. 
Ügy pityeregtünk itt négyen, mint az öregasszonyok
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a templomban. A fiú azért volt itt, hogy tisztázza vi
szonyát Helennel. Ök mióta csak ismerik egymást, 
folyton veszekedtek. Sőt mikor egészen kicsik voltak, 
verekedtek is. Albrecht most eljött és felajánlotta 
Helennek, hogy ezentúl becsületesen és melegen sze
ressék egymást. Azt mondta, hogy ő szeretne veletek 
élni, Helent elfogadja második anyjának, de azt is 
őszintén megmondta, hogy az ő szívében a Bella he
lyét nem foglalhatja el senki. Mondhatom, olyan elő
kelő volt az a gyerek, olyan nemes, olyan okos, hogy 
engem teljesen levett a lábamról. Kérlek, Pieter, 
tedd meg az én kedvemért is, ne küldd el Brüsszelbe.

Pieter Helen felé fordult:
— És te mit szólsz ehhez?
— Én nem engedem el Albrechtét. Olyan édes 

fiú. Én nem tudtam, hogy ilyen. Sohasem beszéltem 
vele komolyan.

Az apa otthon mindjárt megkereste fiát.
— Albrecht, gyere ide. Kezet akarok veled szo

rítani. A legnagyobbat mondom neked, amit egy fér
finak mondani lehet: úriember vagy.

Megölelték, megcsókolták egymást. Pedig ez rit
kán történt meg. Pieter úgy nevelte fiait, hogy ke
rüljék az érzelmességet. De azt most ő maga sem 
tudta elkerülni.

— Még mondok neked valamit, Albrecht. Azt 
mondtad Fourmentéknál, hogy anyád helyét a szí
vedben nem foglalhatja el senki. Fontosnak tartom, 
hogy tudjál valamit: az én szívemben sem. És többet 
erről nem beszélünk. Ezt a levelet ma kaptam Peire- 
sctől. Régiségek rajzát küldi, amelyeket Fréjusban 
ástak ki és a véleményemet kéri. Szeretném, ha te 
is hozzászólnál. Alaposan gondold meg, mit mondasz, 
mert Pereisc nagy tudós. A te véleményedet is meg
írom neki és nem szeretnék vele szégyent vallani.

— Igyekszem, apám.



74 HARSANYI ZSOLT

A viharos és reménytelen sóvárgás izgalmai el
múltak, s helyet adtak a hivatalosan ígért boldogság 
várakozásának. Pieter elkezdett dolgozni. Többféle 
munkán dolgozott egyszerre. Az angol király White- 
hall-vázlatait is felnagyíttatta a műteremben, maga 
pedig az Ildefonso-oltárra! foglalkozott. Helen nem 
hiányozhatott erről a képről, az első alkotásról je- 
gyességök óta.

Szent Udefonso toledói érsek volt a hetedik szá
zadban, tehát elődje Albrecht főhercegnek, aki ezer 
évvel később maga is ült Toledo érseki székében, mi
előtt Brüsszelbe jött. Az ezer év előtti toledói érsek 
a Szűz szeplőtelen fogantatásának tanát terjesztette 
olyan buzgón, hogy csodatételt kapott jutalom gya- 
nánt: a Szent Szűz ieszállott a toledói székesegy
házba és miseruhát ajándékozott hívének, amelyet 
a mennyben hímeztek. Ezt a csodát kellett az oltár
képen megfesteni. Pieter kompozícióján négy női 
szent vette körül az érsekhez alászáliott szüzet. Ezek 
egyikéhez mennyasszonya állott modellt, pálmaág
gal a kezében. Helénnek nagyon tetszett ez a mester
ség. Mintegy birtokába vette most a műtermet, 
amelyben Pieter már nem egyszer festette.

Boldog volt a jegyesség és felhőtelen. Titkolni 
most már nem kellett, a hír hivatalos eljegyzés nél
kül is elterjedt a városban, hogy Rubens elveszi a 
Fourment legkisebbik lányát. Van Dyck most érke
zett haza hollandi útjáról és azzal toppant be rég 
nem látott mesteréhez, hogy e hírt már Hágában 
hallotta. Szívből gratulált. Helent rég ismerte és 
Antwerpen legszebb lányának tartotta. Cavallérosan 
kezet csókolt és bókolt a szép mennyasszonynak.

— És te még mindig nem találtad meg a maga
dét, Anton? Már harminc is elmúltál.

— Mit tegyek, uram, — felelt Van Dyck jóked
vűen, — ha az egyetlen tökéletes hölgyet már má
sodszor veszed el az orrom elől.
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— Élelmesnek kell lenni, barátom. Mi újság van 
Hágában?

— Az orániai herceget és feleségét festettem. 
Elég érdekes feladat volt. A  férfi arcában erős Bour- 
bon-vonások vannak.

— Ez természetes. Féltestvére az elhunyt Móric
nak. Ennek Bourbon-hereegnő volt az anyja. Politi
káról nem beszéltetek?

— Semmit. Hiszen tudod, uram, hogy ki nem 
állhatom a politikát. Hanem sok érdekes emberrel 
ismerkedtem meg. Rengeteg üdvözletét is hozok. 
Nincs nálam a cédula, majd elhozom, mind felje
gyeztem őket. Ellenben ajánlok figyelmedbe egy Hals 
Frans nevű festőt, arról még sokat fogunk hallani. 
Nagyszerű festő. Csupa humor és erő. Folyton iszik. 
Amit fest, olyan mint ő, telitorkú, pirospozsgás, za
matos. Széles vonásokkal dolgozik, odacsapja a széles 
ecsetet, mintha csak úgy találomra csinálná. De amit 
odacsap, az félelmesen biztos.

— Láttad dolgozni?
— Láttam. Nagyszerű tréfát csináltam vele. Ki

mentem Haarlembe a műtermébe, mondtam valami 
nevet és megrendeltem az arcképemet, hogy ott hely
ben és azonnal csinálja meg, mert elfoglalt keres
kedő vagyok és utazom. Félretette, amin éppen dol
gozott és azonnal festeni kezdett. Két óra alatt kész 
lett vele. Kitűnő kép, ha eljössz hozzám, megnézhe
ted. Erre azt mondtam neki: igen könnyű mester
ségnek látszik az arcképfestés, én is megpróbálom. 
Vásznat tettünk fel, elkezdtem festeni. A jó Halsnak 
leesett az álla, mikor dolgozni látott. Másfélóra alatt 
kész lettem. Eámeredt a képre, aztán énrám. Azt 
mondja gyanakodva: mondd, uram, nem Van Dyck 
vagy te, a Rubens tanítványa? Erre már elkacagtam 
magam. Hals a nyakamba esett* amit nem szerettem, 
mert sörszagű lettem tőle és erőnek erejével elhur
colt a kocsmába. Sok ilyen mulatságos esetem volt
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ezen az úton. De azt sajnálom, hogy nem láthattad 
azt az oltárképet, amelyet Courtraiba festettem. A 
kereszt felállítása. A te beosztásodat követtem a 
kompozíciót átmetsző diagonálissal. Üj elemnek azt 
próbáltam belevinni, hogy a hóhérokat gorombára 
és barpmi kegyetlenre festettem, Jézust szelídre és 
szenvedőre. A rendelőknek nagyon tetszett. A váz
latom megvan.

— Megnézem. És most én hadd számolok be. 
Károly király melegen üdvözöl. És még számtalan 
ember. Kitűnő emléket hagytál magad után.

Hosszasan beszélgettek Angliáról. Csak úgy 
röpködtek az earlök és lordok, Kelen szomjasan hall
gatta a nagy neveket, palotákat és fogadásokat. 
Vőlegényét is lehetőleg ezekről faggatta. A főúri 
pompa, a rangok, szertartások meséi lelkendező iz
galommal töltötték el. S valósággal újjongott azon 
az augusztusi napon, mikor Brüsszelből elküldték 
Fülöp király új okiratát, amely Pieter angol knighti 
rangját elismerte és spanyol caballerói rang gyanánt 
a spanyol birodalomra is megerősítette, egyszersmind 
megengedte, hogy a Rubens-cimer felső jobbsarkában 
új mező nyittassák az arany alapon ábrázolt oroszlán 
számára.

— Jaj, most mennyi dolgom lesz, — mondta 
Helen boldog panasszal, — át kell hímeznem az 
összes címereket! Mondd, Pieter, ez rám is vonat
kozik?

— Természetesen. A  caballerók feleségeinek 
külön etikett jár. Majd meghozatom a szabályokat 
Brüsszelből.

— Jó. De gyorsfutárral hozasd, mert nagyon 
izgat.

A füzet megjött, Helen egész nap azt tanulmá
nyozta. És most folyton arról faggatta vőlegényét, 
hogy mikor lesz egyszer udvari estély Brüsszelben.
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Egészen elszomorodott, mikor Pieter megmagyarázta 
neki, hogy mostanában soha sincsen udvari estély 
B r ü s s z e lb e n .  Klarisza apácák nem szoktak estélye
ket adni. Még a trónon sem.

A hetek múltak, kivárhatatlan lassúsággal. Még 
mindig csak szeptember volt. Ez a hónap azt a hírt 
hozta Madridból, hogy Spinola márki most már 
soha nem térhet vissza hadvezéri állásába, mert 
hosszú szenvedés után meghalt. A politikai izgal
mak, az Olivarezzel folytatott ádáz udvari küzdelmek 
megölték. Ahogy a levél mondta, előre tudta es 
vágyta halálát, azt mondogatta, hogy a spanyol bi
rodalom biztos csődjét már nem kívánja látni.

A lakás már készülődött az új asszony befoga
dására. Pieter egészen más beosztást adott a szobák
nak. Nem tudta azt a gondolatot elviselni, hogy 
Bella hajdani szobáiba egyszerűen Helen költözzék 
be. Ezt áruló hűtlenségnek érezte volna. Ezért az 
összes szobákat össze-vissza cserélte. Bella ágyát, 
amelyben meghalt, átkíildte Brantékhoz azzal, hogy 
a szomorú emlékű bútordarab a fiúk tulajdona. Aztán 
sok új holmit vásárolt, Helennel együtt járt válo
gatni és alkudozni. És a várakozás polgári korlátái 
közé szorított vágya, amely az utóbbi hetekben jó
zanul megcsillapodott, most az esküvői határnap kö
zeledtével megint egyre hevesebben lángolni kezdett. 
Helennel, aki már gyakran felkereste leendő ottho
nát és rendezkedett, vad csókolódzásokat folyta* 
tott, úgy hogy állandóan sajgott már a szája. Aztán 
eljött az első hó. Aztán itt volt végre a boldog de
cember. A  fiúk gyámjaival minden vagyoni kérdést 
elintézett a közjegyző előtt. December negyedikén 
aláírták a házassági szerződést, ebben Fourmentkü 
lön kikötötte, hogy „megtiszteltetésből és hálából" a 
lakodalom minden költségét maga viseli. December 
hatodikén megvolt az esküvő, Pieter fekete kamarási 
díszruhájában állott az oltár elé. Térde sajgott kissé,
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ínért korán reggel két óra hosszat a márványpadlón 
térdenállva imádkozott a Bella sírja előtt.

A szertartás, a számtalan zűrzavaros szerencse
kívánat, az udvar képviselete, a lakoma, amelyen 
Gavaerts latin* költeményt szavalt és a vendégek 
igen sokat ittak, végevárhatatlan, zagyva áradat
ként zúgott fejében. Itt voltak a Brant-szülők is, 
akik kedvesen és tapintatosan viselkedtek, a két 
fiút vették maguk mellé az asztalnál. Pieter csak 
ettől a kis csoporttól köszönt el, mielőtt feltűnés nél
kül, lopva ott hagyta a most már harsogó jókedvet 
A ház előtt a hintó várta őket. Kiosontak a kapun, 
a hintó sebes iramban indult a Wapper felé, mintha 
csak gazdájuk vágya ostorozta volna a lovakat. A 
hintó belsejében telhetetlenül esett neki gyönyörű 
zsákmányának. Fogta, csókolta, ahol érte. Helen a 
csókokat leplezetlen érzékiséggel viszonozta. Mikor 
kiszállottak, futva indultak neki a lépcsőnek.

Helen már fent volt a lépcső tetején és onnan 
türelmetlenül nézett vissza. Pieter megállott a for
dulónál, mert kifulladt és lihegnie kellett. Köhögési 
roham vett erőt rajta. És még zihált a melle, mikor 
megint megindult felfelé.

m .
Az angol-spanyol békeszerződést Londonban alá

írták. A főhercegnő az aláírás napjára fellobcgóz- 
tatta és este kivilágíttatta Brüsszelt. Nem sokkal 
utóbb Voeulx gróf, az udvarmester, járt Antwerpen
ben és Pietert is felkereste. Ürnője küldte, hogy ér
deklődjék az Ildefonso-oltár munkájának haladása 
felől, azonkívül adjon tudtul néhány olyan bizalmas 
természetű politikai hírt, amely Pietert különöseb
ben érdekelheti. Hárman ültek együtt az új szalon
ban, a ház ura, a sugárzó szépségű párhetes asszony 
és a brüsszeli előkelőség.
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— Most azonban pletykázni fogok, — mondta a 
gróf, — de amit mesélek, azt már nem őfensége 
bízta rám. Sőt csúnyán összeszidna, ha megtudná,, 
hogy elmondtam. Meg is kérlek, hogy ez magunk 
között maradjon.

— Ez természetes. A feleségem előtt nyugodtan 
beszélhetsz.

— Tehát: a békeszerződés londoni aláírásával 
Don Coloma megbízatása befejeződött. Miután sze
gény Spinola márki itt hagyott bennünket, a had
sereg fővezérletét végleg neki kell átvennie. A lon
doni spanyol követ helye tehát megürült. Találd ki, 
hogy őfensége kit hozott javaslatba? Téged.

Helen íelsikoltott.
— Még ne örvendj, kegyelmes asszony. Mert 

most jön a tragikomikus része. A fenséges asszony 
nem akart neked szólni, hogy vállalod-e. Előbb Mad
ridtól akarta megtudni, hogy ott nincs-e akadálya 
a dolognak. A jelölés az államtanács elé került. Oli- 
varez mellette volt. Erre felállt az államtanács egy 
új tagja és tiltakozott. „Megszégyenítő volna a koro
nára, — mondta, — ha Spanyolországot olyan ember 
képviselné, aki a keze munkájával keresi meg a 
kenyerét.44 Erre az államtanács úgy döntött, hogy 
mégis mást küld.

— Ki volt ez az úr? — kérdezte Pieter.
— Onate gróf. Azért mondom meg, hogy tudjad, 

kik az ellenségeid. S hogy tudjál védekezni.
— Ah, Onate gróf? Nem ugyanaz, aki ezelőtt ki

lenc évvel a regensburgi birodalmi gyűlésen a csá
szári kápolna bejáratánál véresen -összeverekedett 
Gritti velencei követtel, mert mindakettő előbb 
akart bemenni?

— De igen, pontosan az.
— Kettőnk közül tehát én vagyok megszégye

nítő a spanyol koronára. Ez gyönyörű felfogás. Van'
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nak ilyen urak nemcsak Madridban, hanem Brüsz- 
szeiben is.

— Tudom, kire célzol. Aarschot hercegre.
— Ügy van. És ha csak a régi hagyományok 

kegyes tisztelete, a lovagkorból fennmaradt ósdi, de 
tiszta felfogás vezetné őket, még tiszteletrcméltóak 
is volnának elfogultságukban. Csakhogy nekik rend
szerint egyéb is fáj. Cnate gróf roppant szeretett 
volna Londonban tárgyalni Don Colorna társaságá
ban. Aarschot herceg pedig ingyen, vagy legalább is 
féláron szeretne Rubens-képeket. Ilyen az ő előkelő- 
ségök. De Londonba különben sem mehettem volna. 
Feleségemet és két fiamat nem akarom nélkülözni. 
Egész nagy háztartással Londonban lakni, ez azt je
lenti, hogy arra rámegy az ember vagyona. Minden 
úgy van jól, ahogy van. Mindenesetre köszönöm tá
jékoztatásodat. Hasznos tudni, hogy kivel hányadán 
áll az ember.

Ez azonban nem volt őszinte beszéd. Valójában 
nagyon sajgott neki, hogy nem lett londoni követ. Ő 
maga nem is gondolt erre az eshetőségre, de hogy 
most a felvetett és kútba esett jelölést elmondták 
neki, elgondolta az érdekes, elme-mozdító tárgyalá
sokat, a szép alkalmakat, hogy hazájának használ
hasson az ember. Aztán meg személyes előlialadá- 
sára is kiváló út az ilyen követi munka. Ernyedetlen 
és sikeres munka után ezt grófi rang követheti. Sőt, 
ha valami nagyon szép és komoly dolgot sikerül csi
nálni, a hercegi rang sem lehetetlen. Helen hercegné 
lehetett volna. A  fiúk Rubens hercegek. De az állam
tanács szégyelni valónak találta azt az embert, aki a 
keze munkájából él. Csak öröklött vagyonból szabad 
élni, amelyet másnak a szorgalma szerzett. Vagy 
lopni szabad a vagyont a köz pénzéből addig, mig a 
túlügyes politikust rajta néni kapják.

Mindezt magának tartotta, Helennek óvakodott 
ilyesmit beszélni. A még nem egészen tizenhét éves
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asszony úgyis váltig sajnálkozott és sopánkodott. Az 
elmaradt követi állás nem ment ki a fejéből. Nem 
győzte kérdezgetni az urát, hogy a követnék hogyan 
ülnek udvari ebéden, hogyan szólítják a királynét, 
tesznek-e ékszert, ha templomba mennek. A  vála
szokat só várán hallgatta, hogy aztán még jobban 
sajnálhassa, ami éppen csak megvillant előtte és 
máris elveszett. Pieter apai, bölcs mosollyal szem
lélte mindezt és nem szólt semmit. Tudta, hogy Helen 
pompakedvelő és imádja a nagyvilági életet. A gaz
dag külsőségek kedvelése pedig tőle sem volt idegen. 
Helen kérésére szívesen és részletesen beszélt az 
angol király párisi esküvőjének vagy Medici Mária 
fogadásának pazar részleteiről.

Medici Máriára most gyakran kellett gondolnia, 
mert miután túlesett az első násznapok érzéki ré
szegségén, visszaállította régi szigorú napirendjét 
és serényen dolgozott. Az Ildofonso-oltár mellett sok 
mást is csinált, de legtöbb figyelmét a IV. Henrikről 
készítendő sorozat kötötte le. Ezt nagy gonddal ké
szült csinálni, kevésbbó dagályosan, mint a Medici- 
sorozatot. Az anyakirálynő ezekkel a képtárgyakkal 
már kevesebbet törődött, mint a saját élete ábrázolá
sával. IV. Henrik pedig nem akadályozhatta meg a 
festő kezét. Szabadon választotta az egyes jelenete
ket, mindegyikben a kompozíció szép és méltó fel
adatát keresve. Már megfestett néhány vázlatot, leg
jobban szerette a „Páris bevétele" címűt, amelyen 
Szajna-híddal ívelte át a képet, a hídon még folyt a 
harc, dulakodó alakok hullottak alá a vízbe, s balol
dalt már feltűnt a kecskeszakállas hugenotta király, 
akinek Páris megért egy misét.

És most özvegyéről izgalmas hírek érkeztek Ant
werpenbe. Medici Mária és Richelieu között végleg 
tarthatatlanná vált a helyzet. Nyíltan szakítottak. A 
bíboros, aki nem ismerte a tréfát, ha cselekedni kel
lett, gyorsan és teljes erővel cselekedett: rávette

Harsányi Zsolt: Élni jó . I V . 6
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X III. Lajost, hogy az száműzze édesanyját. A király 
aláírta a dekrétumot, az anyakirálynét erős fedezet
tel Compiégnebe kísérték, Richelieu itt jelöltette ki 
a helyét.

Pieter élt a gyanúperrel. A Henrik-sorozat mun
káját marói holnapra abbahagyta. Nem akart addig 
dolgozni, amíg biztosan nem tudhatta, hogy lesz, aki 
munkáját megfizeti. Azonnal írt az anyakirályné 
abbéjának, hogy mi történjék a rendeléssel. És várta 
a további híreket. Azok Richelieu egyre erélyesebb 
intézkedéseiről beszéltek. Elrendelte (Páston orleansi 
herceg letartóztatását, mert ez is az anyakirályné 
pártjához tartozott, sőt ő szeretett volna a trónról 
letaszítandó bátyja helyére ülni. XIII. Lajosnak még 
nem volt fia. Azonban a letartóztatási parancs üres 
palotát talált, Gaston herceg az utolsó pillanatban 
megszökött, hír szerint Burgundia felé vette útját. 
Rendet csinált Richelieu a Medici-párt még két osz
lopával, a Vendome hercegekkel is. Ezeket még az 
előbbi összeesküvés leleplezésekor elítéltette és 
Ambroise várában fogva tartotta. Vendome Césare 
és Vendome Alexandre hercegek, IV. Henrik és 
D’Estrées Gábriellé természetes fiai, már évek óta 
sínylődtek a börtönben, sőt a fiatalabb meg is halt. 
Césare ettől úgy megrémült, hogy írásban fordult 
Richelieuhöz: szeretne pártjához csatlakozni. A  bí
boros azonban tartott tőle, hogy Vendome Césare 
herceg ellene fog dolgozni. Ezért szabadon engedte 
ugyan, de mindjárt száműzte is egy esztendőre. A 
herceg nagyban fogadkozott, hogy jól fogja viselni 
magát s a kitűzött időt Itáliában tölti. Mikor Riche
lieu mindezzel kész lett, nyugodt belpolitikát tudván 
háta mögött, ismét a külpolitika felé fordult: a Pá- 
risból Brüsszelbe érkező bizalmas jelentések azt állí
tották, hogy a bíboros sereg élén készül megtámadni 
Spanyolországot.

Brüsszel izgatott hadi készülődés tanyája lett
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J^eganez gróf, aki Madridban eltemette apósát, ide
sietett az új csapatok megszervezésében segédkezni, 
azonkívül a király JD’Aytona márkit nevezte ki a 
spanyol-németalloidi flotta parancsnokává. Erősen 
kellett felkészülni a francia támadás ellen is. mialatt 
a másik oldalról Hollandia fegyveresen nyomta az 
országot. London, Brüsszel és Madrid egyre-másra 
küldöztek egymáshoz a gyorsfutárokat. A főher
cegnő kiadta a jelszót, hogy a békét okvetlen meg 
kell őrizni és nagyon kell mérlegelni minden lépést, 
amely Richelieu számára támadási ürügyül szolgál 
hatna.

Ebben a kényes helyzetben először Gaston her
ceg fordult a föhercegnéhez. Burgundiából futárt 
küldött Brüsszelbe segítséget és védelmet kérni. Isa- 
bella azt tanácsolta a pártütő hercegnek, hogy mén** 
jen Hollandiába. Ez meg is történt. De Vendomo 
herceggel már nem ment ilyen simán a dolog. Ő 
ahelyett, hogy csakugyan Itáliába utazott volna, egy 
szép napon minden előzetes bejelentés nélkül fel
bukkant Brüsszelben. Egyenesen az udvarmestert, 
Voeulx grófot kereste fel a lakásán. Kijelentette, 
hogy neki semmi pénze nincs és itt fog aludni.

Megjelenése kínos hatást keltett az udvarnál. 
Jlicheiieu számára semmisem volt köunyebb, mint 
Césare herceg brüsszeli tartózkodását ellenséges lé
pésnek tekinteni és azonnal támadni. Isabella nem 
is fogadta a kényelmetlen számüzöttet. Ennek is 
megmagyaráztatta, hogy jobb lesz, ha Hollandiába 
megy. Césare herceg immel-ámmal útnak indult, de 
mindenütt megállt, ahol lehetett. Nem akart spa
nyol területről távozni, még mindig remélte, hogy 
innen kap segítséget. Legelőször is megállt Antwer
penben. Bockokxnak már parancsa volt Brüsszelből, 
hogy csak olyan tessék-lássék fogadtatást rendezzen 
neki és adja értésére, hogy jelenléte ott sem kívá
natos.

6*
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Pieter pontosan ismerte mindezeket az előzmé
nyeket. Állandóan kapott részletes hírt Brüsszelből 
és behatóan magyarázgatta Helennek a helyzetet. 
Egyáltalában nem volt csodálatos, mikor egy déli 
étkezés alkalmával üzenetet hoztak neki a városhá
záról. Vendome Césare herceg üdvözletét küldi és 
egy óra máivá tiszteletét óhajtja tenni a kegyelmes 
úrnál. Pieter bólintott és visszaizent, hogy szívesen 
látja a főméltóságú urat. Aztán nyugodtan evett to
vább. De Helen rendkívül izgatott lett. Elkezdte 
sürgetni az evést.

— Nem sietős, drágám, — mondotta Pieter, — 
csak egy óra múlva jön.

— De Pieter, nekem át kell öltöznöm és rendbe 
kell hoznom magamat. Ahhoz egy óra édeskevés.

— Miért kell átöltöznöd? A herceg nem hozzád 
jön, hanem hozzám. Kétségtelenül politikáról akar 
beszélni. Még azt is meg tudnám előre mondani, 
hogy mit.

— Pieter, csak nein teszed meg velem, hogy el
dugsz előle? Hát dugdosni kell engem? Én azt hit
tem, hogy mikor lehet, igyekszel velem dicsekedni.

— Annyira kíváncsi vagy? — kérdezte Pieter 
nevetve.

— Borzasztó kíváncsi vagyok. Nem is volnék 
asszony, ha most nem volnék kíváncsi egy ilyen ér
dekes emberre.

— Hát nem bánom. Majd együtt fogadjuk. De 
aztán, mikor intek neked, szívem, akkor hagyj ben
nünket magunkra. Fiúk, igyekezzetek a sajttal.

Helen nem szólt, de folyton a két fiú tányérjába 
nézett és ideges türelmetlenséggel várta, hogy azok 
végezzenek már. Albrecht hamar készen is lett, Ni- 
colaas lassabban evett. Abban a pillanatban, mikor 
Nicolaas az utolsó falatot szájába tette, Helen, aki
nek támaszkodó két tenyere már az asztal szélén 
várt, egyszerre felpattant.
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— Helen, — kiáltott utána férje jókedvűen, ~  
hol maradt az asztali áldás?

— Majd meggyónom! — hallatszott, de már a 
harmadik szobából.

Vendome hercege pontosan megérkezett, ugyan
abban a pillanatban, mikor Helen teljes díszben jött 
a szalonba a maga szobája felől, egyenesen a vendég 
felé, akinél megelőzte férjét. Ő fogadta a herceget, 
mégpedig forma szerint hiba nélkül. Udvari bókot 
vágott ki neki. Kellemes és udvarias mondatokat 
esicsergett.

— A kedves leányod? — kérdezte Césare herceg 
felvillanó szemmel.

— Nem, herceg úr, a feleségem.
Akarta hellyel kínálni, de Helen belevágott sza

vába, s átvette szerepét. A  herceg, IV. Henrik fia, 
leplezetlen érdeklődéssel szemlélte a szép asszonyt 
Majdnem sértően. Helen szépsége tudatában állta a 
mustráló pillantást.

— Engedd meg, uram, hogy hódoljak feleséged 
szépségének. Már régóta hallok az antwerpeni höl
gyekről, s íme, a szóbeszédnél a valóság meg több is.

— A flamand fajta jó fajta, herceg úr, — felelte 
Pieter gyorsan, megelőzve azt, amit Helen akart 
mondani, — ezt most személyesen láthatod. Kelle
mesen töltötted brüsszeli napjaidat?

— Nem mondhatnám. Alkalmam volt a gran- 
dokkal beszélni, mondhatom, nem r agyon kellemes 
emberek. Ez a Leganez meg éppen k*állhatatlan.

— Nagyon okos ember, herceg úr.
— Az lehet, de kissé nyájasabb modor jobban 

illett volna az eszéhez. Ugyanezt mondhatom 
D’Aytona admirálisról. Még jó, hogy Izabella őfen
sége tudja, milyen hangon kell a magamfajta em
berrel beszélni. Általában azt hiszem, hogy megsér
tettem az egész tisztelt társaságot. Legalább is ilyes
félét hallottam. Chimay herceg például rossz-
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néven vette, hogy mikor nálam járt és a fiam ki 
akarta kísérni, ón a fiamat visszatartottam.

Helen itt közbeszólt:
— Ó, a fiatal herceg is itt van? Miért nincs 

őhozzá is szerencsénk?
— Kedves vagy, asszonyom, de Mercoeur her

ceget nem hurcolthatom folyton magammal, öregít. 
A  szép asszonyok inkább őt nézik, mint engem s ezt 
nem szeretem. Egyszóval a grandok meg vannak 
sértve. D’Aytona és Leganez is megorroltak, hogy 
tígynevezett látogatásaikat nem adtam vissza, csak 
apróddal izentem nekik, hogy elutazom. Holott, mint 
az udvari szokásokban járatos emberek, meggondol
hatták volna, hogy nálam nem látogatóban jártak, 
hanem kihallgatáson fogadtam őket. Az igen nagy 
különbség. És itt Antwerpenben. Mondhatom, csinos 
fogadtatás. Egyetlenegy ágyúszó. Ügy látszik, az 
erődparancsnok a legelemibb kérdésekkel sincs tisz
tában. Ma délelőtt el is mentem az erődbe, és bár- 
mily hihetetlenül hangzik, nem tudtam bemenni. A 
vártán azt mondták, hogy előbb külön parancsot kell 
kapniok. El vagyok rá készülve, hogy mikor innen 
elmegyek, megint nem lesz több egyetlen ágyú- 
lövésnél. . .

— Ha nekünk ágyúink volnának, — szólt közbe 
Helen, — mi szívesen leadnánk akár huszonegyet is,

— Nagyon köszönöm, asszonyom. Rubens, gra
tulálok hitvesedhez, a brüsszeli udvar tanulhatna 
tőle. De attól tartok, hogy a politika untatni fogja,

— A világért sem. Vendome herceg nem mond
hat olyan, ami engem úntatna.

Pieter igyekezett titokban jeleket adni. De Helen 
nem nézett rá. Sőt még kényelmesebben elhelyezke
dett a karosszékben.

— Ez elragadó tőled, asszonyom. Akkor tehát 
hozzád fordulok, uram. Én azzal az ürüggyel jöttem 
ide, hogy megnézem műtermedet. De ez nem igaz.
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Megmondom őszintén, hogy festményekkel és ilyes
mivel nem érek rá törődni. Hanem úgy tudom, hogy 
nagyon bizalmas viszonyban vagy a főhercegnével. 
Mondd meg nekem, lehetséges volna-e mégis az ő 
szolgálatába lépnem? Ő igen udvarias bár, de mégis 
csak Hollandiába küld engem. Én pedig inkább neki 
szeretném felajánlani kardomat. Tudnál-e tehát va
lamit tenni, hogy őfensége ezt az elhatározását meg
változtassa?

— őszinte választ adjak főméltóságodnak, vagy 
udvariasat?

— Őszintét és természetesen udvariasat.
— Akkor nagy fájdalommal meg kell állapíta

nom, hogy lehetetlen főméltóságodnak a válasszal 
örömet szereznem, holott ez leghőbb vágyam volna.

— Szóval ezt kizárt dolognak tartod. Ügy. Gon
dolod, hogy erről kár is tovább beszélni?

— Főméltóságod az én alázatos véleményem 
szerint más kérdésekre sokkal gyümölcsözőbben for
díthatná oly becses idejét.

Vendome herceg felállott.
— Hát akkor nincs mit csinálni. Megyek Hol

landiába. Ti lesztek az okai, ha most már Richelieu 
oldalára állok. Isten veled, uram. Tőled nehezen bú
csúzom, asszonyom. Könnyű lehet férjednek szépeket 
festeni, ha mindig téged lát magad előtt. Isten ve
letek.

Pieter kikísérte a kapuig hajadonfőtt. Aztán 
visszajött Helenhez. Az asszony ragyogva fogadta.

— Roppant érdekes volt. Nagyon kedves ember
nek találom. Kár, hogy ilyen hamar elment.

— Persze, hogy elment, mert elküldtem. Gőgös 
szamár, neveletlen és amellett most annyira vesze
delmes, hogy miatta kitörhet a háború. És most 
idehallgass, szívem, egy-két dolgot meg kell monda
nom. Először is most nem akartam kiváncsiságodat 
kielégítetlenül hagyni, de a jövőre nézve megmon-
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dóm, hogy az ilyen urak nem szeretik a tanukat a 
bizalmas politikai beszélgetéseknél.

— Hiszen ő marasztott. Nem akarta, hogy el
menjek.

— Nem akarta? Egyenesen elküldött, de te nem 
mentél. Másodszor sose vágjál közbe, ha valaki még 
nem fejezte be a mondatot. Harmadszor ne invitálj 
olyan előkelőségeket, akik maguktól nem jönnek. 
Különösen olyankor, mikor nem társadalmi látoga
tásról van szó, hanem politikai tárgyalásról.

— De hiszen Vendome herceg meglátogatott 
bennünket. Itt volt, vagy nem volt itt?

— Nem volt itt. Ő maga kente az orrunkhoz, 
hogy csak a műterembe akart jönni és oda is csak 
azért, mert ürügyet keresett. Ha tehát mi még a 
fiát is követeljük rajta, olyan látszatot keltünk, 
mint akik odavannak az arisztokrata látogatókért. 
Harmadszor: ne hagyd magad figyelmeztetni, hogy 
fölösleges vagy valahol, ezt mindig előzd meg. Ne
gyedszer: lia megbeszéljük, hogy intésemre vissza
vonulsz, akkor ügyelj, hogy mikor intek, mert kínos 
helyzetekbe sodródhatok Ötödször: ha nagyon tola- 
kodóan bókol valaki, azt ne boldog mosollyal vedd 
tudomásul, hanem mozdulatlan arccal, s ha még ez 
sem elég, finoman és udvariasan figyelmeztesd a 
kellő hangra. Nem szabad elkedvetlenedned, ha ilye
neket mondok, én sokkal tapasztaltabb vagyok, ezek
hez a dolgokhoz mindenkinek nagy gyakorlatra van 
szüksége. Viszont azt is meg kell mondanom, hogy 
feltűnően szép voltál. Ilyen szépnek rég láttalak.

Helen a hosszú prédikáció alatt egyre szomo
rúbb lett, attól lehetett már tartani, hogy sértődöt
ten sírva fakad. De férje bókjától egyszerre felra
gyogott.

— Ugye milyen jó ez a ruhám? Azt hiszem, na
gyon tetszettem a hercegnek.
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— Biztosan tetszettél neki. De ami, remélem, 
fontosabb, nekem százszor jobban tetszettél.

— Köszönöm. Pieter, te igazán kedves vagy. 
Mondd, ez a herceg valaha egész csinos lehetett.

— Nem tudom. Nem is nagyon érdekel. Haszon
talan ember, azt állíthatom. A hazája neki semmi. 
Ma szívesen harcolna a franciák ellen velünk, hol
nap szívesen harcol ellenünk a hollandokkal.

— Hogy milyen a politikában, azt nem tudom. 
De úgy találom, hogy nagyon kedves ember.

— Helen, — szólt ö most már kissé idegesen, — 
le kell szoknod arról, hogy földöntúli lényeket láss 
a hercegekben. Légy büszke önmagadra. Ha többre 
tartod magadat, más is többre fog értékelni, ök gő
gösek, te légy büszke. Attól még lehet az ember sze
rény és illedelmes. De egy herceg előtt hasra esni 
nem fogunk. Aki térdenállva és kifordult szemmel 
rajong értük, azt ők is lenézik. És téged ne nézzen le 
senki, mert azt nem tudom elviselni.

Helen érezte, hogy baj van. Felszisszent. Szép 
arcán meglátszott a gyermekes képmutatás.

— Jaj, hogy bosszant. Megcsípett valami. Itt a 
térdem fölött. Már akkor is boszantott, mikor a her
ceg itt volt.

Pieter pontosan látott mindent: Helen a rossz 
hangulatot úgy akarja eloszlatni, hogy naiv ravasz
sággal legbiztosabb fegyveréhez- nyúl. S neki nincs 
elég ereje, hogy ezt a fegyvert elhárítsa magától.

— Mutasd, — felelte forrósodó hangon.
Helen megmutatta gömbölyű térdét. S közvetlen

felette, ahol a harisnya már bevégződött, elkezdte 
hófehér húsát tapogatni. Pieter vágyódó tenyérrel 
simította meg a hazudott helyet.

— Nem lászik itt semmi. Csak képzelődök
S már egymás karjaiban voltak. Csókolództak. 

Pieter a csókok között forró és bűnös hangon sut
togta:
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— Most dolgozni fogok. De nem odalent. Idefent
festjük tovább a nimfát. Siess vetkőzni.

Idefenn is tartott műtermet, csak saját magának. 
Helent szokta itt festeni, miután mindakét ajtót 
gondosan lezárta, hogy a személyzet, vagy a fiúk be 
ne nyissanak. Helen előre szaladt, ő pedig ment az 
állványhoz. Ott állt a megkezdett kép, faunok által 
meglepett nimfa a liget mélyén. A nimfa szuny- 
nyadva hevert a gyepágyon. Teste három síkban: 
válla vízszintesen hanyatt, törzse rézsutosan előre 
fordulva, lábszárai éllel a néző felé. A vászon telő 
volt fehér mezővel, csak egy részén volt még csak 
festék: a nimfa válla már elkészült, de feje sem volt 
még sehol, teste sem, csak a vázlat szénhúzásai mu
tatták a körvonalakat. Máris bemártotta az ecsetet, 
gyors és biztos mozdulatokkal folytatta a vállat. 
Kisvártatva jött Helen. Egy szál selyemköpeny volt 
rajta. A kerevethez lépett, széttárta a köpenyt és 
válláról a földre ejtette. Kitárult dicső szépsége tel
jesen, a nap rásütött az ablakon át, egyszerre fel
ragyogott az egész test a maga fehérségében. Pieter 
ránézett és elszorult a torka. Ez a test ma újabb és 
értékesebb volt számára, mint tegnap, titkai folyton 
sokasodtak, építésének arányaiban, a vonalaknak a 
színhez való viszonyában mindig új összefüggések 
derültek ki. Olyan volt ez, mint régesrégen Rómában 
annak az Erica nevű modellnek a teste, de annak 
szépsége kifejezéstelen volt és néma, a He-len aktja 
minden porcikájában élt és mintegy szónokolt, ma
gasztosan és fenkölten hirdette a szépség egyedül 
való voltát, mintegy óriási tömeg fölé kellett kép
zelni, amely zajongva hullámzik a mélyben és meg
részegszik apokaliptikus tanításától. Mert nemcsak 
a szépséget hirdette ez az akt, hanem a szerelmet is, 
a vágy és odaadás ősi elvét, a lét szent értelmét. 
Helen úgy állt az ablakon beáradó napfényben, mint 
óriási, szemérmetlen virág, amely most adja oda ma-
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gát a napnak. Magasra nyújtózott, derekát, amely 
most szabadult ki a fűző rabságából, kéjesen meg
csavarta. Aztán hanyatt feküdt a kereveten, a fest
ményhez szükséges pózba, amelyet már pontosan 
tudott.

Pieter festett A.rra gondolt, hogy ezt az aktot 
egészen másképpen festi, mint eddig életében bár
melyiket. A modellek szépségében mindig nagy 
örömét lelte, de ha festette őket, azok elvesztették 
személyes vonatkozásukat. Művészi feladatokká 
lettek, nem élőtestek többé, az érzékiségnek hal
vány szikráját sem keltették a festőben. De ezt az 
egyet, ezt nem tudta másképpen festeni, mint a bol
dog birtoklás állandó tudatával; minden ecset- 
vonása forró és titkos emlékeket hirdetett, isteni 
szépséget és földi vágyat egyszerre, Tizián égi és földi 
szerelmét egyetlen perzselő lélegzetvételben. Ha 
bárki mást festvén a vásznon a kebelhez nyúlt 
ecsetjével, hűvösen figyelt, most azonban ez a Helen 
imádott keble volt, amelyhez nyúlni a vásznon is 
csillapíthatatlan vágyat jelentett. S egyszerre fel
bukkant képzeletében Bella. Akit mélyen szeretett s 
akivel tizenhét évig élt együtt boldog házasságban. 
De Bella azt, amit most érzett, sohasem jelentette 
számára. Helen nem jelentett többet. De mást. Az 
felesége volt, a szó százszoros értelmében. Ez most 
szeretője a szó százszoros értelmében.

— Ó milyen lusta vagyok máma, — sóhajtott 
Helen kéjesen, — olyan jól esik feküdni. Hagyd abba 
egy kicsit, most kiegyenesedem.

Hanyatt fordult egészen. Pieter letette az ecse
tet az állvány alsó párkányára.

— Ez a kép elég lassan készül, — mondta halk, 
elfulladó nevetéssel.

Odament feleségéhez és leült melléje. Haját be
cézte gyengéd simítással, aztán keze folytatta a telt 
nyak sízép vonalát és átsimult a gömbölyű vállra.
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Feje lehajlott és az asszony száját kereste. A fest
mény nimfája, akit meglepett a faun, ki sem nyi
totta szemét, két karját odafonta férje nyaka köré.

Lent a műteremben árván álltak a Henrik soro
zat megkezdett képei. De Maugis abbé bosszú hall
gatás után felelt ugyan az óvatosan tapogatódzó 
levélre, de nem volt benne köszönet, mert a rende
lést igen határozott formában fenntartotta ugyan, de 
építészeti változtatásokra hivatkozott: a galérián 
ajtókat törtek, s ezek miatt több kép méreteit meg 
kell változtatni. És éppen azokét, amelyeken már 
jócskán dolgozott. A diadalszekéren álló IV. Henrik 
fejét egyszerűen le kellett volna vágni. Éhez nem 
volt semmi kedve. És most még jobban gyanakodott, 
hogy hiába dolgoznék, mert Európa háborús hely
zete most az öldöklés és folyton változó erőviszonyok 
őrületévé fajult. Gusztáv Adolf bevonult a konti
nensre, az Odera mentén haladt előre és találkozott 
Tilly csapataival, amelyek már teljesen elvesztették 
régi fegyelmöket. A véres hadjárat során Magdeburg 
ostromára került a sor. A  Tilly-zsoldosok elfoglalták 
a várost és rettenetes vérfürdőt rendeztek. Az egész 
város úgy leégett, hogy egyetlen épület gyanánt a 
dóm maradt belőle. A dómba mintegy ötvenen me
nekültek, többnyire nők, ezeknek fejét vették. Elha
gyott kisgyerekek keresték szüleiket, olyanok, akik 
még nevöket sem tudták megmondani. Csecsemőket 
lehetett látni, tovább szívták megölt anyjok em
lőjét. Az Elbába hatezernégyszáz holttestet dob
tak. Tilly tovább vonult Szászország ellen. Európa 
más pontjain is minduntalan váratlan új idegesség 
támadt, mint ahogy a beteg testen a makacs tályo
gok. Most az öreg Urbinói herceg halt meg magva- 
ezakadtan, Orbán pápa azonnal bevonult a herceg
ségbe és háborúra készült Firenze ellen. A franciák 
pedig a flamand határt fenyegették. Ilyen körülmé
nyek között Eichelieu aligha engedhette szabadon
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az anyakirálynét, hogy otthon zavart szítson ellene. 
Pieter a Henrik-képeket végleg félretette.

Ekkor híradás jött Brüsszelből, hogy tartsa ma
gát szabadon, szükség lehet reá. Gaston herceg csak
ugyan Burgundiában tartózkodott, onnan küldött 
követet a főhercegnéhez. Hajlékot és segítséget kért. 
Ez még kínosabban érintette a brüsszeli udvart: 
Gaston hercegnek vendégjogot adni nyilt Richelieu- 
eilenes lépés lett volna. Hogy a zavar még teljesebb 
legyen, Medici Mária megszökött Compiégneből, 
mint ahogy azelőtt megszökött Bloisból, és Avesnes- 
ből adott hírt a főhercegnének. Isabella azonnal in
tézkedett: éppen Brüsszelben járt látogatóban Mira- 
bel grófné, a párisi spanyol követ felesége. Ezt kérte 
fel, hogy D’Aytona márki társaságában keresse fel 
az anyakirálynét és igyekezzék vele okosan beszélni, 
ne keverje Brüsszelt háborúba. De D’Aytona nem ért 
rá, a franciák elleni védelem kiépítésével foglalko
zott. Maga helyett Pietert ajánlotta. És jött a sürgős 
levél Antwerpenbe: Pieter azonnal induljon útnak, 
az anyakirálynét kell felkeresnie.

Pieter most volt féléves házas. Esküvője óta még 
nem töltött három órát egyfolytában felesége nélkül. 
Először ki akart térni a megbízatás elől. De a dolog 
érdekessége nagyon izgatta. Elhatározta, hogy mégis 
megy. Az iit nem Ígérkezett nagyon hosszúnak. Be
csomagolt és búcsút vett Helentől. Az asszony nem 
mutatott különösebb meghatódást. Inkább duzzogott. 
Szerette volna, ha Pieter magával viszi. Az anya
királyné ismeretsége izgatta. És nagyon nehezen 
tudta belátni, hogy csak zavarná az előreláthatóan 
kényes politikai tárgyalásokat. Az utolsó pillanat
ban aztán mégis félretette duzzogását. A búcsúzás 
ölelése közben így szólt:

— Gyerekem lesz, Pieter.
Az örömétől megrendült Pieter egy órával elha

lasztotta az utazást Beszélni akart a leendő gyér-
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ülőkről, az örömről, az asszony hogy]étéről. Olyan 
gyengéden cirógatta, becézte Helent, mint még soha. 
Kezét csókolgatta, haját simogatta, alig tudott még 
egy óra múltán is megválni tőle.

Isabella első kérdése az volt, hogy hogyan indul 
a házasélet. Pieter kitörő örömmel, áradozva magya
rázta boldogságát. Az lldefonso-képet készen hozta 
magával. Meg is nézték mindjárt. A főhercegnő úgy 
találta, hogy a házasság úgy látszik, csakugyan jót 
tesz a művésznek. S mikor Pieter megmutatta neki 
azt a női alakot, amely Kelen vonásait hordta, nagy 
elismeréssel bólogatott.

— Kezdem érteni, hogy elvesztetted a fejedet és 
kezdem sajnálni, hogy kirántottalak otthonodból. De 
most már itt vagy.

— Boldogan szolgálok fenségednek. Mik a pa
rancsok?

— Az utasításokat, mint rendesen, megkapod 
írásban. D’Aytona írt az anyakirálynénak és meg
kérte, hogy kíséretéből nevezzen meg valakit, akivel 
tárgyalni lehet, ö  megnevezte Vieuville márkit. Ez
zel az úrral fogsz tárgyalni. De még ma induljatok 
Mirabel grófnéval, mert a dolog nagyon izgat engem.

Pieter útrakelt a grófnéval, udvari hivatalnok
kal, szolgaszemélyzettel. A grófné kellemes beszélgető 
félnek bizonyult, az út mulatságosan telt el. Párisi 
közös ismerősöket fedeztek fel, madridiakat nem kü
lönben. Mirabel grófné nagy ellensége volt Olivarez- 
nek, mint a spanyol diplomácia általában. Még azt 
a vádat is megkockáztatta az asszonyok hiszékeny 
képzeletével, hogy Spinola márki nem természetes 
halállal távozott el a világból. De Pieter jobban volt 
értesülve. Spinola már hetekkel előbb jól tudta, hogy 
meg fog halni. Brüsszelbe küldendő utódát, Santa 
Cruz márkit, maga látta el írásbeli tanácsokkal. De 
azt nem lehetett tagadni, hogy az Oliverezzel folyta
tott politikai párharc izgalmai törték le, pár hónap*
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pal hamarabb halt meg ezek miatt, mint különben 
meghalt volna.

Avesnes igen kis hely volt a francia határ köze
lében. Itt találkozott hosszú idő múltán az anya- 
királynéval, aki valahogyan még szökése számára is 
fényes kíséretet tudott magával hozni. A felséges 
hölgy a köszöntés után azonnal Richelieure tért:

— Mit szólsz ehez a gazemberhez, Rubens?
— Nem tudom, ki az, akit felséged ekkora ha

ragra érdemesít.
— Ugyan ne tettesd magad, jól tudod, hogy a 

bíbornokról van szó. Arról a hamis kutyáról, aki
ből én csináltam embert.

És most egy álló felóra következett szeszélyes, 
asszonyi előadásban, amelyben a compiégnei szám
űzetés kikapott részletei váltakoztak zabolátlan szi
dalmakkal. A Henrik-képekről szó sem volt, a ki
hallgatás úgy folyt le, hogy az anyakirályné egy 
szuszra végigboszélte a félórát, a végén könnyekre 
fakadt dühében. Aztán a grófnőt vette elé, hogy neki 
ugyanazt mondja el, ugyanazokkal a compiégnei 
részletekkel, ugyanazokkal a szidalmakkal s végül 
ugyanazokkal a könnyekkel.

Pieter összeült Vieuville márkival tárgyalni.
— Volnál szíves mindenekelőtt röviden össze

foglalni, márki úr, hogy mit jelentsek őfenségének 
az anyakirályné őfelsége óhajairól. Mit paran
csoltok?

— Pénzt.
— Ez valóban rövid összefoglalás és igen tiszta 

képet ad. De milyen hasznos célra óhajtjátok ezt 
befektetni?

— X III. Lajost el kell tenni a trónról. Riclie- 
lieut ki kell füstölni és örökre ártalmatlanná tenni. 
Mindez nem megy, csak fegyveres úton.

— Szóval polgárháborút akarsz Franciaországban.
— Ez nem cél. Ez csak eszköz. A cél az igazság
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diadala. Az anyakirályné őfelségének győznie kell, 
mert az ő oldalán áll az igazság.

— S az igazságon kívül még mi áll őfelsége és 
Monsieur oldalán?

— Érdekes, hogy efzt a kifejezést tudod, hogy 
Monsieur.

— De uram, diplomata vagyok. Annyit csak tud
nom kell, hogy a francia király legidősebb fiát Dau- 
pliinnak, legidősebb fivérét Monsieurnak hívják. 
Tehát?

— Tehát felsorolom neked De Ligniérest, Feuil- 
lade grófot, De la Fertő márkit, De Caudray-Mont- 
pensiert, Bonillon herceget, fivérét, Duroyt. . .

— Egy pillanat. Ezeket jegyzem. Megvan. És 
még?

— Elbeuf herceg, Bellegarde gróf, Demoret gróf, 
Rohan herceg, Boissy márki, mit tudom én.

— Demoret gróf, a király természetes fivére, 
mint a Vendome herceg, nemde?

— Ügy van. Jegyezd a számokat is. Bouillon: 
négyezer gyalogos, ezerötszáz lovas. Egy külföldi 
uralkodó, akit nem nevezhetek meg: négyezer gya
logos, ötszáz lovas. Svájcból kapunk négyezer gyalo
gost, még valakitől háromezer gyalogost. Mindenünk 
van, csak pénzünk nincs. Richelieu mind az anya- 
királyné, mind Monsieur vagyonát lefoglalta.

E pillanatban halt meg a Henrik-sorozat to
vábbi folytatása. Vieuville folytatta:

— Felhívom figyelmedet a francia közhangulat 
természetére, amely szeszélyes. Ma egész Francia- 
országban forrong a harag a bíboros ellen. De ha 
ezt az érzelmi hullámot le hagyjátok csendesedni, az 
ügy elveszett, és a bibornok erősebb lesz, mint va
laha. A  királyné és Monsieur nagy kockázatot vál
laltak, mikor elhagyták hazájukat, mert ha a dolgot 
nem tudják azonnal keresztülvinni, soha nem térhet
nek vissza többé, földönfutókká lesznek és életökkel



ÉLNI Jő 97

is lakolhatnak. Sürgős pénz kell, uram. Az utolsó 
pillanatban kérjük.

— Egyszersmind a legrosszabb pillanatban. Há
borúban vagyunk a hollandokkal, akik folyton győz
nek. A háború rengeteg pénzt eszik.

— De csak gyors lejáratú kölcsönről van szó. 
Feria herceg tartozik nekünk kétszázezer dukáttal, 
ezért Mirabel gróf állt jót, ezért viszont D’Aytona 
márki. A  márki gazdag ember. Mihelyt készpénzhez 
jut, ő maga fizeti vissza a főhercegnének. Az adós 
még csak nem is szaladhat el.

Pieter nem mondta meg, hogy írásbeli utasí
tásai megadták a felvilágosítást erről a pénzről: 
D’Aytona jótállt, mert Brüsszel egy milliót várt ép
pen Madridból. A millió meg is jött, de váltókban. 
S a madridi váltókra a flandriai kereskedők már 
nem adtak semmit.

— Miért nem kértek pénzt a hugenottáktól?
— Azt már mégsem tesszük. Richelieu cimborái- 

hat protestáns cinkosokkal, mi azt nem tehetjük.
— Miért nem próbáljátok Firenzét?
— Fél Richelieutől. Nem ad. Csak ti adhattok. 

Ha nem adtok, az ügy el van veszve. Ennyit elvben. 
Most részletes előadásban ki fogom fejteni, hogy 
ilyen kis befektetés milyen óriási előnyöket biztosít 
nektek.

— Hallgatom, uram.
De csak félfüllel hallgatta a háromnegyedórás 

előadást. Inkább saját gondolataira figyelt. Francia- 
országban belső zavarokat támasztani azonnal ki
tűnő politikai mozdulatnak látszott előtte. Francia- 
ország maga volt az állandó háború egyik méregke- 
verője, Richelieu féktelen hatalmi vágyában egy pil
lanatig sem szűnt meg valamennyi szomszédját ve
szélyeztetni. Egy ilyen országot saját belső zavarai
val foglalkoztatni, a béke előmozdítását jelentette. 
Sőt, ha az ember alaposan átgondolja, talán az egész

7Harsány! Zsolt: Élni IV.
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európai békét. Pieter arca nem változott, úgy tett, 
mintha figyelne, de saját okfejtésének malmai még 
hevesebben zakatolni kezdtek a nagy gondolatra.

— Megvan ez írásban is? — kérdezte az előadás 
végén.

— Röviden megvan.
— Add át, uram. Holnapig átmegyek rajta. Hol

nap pontonként folytatjuk.
Naponta tárgyaltak, különben együtt étkeztek, 

kirándultak, beszélgettek. De egy nap Vieuville fel
tűnő hírt hozott. Richelieu valahogyan tudomást sze
rezhetett arról, hogy kik találkoztak ebben az Isten 
háta mögötti faluban. Utazó kereskedők nem messze 
a határon túl írancria csapatokat láttak ólálkodni. 
Richlieutöl kitelik, hogy rajtuk üt. Innen sürgősen 
el kell menni, beljebb az ország területén. Elévették 
a térképet Pieter saját felelősségére azt ajánlotta, 
hogy menjenek Monsba. Ez mindenkinek megfelelt, 
még aznap felkerekedtek és elmentek Monsba. Az 
udvart azonnal értesítették, hogy ide költöztek. A ta
nácskozást a két úr tovább folytatta. Pieter százszor 
végiggondolta a maga elképzelését és minél többet 
forgatta a fejében, annál meggyőzőbbnek találta. 
Végül leült Olivareznek levelet írni.

Isten után csak Kegyelmességed segíthet eze
ken a bajokon. Természetes nagyszívűséged ked
veli a nagy vállalkozásokat, és nemcsak eszed é3 
erőd van hozzájuk, hanem anyagi eszközeid is 
megvannak. Szükséges azonban rögtön valami 
előleget küldeni, hogy a hadjárat elkezdődhes
sék, mielőtt elfogynak az élelmiszerkészletek és 
a magházak kiürülnek. Ezt nem szabad félig 
csinálni, mert ha Monsieurt nem segítjük úgy, 
hogy tervét végre is hajthassa, akkor kétszere
sen tesszük tönkre. Nagyon csekély összeg kér
dése, hogy a jó siker által örökre lekötelezjzük-e,
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vagy elveszítjük az összes lehetséges előnyökkel 
együtt. S ha a mi segítségünkre nem számíthat, 
a hollandok karjába veti magát, mint ahogy az 
Orániai herceg máris felajánlotta neki menedé
kül országát. Hogy ez milyen szégyenletes és 
hátrányos lenne ő katolikus felségére nézve, 
azt Kegyelmcsséged belátására bízom. Az anya- 
királyné és Monsieur is elhatározták, hogy a 
hugenották segítségét semmiesetre sem veszik 
igénybe, részint hogy ezt a pártot megint életre 
ne keltsék, részint mert csak a bíboros ellen 
akarnak fordulni, aki valóban nem csinált mást 
eddig, mint hogy minden erejével Spanyolország 
ellen dolgozott, megsértette és megalázta. Spa
nyolországnak milliárdokért is meg kellene vá
sárolnia ennek az oly veszélyes ellenségnek 
bukását, olyan olcsón pedig éppenséggel soha
sem fogja megvenni, mint magoknak a franciák
nak véráldozata árán, akik talán nem fogják 
irántunk a köteles hálát megmutatni, de nagy 
részük a belső zavarokban minden esetre fel
őrlődik s ez a vad nemzet így saját magát gyen
gíti, és végeredményben akármelyik fél győz, 
a mi ellenségeink minden esetre kevesbednek. 
Hogy az idén a hollandok valami nagyobb do 
logba fognak ellenünk, attól nem kell tartani. 
Erős seregünk van, amelyből minden jel szerint 
még új ezredeket lehet képezni, hogy Monsieur 
mellé küldjük őket. Ha átvonulást adunk neki, 
hogy Calaist vagy Sedant elfoglalhassa, még 
mindig kevésbé segítettük, mint a francia király 
Hollandiát, mikor megengedi, hogy magában 
Párisban megüssék a toborzó dobot. Sőt sajáté 
kezűleg írja alá a pátenseket azokban az ezre- 
dekben, amelyeket saját költségén tart el, s 
amelyeket Franciaország marsalljai, hercegei 
és papjai vezényelnek. Igazán gratulálnom kell

7*
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kegyelmességednek az égből ölébe hulló alka
lomhoz, amely kitűnő arra, hogy kormányzásá
nak fényt és dicsőséget adjon. Kegyelmességed- 
nek, remélem, szándéka is, ereje is megvan a 
dicsőség olyan formálásához, hogy abból a mi 
urunkra, a királyra, halhatatlan hír, kegyelmes- 
ségedre pedig az országért való óriási érdem 
jusson. Hogy Monsieurt teljesen nyeregbe se
gítsük, ahhoz 300.000 aranytallér kell, 12 reál
jával, amelyben már benne van a Mirabel gróf 
200.000 aranya. Ez kevesebb, mint Flandria két 
havi költségvetése. Ezzel már nekifoghat a do
lognak. Ha a hadjárat sikerül, akkor Francia- 
ország belsejében sajátmaga szerezheti meg táp
lálékát, ha pedig Monsieurnek nem lesz sikere, 
mi a magunk részéről ezzel a csekély összeggel 
mindent megtettünk, amit várni lehetett tőlünk 
Franciaország már nem segíthetné ellenségein
ket Hollandiában és Németországban. Vienville 
márki azt mondja nekem, hogy a friedlandi her
ceg felajánlotta kardját az anyakirálynénak. 
Azt hiszi, hogy a herceg személyesen jönne más 
német fejedelmekkel együtt, ha ő katolikus fel
sége is megengedi, hogy tartományaiban Mon- 
sieur számára parancsnokokat lehessen felvenni. 
Ezt nem csekély fontosságúnak tartom. Gerbier 
igen nagy dolgokat kínál Monsieurnak az angol 
király nevében, úgy, hogy Scaglia abbé, akit 
várunk, valószínűleg a legjobb időben érkezik 
ide.

Ha tehát, kegyelmes uram, megszívleled ezt 
a kérdést, ahogy remélem, s ahogy becsületed is 
megkívánja, akkor azonnal kell intézkedni, az 
infánsnő őfenségét és D’Aytona márkit felhatal
mazni, hogy a pillanat szüksége szerint cseleked
jenek, Santa Cruz márkit pedig a hollandok 
ellen vetni, akiktől egyébként, ismétlem, nincs
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mit tartanunk. Az Orániai herceg kézalatt szin
tén Monsieur mellett van, mert egy erődjének 
elárulása miatt nagyon haragszik Richelieure. 
Kívánatos volna, ha siker esetén végié a bíbo
ros bukása árán, aki annyi zavart okoz az egesz 
világnak, kedvező és általános békét csinálhat
nánk nemcsak Flandriában, hanem Német
országban és az egész keresztény világon is. So
hasem dolgoztam háború érdekében, mint ke 
gyelmeséged maga is igazolhatja. Mindig és 
mindenütt, amennyire erőmtől kitelt, a békéért 
dolgoztam. . .

Mikor a hosszú levelet elolvasta, hogy javít* 
gasson rajta, mielőtt elküldi, ámulva látta, hogy 
hová jutott: polgárháborút akar szervezni egy idegen 
országban. Tehát seregeket, amelyek egymást gyilkol
ják és barbár vonúlásukban a csendes falvakat s a 
gabonaföldek kazlait felégetik. Ő, aki gyűlölte az erő
szakot és a pusztulást. És most is tisztának érezte 
lelkiismeretét. Sok mindennek kellett megtörténnie, 
amíg háborúról és békéről alkotott felfogásának fej
lődésében idáig eljutott. Az embernél tehát, hogy a 
békét biztosíthassa, tudatosan ölnie és pusztítania 
kell. Ha Olivarez belemegy a francia trónkövetelő 
támogatásába, ennek sok-sok halottja lesz. Az a kéz 
öli meg őket, amely ezt a levelet írta. S maga elé 
képzelte azt a francia katonát, aki hátrahanyatlik és 
elejti fegyverét, mert mellébe recsegve szaladt bele 
az élesre fent, szakállas lándzsa. Száján vér ömlik, der
medt szemében a halál iszonyata. Hörögve, bugy
borékolva ordít, mikor elterül a földön és körmei 
kínjában a földbe vájódnak. Azért kell meghalnia, 
mert Rubens Mons községben kieszelte, hogy a fran
cia polgárháború békét adhat Európának. A hal- 
dolkó szörnyű szemrehányással néz rá, üvegesedé 
szemében ott a vád: miért ölsz meg, Rubens, bán-
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toltalak én téged? Ne küldd el azt a levelet, dobd a 
tűzbe, a lia ellen áskálódó, hatalomvágyó, hiú anyát 
küldd a pokolba és eredj haza kívánatos fele
ségedhez.

Két tenyerébe támasztotta fejét, mereven maga 
elé nézett a semmibe. Arra gondolt, hogy újra át 
kell pillantania mindazt, amit a történelem véres 
eseményeiről hord magában. Üjra meg kell vizs
gálnia véleményét fejedelmekről és hadvezérekről. 
Hátha azok, akiket vérszopó zsarnokoknak tartott, 
úgy jártak el, mint most ő: feláldoztak mai élete
ket a holnap boldogságáért. Bölcsességüket nem 
gáncs illeti, hanem magasztalás. S maga előtt látva 
a földön fetrengő, kegyelemért rimánk.odó francia 
katenát, megcsóválta a fejét: meg kell halnod.

A  levél elment Oiivarezhez. A  tanácskozások 
most már megállották: a választ meg kellett várni. 
A  főhercegnéhez is ment részletes értesítés. És míg 
Olivarez válaszát csak a szokott késlekedéssel lehe
tett várni, Isabella személyesen jelent meg Mons- 
ban. Annyira megragadták Pieter fejtegetései, hogy 
Richelieu haragjával is leszámolt. Medici Mária 
odavolt örömében a látogatástól. Sejtelme sem volt, 
hogy ezt a látogatást nem a főhercegné részvétének 
köszönheti, hanem egy festő politikai álmainak. Isa- 
bella úgy fellelkesedett a terven, hogy azonnal meg
hívta az anyakirálynét Brüsszelbe s intézkedett, 
hogy a brabanti hercegi palotába kellő pompájú 
szállást készítsenek elő őfelségének. Brüsszelben lá
zasan kezdett dolgozni a fogadás előkészítésén. A  
két fejedelmi hölgy együtt utazott Brüsszelbe, Pie
ter Vieuville márldval és az Orléansi herceg külön 
államtitkárával került egy kocsiba. Egész úton az 
anyagi támogatás lehetőségeit tárgyalták.

— Ez a vállalkozás obran biztos, — mondta 
Vieuville, — hogy bár Richelieu száműzött és vágyó-
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nőm megfogható részét elkobozta, én a hadjárat 
megindulásakor azonnal leteszek ötvenezer pisztolyt.

— Ez természetes, — mondta Monsigot, az állam
titkár, — magam is nagy összegre kötelezem magam.

Semmi kétség nem volt afelől, hogy Riche- 
liennek hatalmas és szenvedélyes ellenzékkel fog 
meggyűlni a baja. Brüsszelben pazar fogadtatás 
várta őket: uralkodó személyeknek járó ágyúlövé
sek üdvözölték IV. Henrik özvegyét, IV. Fülöp anyó
sát. Az udvari hintók sora diadalkapukon haladt 
keresztül, a házak lobogódíszben tarkállottak, Medici 
Mária az örömtől sírva lengette keszkenőjét a kocsi 
ablakában. A főhercegné igen figyelmes vendéglátó
nak mutatkozott, maga helyezte el fényes szállásán 
a menekült királyasszonyt, de az első pillanatban, 
amikor szabad időhöz jutott, sürgős és bizalmas 
tanácskozásra hívta D’Aytona márkit és Pietert. 
A  márki is ismerte már Pieter memorandumát és 
nem hogy helyeselte, hanem áradozott a tervezet 
dicséretében.

— Hallottam, milyen tehetséges politikus vagy, 
nram. Emlékiratod, nem habozom kimondani, a leg- 
éleslátóbb politikai írás, amelyet hosszú idő óta ol
vastam. Tudom, hogy a festészetben Európára szóló 
tehetség vagy. Nos, az én véleményem szerint nem 
vagy kisebb diplomata, mint festő. Amit mondasz, 
abban tökéletesen igazad van.

— Az első szótól az utolsóig, — csatlakozott a 
magasztaláshoz Isabella, — Rubens remekelt. Rég
óta dolgozom én ezzel az emberrel, D’Aytona. Húsz 
esztendeje küzködünk a békéért, ahogy tudunk. Én 
öregszem, az emlékezőtehetségem egyre rosszabb, ez 
meg csodák csodájára fiatalodik.

Pieter meghajlással köszönte a bókot. Eszébe 
jutott a világ legöregebb embere, az agg Parre, aki 
Carlisle estélyén azt magyarázta neki, hogy a szép,
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ifjú nők fiatalítanak. De erről itt most nem be
szélhetett.

— Boldog vagyok, fenség, ha tehetek valamit. 
Sajnos, mindenre el lehetünk készülve. Még arra is, 
hogy Olivarez leint bennünket.

— Nem hiszem, — mondta D’Aytona.
— Nem hiszem, — mondta Isabella is, — hiszen 

amit írtál neki, olyan meggyőző és olyan világos, 
hogy kapva kell kapnia az alkalmon.

Soká hányták-vetették a dolgot s általában az 
egész politikai helyzetet. A  spanyol ügy most nem 
állt rosszul Flandriában. A  hollandok ugyan több 
fontos erődöt megkaparintottak már és jó darabot 
nyomultak előre, de most megállották. D’Aytona 
pedig óriási vállalkozásba fogott: armadát építte
tett a Scheldén. Az antverpeni hajógyár sokszoro
sára megdagadt, a munkások felváltott csoportok
ban dolgoztak éjjel-nappal.

— Fenség, — mondta Pieter, — azt hiszem, itt 
az alkalmas pillanat. Ha most nagyon megerősö
dünk, azt Hollandiában is tudják. Most kellene 
végre érintkezést keresni az orániai herceggel. Na
gyon nehéz vállalkozás, tudom. És Madridban még 
nehezebb dolgunk lesz, mint Hágában. De ne ijed
jünk meg a fáradságtól. Ha Hollandiával békét, 
vagy legalább is fegyverszünetet lehetne kötni, azt 
mondanám, hogy nem hiába éltem.

— Arany minden szavad, — mondta D‘Aytona, 
— az idő valóban a legalkalmasabb. Tilly minde
nütt győz. És ha még ehhez sikerülne Richelieut 
megbuktatni, az új francia király is nekünk dolgoz
nék az orániai hercegnél, akivel jóban van.

— Megcsináljuk, — szólt élénken Isabella, — 
okvetlen megcsináljuk. El lehetsz rá készülve, Ru
bens, hogy elküldelek Hágába. Egyenesen az orá
niai herceghez.

Mindnyájan a remény fényében fürödtek. Öli-
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varez válaszától függött minden. 3 a válasz megjött: 
a tervet az államtanács elutasította. Rubens buzgó- 
ságát nagyon megdicsérték, de az a vélemény kere
kedett felül, hogy XIIL Lajos és Richelieu pártja 
mégis csak erősebb, mint Gaston hercegé. Kár 
volna a kidobott pénzért.

— Ezt előre sejthettük, — mondta Pieter a fő
hercegnőnek, — kifejezést kell adnom annak a saj
nálatos véleményemnek, hogy Olivarez herceg szel
lemű képességeit ez a kérdés felülmúlta.

— Ne cifrázd, — mondta Isabella haragosan, — 
Olivarez konok szamár, nem egyéb. De ki közli ezt 
azzal a szegény asszonnyal?

— Fenség, ne mondjuk még ki az utolsó szót. 
Írjunk megint Madridba, hátha jobb belátásra tud
juk bírni őket. Én közben kidolgozok egy másik ter
vezetet: hogyan lehetne kibékíteni az anyakirály
nét Lajos királlyal. Ha ez sikerülne, a további mun
kát rábízhatnák arra a szívósságra, amellyel 
őfelsége Richelieu ellen fog dolgozni a fiánál. Eddig 
nem tudta kihívni. De semmi sem lehetetlen. Az 
anyakirálynét mindenesetre szóval tartjuk az új 
válaszig.

— Én nem értelek, Rubens, — tört ki Isabella, — 
megbukik egy ilyen nagyszerű, okos terv, megbukik 
az az európai béke, amelyről álmodtál és még csak 
nem is szitkozódol? Én most Olivarezt szét tudnám 
tépni. Pedig békés öreg apáca vagyok. Szóval vál
lalod, hogy beszélsz az anyakirálynéval?

— Vállalom, fenség, már is megyek kihallga
tást kérni.

Medici Mária nem restellt jajveszékelni egy 
polgári halandó előtt, mikor a madridi döntést meg
hallotta. Zokogva kiáltozott és olaszul átkozta azt a 
pillanatot, mikor Richelieu, a „maledetto ladrone" 
először útjába került. Pieter megvárta, míg ki- 
diihöngi magát. Akkor közölte vele, hogy újabb ki-
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sérletet tesznek Madriban. Egyszersmind jó lenne 
megvizsgálni azokat a feltételeket, amelyek lehe
tővé tennék anya és fia kibékülését. Több nem kel
lett Medici Máriának. Azonnal ontani kezdte a fel
tételeket. Az első az volt, hogy Eichelieut száműzni 
kell Franciaországból. Hasonló a többi. Pieter min
den pontnál udvariasan kimutatta, hogy aKba La
jos király nem mehet bele. Ezeket a feltételeket két 
napig tárgyalták. Végre elkészültek valamivel. Nem 
volt rossz megállapodás. Richelieu, ha eléggé tar
tott a Monsieur pártjától, esetleg belé is mehetett.

— Fenség, — jelentkezett Pieter a főhercegnő 
előtt, — engedelmet kérek, hogy hazamehessek.

— Itt hagysz a bajban és izgalomban? Ezzel a 
nőstény tigrissel?

— Fiatal házas vagyok fenség. És a feleségem 
gyermeket vár. Azt írja, hogy gyakran nem jól van 
és nagyon fáj neki, hogy olyankor nem vagyok 
mellette.

— Az más, ezt be kell látnom. Bizonyos szem
pontból jó is, ha hazamégy. Az anyakirályné Ant
werpent szeretné látni. Odaviszem a jövő héten. 
Már elrendeltem, hogy elsőrangú fogadtatást csi
náljanak. Nézz utána, hogy minden rendben legyen.

Pieter repült haza Antwerpenbe. Egy hónapig 
volt távol. Helen panaszkodva, nyűgösen, szemre
hányásokkal fogadta. A kisbabát januárra ígérte az 
orvos, most pedig már augusztus van. Pieter dédel
gette, cirógatta, vigasztalta az asszonyt.

— Szívből sajnálom, hogy ennyire rosszul érzed 
magad. Sok szépet láthattál volna. Idejön az anya- 
királyné, szép ünnepélyek lesznek.

— Mik? — kérdezte hirtelen érdeklődéssel a 
leendő anya.

— Mindenféle cécó, nagy dísz, udvari felvonu
lás. Kár, hogy ennyire odavagy és nem láthatod.

De Helen már másnap váratlanul sokkal job-
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bán érezte magát. Mire a fejedelmi hölgyek meg
érkeztek Brüsszelből, már az a remekbe készült új 
ruhája is megvolt, amit az urától kihízelgett magá
nak és lóhalálában megvarratott. Antwerpen díszes 
napokra ébredt. Minden házon lobogó, az utcákon 
lombfűzérekkel díszített feliratos diadalkapuk, a 
városháza kapuja és egész földszinti homlokzat a 
város színeit és címerét mutató lepeldíszben. Az 
ágyúk egész nap dörögtek. Pieter és családja az ud
vari soroan kaptak páholyt azon a deszkaemelvé
nyen, amelyet a városháza előtt állítottak fel az 
ünnepélyes bevonuláskor. Ott ültek négyen, a csa
ládié kamarási díszruhájában, kardosán, Helen, 
drága tengerzöld új ruhájában, a két fiú is csinosan 
és elegánsan. Pieternek voltaképpen csatlakoznia 
kellett volna a bevonuló kísérethez, de ő megbeszélte 
a rendezőséggel, hogy inkább felesége mellől nézi 
az ünnepséget. Évtizedek óta nem látott ilyet Ant
werpen, Helen pedig soha életében, mert korából 
még mindig nem tellett ki két évtized. Zenekar har
sogott a téren, a díszszázad lovai csattogó patákkal 
vonultak a kövezeten, a céhek színes csoportokban 
állottak zászlóik alatt, a festőcéh csoportjában 
Snijders, Van Dyck, a fiatal Brueghel, az öreg Van 
Noort, Wildens, Teniers álldogáltak, sortűz ropo
gott, s a díszsátorban az ékszerektől és prémektől 
roskadozó díszruhák között trónolt vendége balján 
egy kövérded, öreg apáca, Isabella infánsnő, II. Fü- 
löp leánya. Helen olyan izgatott volt, hogy keble 
lüktetett a gyors lélegzettől. Férje minden jelen
levőt megmagyarázott és néven nevezett neki a 
díszsátorban, s ő ámulva, elgyönyörödő arccal, félig 
nyitott ajakkal csodálta a márkinék, hercegek, kö
vetek tündérmeséből való sokaságát. Mikor a meg
hívókat ellenőrző ember járta végig a páholyokat, 
Pieter könnyedén hátraszólt:

— Udvar.
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Az ellenőr megismerte, köszönt és továbbment. 
Ez Helennek roppantul megtetszett. Mikor a két 
fejedelmi hölgy Rockokx kalauzolásával belépett a 
városháza kapuján, utánok pedig a két kíséret tag
jai lépkedtek, a nagyközönség hazamehetett. Pieter 
nyugodtan indult a kordon felé.

— Udvar, — mondta Helen boldog kevélység
gel az alabárdos katonának.

A  katona látta a kamarási egyenruhát és tisz
telegve utat nyitott. Helen belekapaszkodott ura 
karjába és szerelmesen magához szorította. Délután 
a hintók felvonulását nézték meg a Schelde part
ján: Isabella az erődöt és hajógyárat mutatta meg 
vendégének. Másnap a jezsuita rendházban színi
előadás volt, vallásos misztériumot adtak elő, meg
hívót csak az udvar emberei kaptak. Helen egész 
ismeretségi köréből és családjából csak ő lehetett 
jelen, csak még Lunden sógor szorongott az álló
hely zsúfolt tömegében, mert ő volt az állami pénz
verde igazgatója.

— Pieter, — mondta Helén, kissé ijedten saját 
vakmerőségétől, — az lehetetlen, hogy bemutass a 
főhercegnének és a francia királynénak?

Pieter nevetett, Megütögette felesége párnás, 
fehér kezét.

— Az annyira nem lehetetlen, hogy holnap 
mindkettő ott lesz nálad.

— Kérlek, ne tréfálj. Én komolyan kérdeztem.
— Én pedig komolyan feleltem. Az imént súgta 

meg az udvarmester, hogy holnap délelőtt féltizen
egykor eljönnek hozzánk, De most ne beszélgessünk, 
mert lepisszegnek.

A vallásos misztérium további jeleneteiből He
len alig értett egy szót is. Arcán meglátszott az uj
jongó töprengés. Mikor az előadásnak vége volt, 
csak úgy húzta férjét maga után a nagy sietségtől.
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Pietert sem kellett nógatni, ő is sietett. Nyakába 
vette a várost, lombfűzéreket szerzett, színes szöve
teket. Magra dolgozott a kapu feldíszítésén a sebti
ben előkerített munkásokkal,- az egész rokonságtól 
odahordatta kölcsön a szőnyegeket, hogy másnap 
reggel, ha nem esik, a kaputól a műteremig és a 
lakásbejáratig terjedő utat ezekkel rakja végig. A 
műteremben rendet csinált a képek között, a rak
táranyagból kiválogatta a javát és a fal mellett egy
más mellé állítgatta, a kész Henrik-képeket felötlő 
helyen csoportosította. Kora reggel a lovásszal és 
fiaival együtt a kert majdnem teljes virágdíszét le
tarolta, serényen dolgoztak a bokrétákon és a mű
termet is, a lakószobákat is telerakták velők. Helen, 
aki kissé lusta természete folytán jóval később szo
kott kelni, ezúttal már hatkor teljesen fel volt öl
tözve és a konyhán szorgoskodott, vagy inkább segí
tett anyjának. Fourmentnó már reggel öt óra óta 
dolgozott a nyalánkságokon és édességeken.

Fél tizenegy előtt jóval Pieter egész családja 
kíséretében ott állott a felékesített kapu előtt. A  ház 
körül zsúfolt sokaság, de rendezett sorfalat alkotva, 
mert a ház ura még előző nap alabárdos katonákat 
kért a parancsnokságtól. Az utolsó pillanatban még 
be kellett szaladni: Mylord, az Albrecht kutyája, 
amelyet elzártak, hogy zavart ne csináljon, egetrá- 
zóan üvöltött, muszáj volt a pincéből felengedni és 
egy szomszéd cseléd gondjaira bízni. Ekkor már hal
latszott a hintók rooogása. A  két hölgy kíséret nél
kül érkezett, mindössze Yoeulx gróf és Vieuville 
márki szállottak ki a második hintóból. A  tömeg 
ovációt rendezett. Isabella ezt fejbólintással vette 
tudomásul, Medici Mária azonban élénken intege
tett, kezét lengette és kegyesen mutatni igyekezett, 
hogy szereti a flamandokat.

— Felség, fenség, legyen szabad bemutatnom fe
leségemet és első házasságomból származó fiaimat,
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A család három tagja kivágta a földig érő térd
bókot. Medici Mária végigmérte Helent.

— Már hallottam, milyen szép vagy, asszonyom. 
Híred nem túloz.

Felséges tenyerével megpaskolta Helen arcát.
— Haj, haj. Valaha én is voltam ilyen fiatal. 

És ezek a fiaid. Milyen kedves gyermekek.
Isabella is szemügyre vette Helent. Hogy ne tűn

jék fel kevésbbé kegyesnek, ő is megsimította a bol
dogságában majdnem ájuldozó Helen arcát.

— Igazad volt, Rubens. Nagyon boldogok 
vagytok?

— Nagyon, — felelte mindakét házastárs egy
szerre.

A menet megindult befelé. Először a műterembe. 
Ez most teljesen üres volt, Pieter a festőszemélyze- 
tet hazaküldte. Medici Mária rögtön megpillantotta 
a Henrik-sorozat kész képeit. Azonnal ráismert a 
készülő sorozatra. És azonnal pityeregni kezdett.

— Tessék. Az a borzasztó ember mindenemtől 
megfosztott. A vagyonommal sem rendelkezhetem. 
Hát nem borzasztó ez? Ha arra gondolok, hogy ott 
áll árván a Palais Luxembourg, a szívem szakad 
meg. Te tudod, mint jelent ez, Rubens, te laktál ná
lam. Vájjon felállítjuk ott még valaha ezeket a ké
peket?

— Reméljük erősen, felség, — mondta Pieter s 
már tudta, hogy a képeket még aznap a raktárba 
téteti innen, talán örökre.

Megszemlélték a többi képet is Albrecht és Ni- 
colaas az apai előírás szerint már eltűntek, Helent 
Voeulx és Vieuville mulattatták. Pieter hátra is pil
lantott, mert a két arisztokratával csevegő felesége 
nevetését túlhangosnak találta.

— Ne bántsd, — szólt Medici Mária —, olyan 
szép, ha valaki fiatal és jókedvű. Ugye, semmi gon
dod a világon, te asszonyka?
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— Csak egy: hogy felséged itt jól érezze magát.
Pieter hálás elismeréssel nyugtázta a gyors vá

laszt. De magában gyanakodni kezdett. Sokallta ud
vari gyakorlathoz szokott finom érzékével az anya
királyné kedvességét. Kétségtelen, hogy érdeke volt 
Pietert mennél több kegyben részesíteni, de nyájas
sága még ezen a mértéken is túltett. A műteremből 
felmentek a magánlakásba, ott is megnézték a képe
ket. Az egyik szobában ott állott a nimfa az állvá
nyon, most már teljesen készen.

— Ó, be gyönyörű akt, — mondta Voeulx gróf 
elragadtatva.

— Ne tégy több megjegyzést, uram, — szólt 
Pieter nevetve és nem titkolt hencegéssel, — ez az 
akt a feleségem.

Erre mind megálltak a kép előtt. Helen büszkén 
kihúzta magát. Nemcsak, hogy nem szégyenkezett, 
diadalmasan szemlélte az általános tetszést és azo
kat a pillantásokat, amelyek a képről lopva terme
tére siklottak. Aztán elfogytak a szobák, a társaság 
a szalonba vonult. Helen serénykedve kínálta a húsz 
emberre is túlságosan megrakott asztal kincseit. 
Isabelia csak udvariasságból nyúlt valamihez, de 
Medici Mária istenigazában nekilátott az édessé
geknek.

— Borzasztó csapás ez rajtam, — mondta He- 
lennek, — meghalok az édességért. Azért hízom is 
annyira.

— Felséged nagyon szép. Fair, fát, forty, szokta 
magyarázni az uram a szépségideáit. Ezt Londonbon 
tanulta. Ezért is szereti úgy festeni felségedet.

— Milyen kedves vagy. Ezt a legyezőt neked fo
gom adni ajándékba. Csak még most hagyd nálam, 
míg haza megyek, mert rettentő meleg van.

— Köszönöm, — rebegte Helen, — ez életem leg
nagyobb kitüntetése.

Legalább nem fogod elfelejteni a szegény r£-
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szedett, üldözött francia királynét. Rubens, ülj ve
lem a sarokba, négyszemközt kell veled beszélnem.

Pieter szolgálatkészen ugrott az anyakirályné 
szolgálatára. Leültek távolabb a többiektől.

— Rubens, te gazdag ember vagy, tudom, azon
kívül nekem hű emberem. Pénzt fogok tőled köl
csön kérni. Ismered helyzetemet, itt senki mástól 
nem kérhetek. Személyes kiadásaimat nem tudom 
fedezni. A  legkínosabb helyzetben vagyok s ezt nem 
szabad megtudnia senkinek, mert a pénzbajok min
dig bizalmatlanokká teszik a párthíveket. Te pedig 
hallgatsz. Az egyetlen Vieuville, akinek eiről tudnia 
szabad. Nézd meg azokat az ékszereket, amelyeket 
rajtam látsz, de ne feltűnően. írást adok, amelyben 
ezeket lekötöm neked, pontosan felsorolva.

— Milyen határidőre parancsolja felséged a köl
csönt?

— Természetesen belátható határidőre, az Ant
werpenben most szokásos kereskedelmi kamattal. 
Vieuville majd megmondja, mikor adjuk vissza a 
pénzt. Körülbelül huszonötezer dukát kell, Vieuville 
azt is megmondja pontosan.

— Meglesz, felség. Rövid időn belül viszem a 
pénzt és megkapom az írást.

— Köszönöm, Rubens. Nagy kő esett le a szí
vemről. Lesz még idő, mikor látni fogod, hogy segít
ségemre sietni nem rossz befektetés.

Az anyakirályné felállott, összenézett a főher
cegnével, helybenhagyólag intettek egymásnak, 
hogy lehet indulni. Szertartásos búcsú és kikísérés 
következett. A kapu előtt még mindig türelmesen 
várakozott az összesereglett utcanép. Mikor a hin- 
tók elporzottak, Helen újságolta, hogy pár monda
tot váltott a főhercegnével. A fenséges vendég jó
indulattal érdeklődött állapota iránt, aztán Pieterről 
tett igen hízelgő megjegyzéseket. Mindezeket lelken
dezve mesélte Helen, mialatt a szőnyegeken lépked-
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tek a lakás felé. Fent már ott várakozott Four- 
inentné, hogy a nagy esemény lefolyását hallja. He- 
len anyja a nyakába esett.

— A francia királyné folyton arról beszélt, 
hogy milyen szép vagyok, képzeld, az udvarmester 
folyton a hajamat dicsérte és volt itt egy francia 
gróf, az mindig csak velem társalgóit, a főhercegnó 
pedig négyszemközt beszélt velem egy jó negyed
óráig, vagy még tovább is . . .

Az elbeszélés hosszúnak ígérkezett, Pieter egye
dül hagyta anyját és leányát. Indult a régi rendet 
visszaállítani, a szőnyegeket felszedetni, a kapu
díszt levenni. Másnap Vieuvilié márkival beszélt, 
intézkedett, hogy kellő készpénz álljon rendelkezé
sére. Aztán felkereste a főhercegnét, hogy híreket 
kapjon. A  hírek nem hangzottak kellemesen. Oliva- 
rez végleg elutasította az orléansi herceg megsegí
tésének tervét. A  francia dinasztia kibékítésére 
vonatkozó tervet a párisi követ, Mirabel gróf, lehe
tetlennek tartotta. Nem is vállalta, hogy Bichelieu 
elé juttatja. Itt nem lehetett csinálni semmit. És 
megint Pieterre háramlott a feladat, hogy a végle
ges eredménytelen választ közölje az anyakirály
néval.

Medici Mária reggeltől estig el volt ünnepségek
kel, kihallgatásokkal, látogatásokkal foglalva. Meg
tekintette Moretus Baltasar híres nyomdáját. Meg
látogatta a Van Dyck műtermét is és rögtön arcké
pet rendelt nála drága pénzen, annak az összegnek 
reményére, amelyet Pieter ígért neki. De közben 
mégis akadt annyi ideje, hogy Pietert fogadja. A kö
telezvényt átadta és a készpénzt mohó örömmel 
vette át. De aztán lesújtva hallgatta végig a politi
kai jelentést.

— Egy szóval, itt semmi kilátás sincsen többé?
— Fáj megmondanom, felség, de minden to

vábbi lépés hiábavaló.
Harsány! Zsolt: Élni jő. IV. 8
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— Hát akkor ebben meg kell nyugodni. Megyek 
Hollandiába. Ott talán több szerencsém lesz. Itt a 
spanyol királyné anyja voltam, ott az angol ki
rályné anyja leszek. A  ti dolgaitokba nem akarok 
beleszólni, de azt hiszem, hogy Spanyolország most 
dobta el a szerencséjét.

Az anyakirályné ugyanolyan pompás külsőségek 
között utazott el, ahogy érkezett. Az ágyúk dörög
tek, az udvari hintók büszkén robogtak kifelé a vá
rosból a fellobogózott utcák házsorai között. Pieter 
és felesége karonfogva indultak hazafelé. Pieter mé 
lyen és leverten gondolkozott. Ő is úgy vélte, hogy 
Spanyolország most dobta el szerencséjét. Nemcsak 
a saját szerencséjét. Egész Európáét.

— Milyen boldogtalan vagyok, — gondolta ma
gában.

Helen élénken csicsergett mellette.
— Tudod, ezek a napok olyanok voltak, mint a 

tündérálom, gyönyörű ünnepek, a látnivalók, az a 
juzsuita előadás, nem is tudom, melyik volt szebb. 
És a királyné, meg a főhercegné nálunk, micsoda 
kitüntetés, minden antwerpeni asszony engem iri
gyel. Milyen boldog vagyok. . .

IV.

Ugyanakkor, mikor az anyakirályné elutazott, 
Flandriát és vele együtt egész Spanyolországot bor
zasztó csapás érte. A  hollandok a vadonatúj Atwer- 
penben épült flottát, amely ki akart futni a ten
gerre. váratlanul megtámadták és megsemmisítet
ték. De úgy, hogy az egész armadából egy szál 
deszka nem maradt. Ugyanakkor megjött a híre a 
breitenfeldi csatának: Gusztáv Adolf hatalmas és 
véres győzelmet aratott Tilly felett. Tillv fejvesztet
ten menekült, hegy drága serege romjait és életét
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megmenthesse. Súlyosan megsebesült, ágyúi és pénz
tára odavesztek,,

Pieter ott ült D’Aytona márki szobájában. Nagy 
gondban tárgyalták a hadi helyzetet.

— Gusztáv Adolfot nem lehet megverni, — 
mondta a spanyol admirális, — katonailag utolérhe
tetlen. Hogy lásd, mi az ereje, megmagyarázom 
neked. Ö könnyű ágyúkat öntet, a golyó csak négy 
font. De ezek az ágyúk ugyanannyi idő alatt három
szor annyit tudnak lőni, mint a katolikus ágyúk. A 
dárdások nála rövidebb és könnyebb dárdákat hor
danak, a császáriak dzsidája három öles, nem tud
nak vele, csak nagyon lassan mozogni. De sokkal 
kevesebb is a dárdása, inkább a puskásokra vet 
súlyt, vannak ezredei tiszta muskétásokból, a mus
kéták gyorsabban tüzelnek. A  csatarendje is egé
szen más. Láttál már szabályosan lefolyó csatát?

— Nem láttam.
— Az arcvonalat egymás mögött tíz sorban szo

kás felállítani. Mikor az első sorok kilövik fegyve
reiket, gyorsan ketté válnak és oldalt szaladnak, 
hogy helyet adjanak a mögöttük álló soroknak, lő
hessenek azok is. Ezzel persze idő telik el. A své
dek nem így dolgoznak. Nem futkosnak ide-oda, ha
nem egyhelyt maradnak és ördögi gyorsasággal 
folyton tüzelnek. A  gyorsaságuk pokoli. Óriási erő 
és gyorsaság egyszerre, és mi áll vele szemközt? 
Ósdi lassúság, vaskalaposság, gyenge vezérek. De a 
legfőbb erejét még mindig nem ezekben látom. Van 
egy hallhatatlan ereje. Az emberei svédek. És csak 
svédek. És csak Svédországért harcolnak.

— Bocsáss meg, márki úr. Tilly emberei mind 
katolikusok. És az egyházért harcolnak.

— Ezt magad sem állíthatod komolyan. Tilly 
horváth zsoldosai messze földről eljönnek pénzért 
Lipcse alá. Gondolod, hogy csak a katolicizmus, jár 
eszökben? Vagy a vallon zsoldosoknak Breitenfeld

8*
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alatt? Nem, Rubens, ezek pénzért dolgozó pribékek, 
irtózatos népség, gyilkosok és rablók szedett-vedett 
bandája. De a svédek mennek a királyuk után 
Svédországért. Ők eszméért verekszenek, a mieink 
zsoldért. Ugyanígy vagyunk a hollandokkal. Spa
nyolország nagyon rosszul áll, barátom.

— Márki úr, én hosszú évek óta csak egy gon
dolattal gyötröm a fenséges asszonyt: Hollandiával 
békét kell kötni. Ő szeretné a legiobban, tudom. De 
útjában áll a spanyol korona változhatatlan tétele: 
Hollandia a spanyol királyé, aki sohasem fog le
mondani róla.

— És te mit felelsz erre?
— Hogy nem muszáj lemondani róla. Fegyver- 

szünetet talán úgy is lehet kötni. Csak talán. Bol- 
dogemlékű Albrecht főhercegnek még sikerült. De 
mire a fegyverszünet lejárt, a hollandok már vér
szemet kaptak. Fegyverszünetet is csak úgy voltak 
hajlandók adni, ha a spanyol korona elismeri füg- 
getlenségöket. És most is ehhez ragaszkodnak. De 
ez tárgyalási ügyesség kérdése.

— Akkor pedig el kell kezdeni mennél hamarább. 
Spanyolország korhad. Ne szűnjél meg a békét 
sürgetni. Tudom, hogy téged kell legkevésbé bíz
tatni erre. De tégy úgy, mint én. Egyetlen egyszer 
nem találkozom úgy a főhercegnével, hogy ezt szóba 
ne hoznám neki. Vele lehet beszélni, nem úgy, mint 
Olivarezzel. Okos és belátó. Amellett áldott jó asz- 
szony. De öreg és beteges. Ki tudja, mi lesz itt, ha ő 
elmegy. Siessünk, Rubens.

Kezetszorítottak, mintegy szövetséget kötve. 
De Pieter most ritkán járt be Brüsszelbe. Minden na
pot sajnált, amelyet nem tölthetett Helennel. A há
zasság nem csillapította azt a vágyat, amelyet már 
a serdülő leányka keltett benne, a fiatal asszony 
ezt a vágyat még hevesebbre korbácsolta. Pieter pon
tosan látta, hogy mi történt vele: egész életén ke-
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resztül szigorú önfegyelemmel ura tudott lenni vá
gyainak: amit nem talált helyesnek, ami előmenete
lében gátolta volna, azt könyörtelenül meg tudta 
önmagának tiltani. Sem bor, sem étvágygerjesztő 
étel, sem szórakozás, sem álmosság, sem szerelmi 
kaland nem volt elég erős ahhoz, hogy megkísért
hesse, ha nem akarta. Most öregedő korára olyan 
vágy szakadt rá, amely erősebbnek bizonyult nála. 
Sőt minden nap erősebbé tette.

Albrecht egy napon beszélni kívánt vele.
— Apám, mikor el akartál küldeni Brüsszelbe, 

emlékezhetel rá, arra kértelek, hogy hadd maradhas
sak itthon.

— Nagy örömet szereztél vele. Nos?
— Én utóbbi időben sokat gondolkoztam a jövő- 

mön és a pályámon. Arra a meggyőződésre jutot
tam, hogy mégis csak helyesebb volna Brüsszelbe 
menni. Nemcsak azért, mert ott tovább képezhet
ném magamat. Hanepi úgy érzem, hogy szégyen 
munka nélkül élni. Én dolgozni akarok. Ezért legyen 
úgy apám, ahogyan eredetileg mondtad. Beállók az 
udvarhoz dolgozni. Tudom, hogy nem kapok fizetést 
és csak létszámon felül kaphatok íróasztalt, de nem 
ez a fontos. Érezni akarom, hogy használható vagyok 
valamire az életben. Ezt az elhatározásomat Ge- 
vaerts úr is nagyon helyesli. Szeretném, ha te is he
lyeselnéd. Nemsokára tizennyolc éves vagyok.

Pieter komolyan ránézett fiára.
— Nagyon fogsz nekem hiányozni, fiú. Nincs 

semmi más okod, hogy elmenj hazulról, csak amit 
mondtál?

— Nincs. Mi is lehetne? Helen kedves hozzám, 
Nicolaasszal nagyon jóban vagyunk. És szeretek is 
Antwerpenben lenni. Itt vannak nagyapáék, Mária 
néni, meg mindenki és itt van Gevaerts úr, akit na
gyon szeretek. De a jövőre is kell gondolnom.
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— Ezt belátom. Mégis rosszul esik, hogy elmégy. 
Utóbbi időben keveset beszélgettünk valahogy, én is 
mindenfélével el vagyok foglalva, te is keveset vagy 
itthon. De egy pillanatig sem szűntél meg a szívem
ben legközelebb állani hozzám. A tudat, hogy ide
genben leszel, nem jól esik. De hát férfiak vagyunk, 
és a jövő valóban az első szempont. Legyen úgy, 
ahogy szeretnéd. A napokban együtt megyünk 
Brüsszelbe, ott rendesen és kényelmesen el fogsz he
lyezkedni.

— Köszönöm, apá,m. Most megyek nagypapáék-
hoz.

Albrecht mostanság igen keveset volt otthon. S 
Pieter, bár ezt a gondolatot szerette magától elhes
segetni, nagyon jól tudta, hogy a fiú miért van any- 
nyit házon kívül. Helen miatt. Jelenet, vagy össze
koccanás nem volt közöttük semmi. Albrecht kifo
gástalanul udvarias és nyájas volt vele egyidős mos
tohaanyjához, Helen pedig nem sokat gondolt a fiú
val. De Pieter jól ismerte fia lelkét. Ez a finom, 
kedves ifjú, aki a tapintatnak felnőtteknél is ritka 
gyengédségével rendelkezett, kissé láb alatt érezte 
magát. Némileg láb alatt is volt, Pieter nem egyszer 
lenyelte az étkezések meghitt családi asztalánál, 
amit szerelmi dévajságból készült Helennek mon
dani. Fiai feszélyezték. Azt is tudta, hogy Albrecht 
lelkében valóságos kultusz él anyja emléke iránt. 
Szobájában sok olyan apró tárgyat őrzött, amely va
laha a Belláé volt. Anyja sírjához minden héten el
ment imádkozni s ezt annyira a saját benső ügyé
nek tekintette, hogy Nicolaast sem szokta magával 
vinni. Nyilvánvaló volt, hogv ez a fiú nagyon szen
ved apja második házasságától. Egy neki idegen gye
rekasszonyt lát jönni-menni, cselédeknek parancsol
gatni a tető alatt, ahol valaha anyja volt a ház úr
nője. Megnróbálta, hogy végigcsinálja ezt az életfor
mát, hiszen képes volt saját felelősségére elmenni
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Helenhez, hogy apjától el ne kelljen szakadnia. Meg
próbálta, de már rájött, hogy nem tudja csinálni.

Pieter lelkét vadul mardosta a fájdalom. A  fiú 
most elszakadt tőle, mert ő nem tudott lemondani 
egy hevesen megkívánt szép leány birtokáról. Lelki
ismeretének lett volna mentsége: hiszen még szó sem 
volt arról, hogy Helent elveszi, mikor már elhatá
rozta, hogy Albrechtét a jövőre gondolva, Brüsszelbe 
költözteti. De igazságérzete erős és tisztességes lévén, 
nem igyekezett magát ezzel menteni. Albrecht szen
vedett, s ennek ő az oka. Albrechtnek titkai vannak, 
s ami azelőtt elképzelhetetlen lett volna, lelke leg
fontosabb háborúságaival elzárkózik előle. Az apa 
sebet kapott. Olyan sebet, amelyről tudta, hogy 
örökre gyógyíthatatlan. És magát a sebet ütötte meg 
még aznap az a pillanat, mikor közölte Helennel, 
hogy Albrecht Brüsszelbe költözik.

— Igazán? Ezt sajnálom, — felelte Kelen, — 
nagyon hiányozni fog itthon.

A szöveg jó lett volna. De ezt a Helen szemében 
a hirtelen felszabadulás olyan örömének villáma ki
sérte, amely megmutatta, hogyan éltek eddig mos
tohaanya és mostohafiú egymás mellett. Pieter igye
kezett a költöztetésen mennél hamarabb túlesni. El
vitte a fiút Brüsszelbe, a palotában magában tudott 
egy eldugott szobát szerezni neki, bevezette a kan
cellária embereihez, ellátta tanácsokkal és intelmek
kel, s mindeközben keményen kerülte az ellágyu- 
lásra alkalmas pillanatokat. Mikor aztán indulás
kor meg kellett ölelnie fiát, az ölelés testi érintése 
ellenállhatatlanul elsöpörte benne az apai érzé  ̂
zsilipéit.

— Gondolj rám szeretettel, fiam. Én nagyon so
kat fogok rád gondolni.

— Ebben nem lesz hiány, apám. Szüntelenül rá
tok gondolok.

— Bánki
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— Kád és szegény mamára.
— Jól van, fiam. Én is így fogok rád gondolni.

Együtt. Eád és szegény anyádra.
Elfordult és nem nézett vissza, mert félt, hogy 

nem tud uralkodni meghatottságán. A hintón vissza
felé mégis úgy érezte magát, mint a bűnös, akinek 
megkárosított ja messzeíöldre utazott. Otthon gond- 
talán és vidám hangulatot talált. Helen és Nicolaas 
kirakójátékot játszottak és nevetgéltek együtt. Az 
asszony és a kisebbik gyerek közt egész más volt a 
viszony. Nicolaas könnyen melegedő és könnyen si
muló természete, hizelgő kedvessége hamar hidat 
talált Helenhez, a fiú jóval kisebb is volt, mikor 
anyját elvesztette. Egészen jól megvolt tehát Helen- 
nel. Albrechtét senkisem sajnálta, csak lelke mélyén 
sajgó sebbel az apa.

Eljött a nap, mikor Nicolaast át kellett pár 
napra költöztetni nagyszüleihez: Helen lebetegedése 
közelgett. Január tizennyolcadikén jött a világra a 
gyermek, olyan könnyen, hogy a bába álmélkodoti: 
ilyen szülésnél is ritkán volt alkalma segédkezni. 
Kislány lett a gyermek. Feltűnően nehéz és nagy 
Egészségesen, torkaszakadtából ordított és folyton 
enni akart. Anyja még mindig nem volt tizennyolc 
éves. Pieter a gyerekágyhoz hozta megmutatni új 
végrendeletét: messzemenően biztosította Helen
most született és még megszületendő gyermekeinek 
anyagi érdekeit, nem fiai, hanem a maga vagyoná
nak rovására. A leánykát a Jakab-templomban ke
resztelték, Clara Johanna lett a neve. Keresztanyja
ként a Helen anyja szerepelt. Keresztapának az 
öreg Brantot kérték fel. Helen mindenáron valami 
arisztokratát szeretett volna, de Pieter igyekezett 
jelét adni annak, hogy Brantékkal második házas
ságában is változatlanul meg akarja tartani a régi 
meleg viszonyt.

A háznak most is elég gyakori látogatója volt
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Van Dyck. Már világhírű ember maga is, de mivel 
korábban kezdte, mint mestere, még mindig fiatal
ember. Most volt harminchárom éves. Rendkívül 
csinos férfi lett belőle, ábrándos fiatal leányoknak 
való, szeszélyes és bogaras természetű kedély, 
amely folyton az egetverő lelkesedés és a komor 
elkeseredés végletei között csapongóit. Mikor a 
még ágyban fekvő fiatal anyát meglátogatta, távo
zása után Helen élénk pletykázó kedvvel szólt 
férjéhez:

— Te Pieter, én nagyon tetszem ám ennek a te 
Van Dyokodnak.

— Persze, hogy tetszel. Hiszen nagyon szép 
vagy és mindenkinek tetszel.

— De nem úgy. Megláttam a pillantását. A pap
lant nézte, ahogy a termetem lerajzolódott alatta.

— Az nem jelent semmit, drágám, — nevetett 
Pieter, — ő is festő. Nálunk az aktnak más a jelen
tősége, mint egyéb halandóknál.

— Ne rontsd a sikereimet, — szólt Helen tré
fálkozva, — már hiú voltam rá, hogy belém- 
bolondult.

Nevetett és többet nem beszéltek róla. De Pieter 
fejébe szeget ütött a dolog. Amilyen könnyedén vá
laszolt Helennek, ugyanolyan gonoszul rágta lelkét 
egyelőre nem a féltékenység, hanem annak felisme
rése, hogy féltékeny is tudna lenni. Bella mellett 
ezt az érzést nem ismerte. Határtalanul bízott benne 
és bármilyen gyanút kinevetett volna. De most 
ötvenöt éves volt már. Van Dyck pedig igen csinos 
ember. Visszaemlékezett, mennyit mosolyogtak an
nak idegén Bellával az ifjú Anton gyermeki szerel
mén. Ha most az érdeklődés valami jelét észrevette 
volna, már nem tudott volna nevetni. S most ön
magától megrökönyödve látta a jövendő években a 
lehetőségét annak, hogy elkezd féltókenykedni. Ezt 
nedig semmi módon nem akarta. Ismerte a félté-
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kenység romboló hatását másoknál, mindig meg
alázónak találta és lenézte. Most tehát keletkezése
kor akarta a bajt megakadályozni. Gyakran hívta 
Van Dycket és feleségével kettesben is hagyta. 
Neki lett igaza. Helen már nemsokára panaszkodott, 
hogy Van Dyck négyszemközt nagyon unalmas, jó 
volna, ha nem hagyná őket egyedül. És Van Dyck is 
csak immel-ámmal fogadta a meghívásokat. Nyil
vánvalóan unta a Helen társaságát. Egyébként re
besgették Antwerpenben, hogy valami igen komoly 
viszonya van, csak nem tudni, kivel. Érzelmi dol
gait nem igen közölte senkivel, de hegy nem jelen
téktelen szerelmi ügyei vannak, azt sok jel mutatta, 
többek között egy leányka, aki nála lakott. Nővérei, 
az apácák, gondozták ezt a kisgyereket és min
denki tudta, hogy ez a Van Dyck lánykája. De hogy 
ki az anyja a kis Maria Teresiának, azt nem tudta 
senki. Olyan nem lehetett, aki nagyon Antwerpen
ben tartotta volna. Mert egy látogatása alkalmával 
váratlanul bejelentette Pieternek, hogy megint 
Londonba költözik. Károly király újra meghívta, s 
őneki most kedve van elmenni. Mikor elutazott, 
Pieter megállapította, hogy nem sikerült saját ma
gát teljesen megnevelnie: határozott megkönnyeb 
biilést érzett, pedig teljesen kétségtelen volt, hogy 
legkisebb gyanúja is alaptalan lett volna.

Mikor megint elnézett Brüsszelbe, ott nagy új
ságok várhatók. Isabolla haragra gerjedve panasz
kodott:

— Képzeld, Olivarez mit csinál: mégis csak 
pénzzel támogatja az orléansi herceget. Az ember 
megpukkad ennek a szörnyetegnek a politikájától. 
Mikor itt volt az a nagyszerű alkalom, hogy 
Eichelieut megbuktassuk, a te okos memorandu
modat előkelőén leseperte az asztalról. Richelieu 
azóta nem maradt tétlen; mindenkit megdolgozott, 
akiről sejtette, hogy Monsieur pártjához húz.
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Az anyakirályné Hollandiában próbál boldogulni, 
persze hiába, pedig akkor itt volt a kezünk között 
és nagyszerűen használhattuk volna. Most már min
den késő, Richelieu e pillanatban megtámadhatat- 
lan. Erre Olivarez mit csinál? Ide küldi nekem a 
nyakamra Gaston herceget. Most igen, most haj
landó segíteni. Gaston herceg pedig éppen olyan 
szamár, mint ő. Támadni készül.

— Itt van? — ugrott fel Pieter.
— Itt van. A  legnagyobb titokban. Téged sem 

engedlek vele beszélni. Képzeld, ugyancsak a leg
nagyobb titokban megházasodott. Elvette a lotha- 
ringiai herceg leányát, hogy Lotharingia is támad
jon adott szóra. Ha akar, támadjon, bánom is én. 
Olivarez pedig csak pocsékolja azt a pénzt, amit 
most már hiábavaló dolog kidobni. Ilyen égbekiáltó 
butaságot igazán nem láttam: szándékosan hagyni, 
hogy az ellenség megerősödjék, s mikor már leg
erősebb, akkor megtámadni. Mondhatom neked, Ru
bens, nagyon megúntam már ezt a munkát. Szeret
nék teljesen kolostorba menni.

— Az Istenért, fenség, mi következnék itt? 
Most nem szabad.

— Hiszen maradok is. Mert nemcsak ez az új
ság van. Rossz híreket hallok vidékről. A nemesség 
Limburg körül nagyon gyanúsan viseli magát. 
Az orániai herceg valamilyen úton-módon piszkálja 
és lázítja őket. Légy készen, most nagy dolgok kö
vetkezhetnek.

— Fenség, csecsemő van a háznál. És fiatal asz- 
szony.

— Még pedig nagyon csinos fiatal asszony. Tu
dom, hogy áldozat. De nekem hozod áldozatot. 
Ismétlem, állj készen.

— Várom a parancsot, fenség. De folyton csak 
egyet mondhatok: Hollandiával muszáj fegyverszü 
netet kötni.
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— Ne kínozz folyton, én azt legalább úgy szeret
ném, mint te. A  fiad jól érzi itt magát?

— Köszönöm, felség, kitűnően. Nagy örömöm 
telik abban a fiúban. Kész, felnőtt úriember. Jót
állók érte, mint utódomért, fenség.

Albrecht csakugyan nagyon jól érezte magát. 
Szorgalmasan tanult, dolgozott és udvari társaságba 
járt. Efelől nem is volt gondja az apának. De a poli
tika annál jobban aggasztotta. Kevéssel brüsszeli útja 
után megjelent nála egy francia nemes, aki hitelt 
érdemlő módon igazolta, hogy Bouillon hercegnek, 
Monsieur párthívének titkos követe. Annyira titkos, 
hogy nem is merészel Brüsszelbe menni. Rubens urat 
kéri fel az üzenet közvetítésére: Bouillon herceg 
most alkalmasnak látja az időpontot, Monsieur kér
jen a brüsszeli kormánytól ezerkétszáz embert és 
szállja meg Sedant. Egész Franciaország azonnal fel
kel Richelieu ellen. Pieter nyomban értesítette a fő
hercegnét, mert saját szakállára nem fordulhatott 
ilyen óriási felelősségű dologban magához a herceg
hez, akiről egyébként hivatalosan nem is volt sza
bad tudni, hogy Brüsszelben van. A levél elment. 
Egyetlen lélek sem sejtette Antwerpenben, hogy on
nan indult el ebben a levélben az elkésett francia 
polgárháború jeladása. Az orléansi herceg nyom
ban kapott ezerkétszáz embert és nemsokára meg
jött a hír, hogy megszállta Sedant. Most már a Fran
ciaországból érkező híreket kellett várni. Pieter fa
nyar reménytelenséggel nézett e hírek elé. És termé
szetesen Isabellának, D’Aytonának és neki lett igaza. 
Az országos lázadás helyett az egyetlen Montino- 
rency herceg állt ki a síkra Richelieu ellen, vala
mennyi más tagja a Gaston-pártnak mélységesen 
hallgatott. Csak a lotharingiai herceg készülődött 
még a francia határ ellen. Richelieu játszva győzte 
le a pártütést, amelyet elvben már rég le is győzött, 
mert pontosan tudta, kit kell idejekorán lekenye-
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rezni. XI1L Lajos megszállta Lotharingiát és sere- 
get küldött Montmorency ellen. Ez a Montmorency 
herceg régimódi ember volt, a katonáskodást lovagi 
tornának fogta fel, s most is páncélos ló hátán, sisak
ján lebegő piros tollal, hóna alatt dárdával szándé
kozott harcolni. Serege sokkal nagyobb volt, mint a 
Richelieué. De a kicsiny királyhű sereg egyetlen ka- 
tonája egyetlen puskalövéssel befejezte a háborút: 
belelőtt Montmorency hercegbe. A  herceg megsebe
sült és foglyul esett. Monsieur az egész polgárháború 
hatalmas tervével együtt megadta magát. Richelieu 
teljes bűnbocsánatot biztosított neki. És most már 
teljes erővel készült Spanyolország ellen, hogy Öli 
varez ijesztő politikája ne a francia, hanem a spa
nyol hatalom romlására szolgáljon.

Nem kevésbé riasztó hirek jöttek a másik oldal
ról. Az Orániai herceg behatolt Limburgba, össze
hivatta a nemes urakat és felkelésre szólította fel 
őket Spanyolország ellen.Az előre megdolgozott ne
mes urak mind mellé állottak. A herceg berendezke
dett Limburgban s onnan indult fontos flandriai 
várak megvételére. Izabella kezét tördelte haragjá
ban és tehetetlenségében. Spinola meghalt, Leganez 
nem volt sehol, Tilly, miután még egész sor ütközetet 
vesztett Gusztáv Adolf ellen, súlyos sebet kapott és 
Ingolstadtban meghalt, D‘Aytona nem volt száraz
földi hadvezér. Spanyol-Németalföld körül életveszé
lyesen szorult a hurok. És az udvar hivatta Pietert.

— Azonnal menj Liégebe, — mondta Isabella,— 
állapítsd meg nekem, hogy tulajdonképpen mi tör
tént Limburgban, mert ahány jelentést kapok, az 
mind másfélét beszél. Liégeből figyelheted Maastrieht 
ostromát, naponta küldj jelentést. Maastrichtet 
maga az Orániai herceg ostromolja. Itt a pillanat, 
igyekezzél vele beszélni. A szükséges felhatalmazáso
kat már elkészítettem. Nagyon kérlek, hogy még ma 
indulj.
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— Fenség, egy napra jöttem és nem búcsúztam 
a feleségemtől.

— Aki politizál és használni akar a hazájának, 
annak nincs magánélete. ír j a feleségednek és hivat
kozzál rám.

Pieter belenyugodott és elutazott Liégebe. Ott 
mindenek előtt megállapította, mi történ Limburg- 
ban. A magyarázatot egyetlen mondat adta: a fla- 
mand nemesség megúnta, hogy a brüsszeli udvar a 
kormányzás fontos állásaira spanyolokat alkalmaz. 
A  leghangosabb volt Van Bergh, akit annak idején 
Pieter adatai alapján visszaélések miatt mentettek 
fel a fővezérségtől, a másik volt Aarsehot herceg, 
aki feneketlen kapzsiságában és politikai becsvágyá
ban mindenáron részt akart venni a kormányzás
ban. Mivel ezt nem tudta elérni, most fellázadt. Velük 
tartott Epinoy herceg, Barbanson herceg, Bousson* 
vilié herceg, Egmont gróf, de a legveszedelmesebbek 
voltak Carondelet cambrayi dékán és két fivére. A  
legérdekesebb az volt a dologban, hogy ezek az urak 
egyáltalában nem az Orániai herceg pártjára állot
tak. Véletlen időbeli egyezés volt ez csupán. Az a 
meglepő dolog tűnt ki, hogy ezt a lázadást nem az 
Orániai herceg, hanem Richelieu szította. Az urak 
az egész Waal tartománnyal át akartak menni a 
francia korona uralma alá.

Pieter tehát kettéválasztotta politikai feladatát. 
Először a francia mozgalommal kellett végeznie. 
Részletes és sürgős jelentései javaslatokat is tartal
maztak. A főhercegnő nyomban intézkedett. A három 
Carondelet-fivért letartóztaták, Aarsehot herceg pe
dig barátságos hangú meghívást kapott Brüsszelbe 
azzal, hogy a főhercegné fontos politikai szerepet 
szánt neki. Ez a lépés kitűnőnek bizonyúlt. A többi 
nemes részint megijedt, hogy fogságba kerül, részint 
hallgatott Aarsehot hercegre, aki saját érvényesig
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lése érdekében csitította őket és felutazott Brüsz- 
szelbe.

És most következett az Orániai herceg. Maas- 
tricht megadta magát, a herceg bevonult az erődbe. 
Pieter levelet írt neki és a főhercegné megbízásából 
kihallgatást kért. Azonnal értesítést kapott, hogy a 
herceg várja.

S ott állt szemközt Frigyes Henrik herceggel, Né
metalföld helytartójával. A  herceg hellyel kínálta, 
jó darabig nem szólt és komolyan, nem barátságosan 
szemlélte.

— Ellenségek vagyunk, Rubens, — mondta 
végül.

— Herceg úr, a béke követe nem számít ellen
ségnek.

— Nem így értem. Rubens. Másként vagyunk 
mi ellenségek. Én tudom, hogy te kinek a fia vagy. 
Azé az emberé, aki apám életének egyik legnagyobb 
szégyenét és fájdalmát okozta. Azt hiszem, tudod, 
miről beszélek. Ne pirulj el és ne álmélkodjál, ma
radj csak nyugodtan. Legkisebb koromban hallottam 
a házunk gyalázatát, engem elég vigyázatlanul ne
veltek, ezt elhallgathatták volna előttem. De tudom. 
Büszkébb vagyok, semhogy letgadnám.

—• Miért szégyenítesz meg engem, főméltóságű 
herceg? Ártatlant bántasz. Te is szereted apád em
lékét. Én is az én apámét. Ez a régi és boldogtalan 
történet nem kettőnkre tartozik többé.

— Elintézni természetesen nem tudjuk. De ha 
rádnézek, Szász Anna jut eszembe, apám szégyene. 
Most mondd el, miért jöttél.

— Őfensége, az infánsnő küldött. Ezennel fel
ajánlja, hogy indítsuk meg az eszmecserét annak 
tisztázása végett, vájjon fennáll-e egy fegyverszünet 
lehetősége.

— Te nem most jársz el először ebben a dolog
ban. Boldogult Móric bátyám nekem mindent min-
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dig elmondott, mert sohasem tudta, nem ölik-e meg 
másnapra, mint atyánkat. És Brantot használtad fel 
a közeledésre, aki valóban bizalmasa volt udvarunk
nak. Ügy látom, csodálkozol.

— El vagyok képpedve ezen az emlékezőtehet
ségen, herceg úr.

— Kár csodálkoznod. A  te nevedet az én csalá
domban nem könnyű elfelejteni. Nos tehát, Hollan
dia álláspontját már hallottátok akkor. Sőt azóta is 
hallottad. Londonban találkoztál Joachimi hollandi 
követtel és megkérdezted, mi volna elvi alapja egy 
béketárgyalás megindításának. Joachimi azt felelte 
neked, hogy a spanyolok takarodjanak ki Német
alföld teljes területéről. Tehát Antwerpenből is. Ezt 
felelem én is, Rubens.

— Hercegséged mindenáron a háborút akarja*?
— Ismerem békeapostoli természetedet. Meg is 

értem. A  háború gonosz dolog, a béke áldásos. De 
megkérdezlek, hogy ki csinálja a háborút. Egy szor
galmas, békés nép-e, amely szabadon akar dolgozni 
és templomába menni, vagy az a hódító zsarnok, aki 
nem óhajtja kiereszteni börtönéből.

— A  spanyol koronának Németalföld jogos örök
sége, herceg úr, ha a dinasztia álláspontját megkér
dezzük. S egy jogos örökségről nehéz lemondania 
annak, akinek gyermekei vannak.

— Igaz. A hollandok valaha szabadon éltek. Apák 
fiaiknak a szabadságot hagyták örökségül. Hogyan 
mondjon le tehát szabadságáról az a holland, akinek 
gyermekei vannak? Hollandiát erőszakkal szerezté
tek. Mi erőszakkal vettük tehát vissza. Az nekünk 
a hazánk. És fegyverrel kell védenünk. Nem szíve
sen, mert minden holland szívesebben ülne békés 
otthonában. De kénytelen vele. Mint ahogy te is 
fustélyt ragadnál, ha gyermekeid vagyonát fegyve
res rablók akarnák elvenni. Hallgass ide, Rubens, 
mi nehezen érthetjük egymást, mert két külön-
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böző nyelvet beszélünk. Te a birodalmi gondolatot 
beszéled, a Habsburgok isteni örökségét, az engedel- 
rueg és meghunyászkodó népek istenes magavisele
tét, a korlátlan hatalmú korona mindenek felett 
való szentségét. Mert egyet elfelejtettek már oda
át a spanyol uralom alatt. Azt, hogy nemzet is van 
a világon. Elfelejtettétek a flamand nemzetet és sze
retnétek a hollandot is elfelejteni. De mi nem felejt
jük el. Él itt Európában egy nép. Nem szeretik, mert 
szorgalmas és erős. Ez a nép nem akar a világon 
semmit, csak élni és dolgozni. Erre összeröffen ellene 
az egész világ köröskörül. Meg akarják fojtani, élet
ereit el akarják metszeni; siralmas és nyomorúságos 
halódásra akarják ítélni. Mit telist ez a nép? Rop
pant erőfeszítéssel letépi magáról a köteleket, mert 
élni akar. Követeli területeit, amelyek enni adnak 
neki. Az országok egész sorának kaján fenyegetése 
ellen, a gálád fojtogatás ellen meghagyott életereje 
utolsó kínlódásaival védeni igyekszik magát. Erre 
ti azt mondjátok: barbár és aljas hollandok, vadállati 
kegyetlenséggel védekeznek. De Álba hercegről nem 
beszéltek. Hoornról és Egmondról nem beszéltek. 
Tanúid meg, uram, hogy önvédelem is van a vilá
gon. És küldhet a te királyod száz Álba herceget, el
zárhattok előlünk a világon minden kikötőt, bekerít
hettek vtgy, mint a legerősebb vasabroncs, minden 
hiába. Mi védekezünk, amíg lélegzetet veszünk. Ha 
erre azt mondod, hogy én a háború rémének hirde
tője vagyok és az emberi nem ellensége, akkor azt 
felelem: én legfőbb jónak tartom a békét, de nem 
vagyok hajlandó meghalni csak azért, hogy a ti bé
kétek meglegyen. Saját éneteket szegezem ellene
tek: a háború ti vagvtok. A háború te vagy, te béke- 
apostol, aki azért ülsz itt előttem, hogy egy békés, 
dolgozó nemzet elnyomását igj^ekezzél képviselni.

Pieter soká nem szólt. Megrendülve nézett 
maga elé. A herceg a hosszú mondókától fáradtan

Harsány! Zsolt: Élni jó. IV 9
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szedte a lélegzetet és kinézett az ablakon. így hall
gattak jó ideig.

— Először hallom így ezeket az érveket, — szó
lott végre — és megvallom, hogy még át kell gon- 
do'nora őket. Azt semmiesetre sem álmodtam volna 
valaha, hogy bárki számára is a háborút jelentsem.

— Mi a háború? Az erőszak bármily formája. 
Te a spanyol erőszakot képviseled itt, tehát a hábo
rút. Én az önvédelmet, tehát a békét. De ismétlem, 
nem érthetjük meg egymást. S ha azt kérdezed, mi
lyen feltételek alapján vagyok hajlandó Spanyolor
szággal a flamand—holland fegyverszünetről, később 
esetleg békéről tárgyalni, azt felelem neked* hogy 
olyan feltételek nincsenek. Spanyolországgal nem 
tárgyalok. Flandriával esetleg. A főhercegnő 
őfensége, akiről egyébként csak jót és nemeset tudok 
mondani, a Flandria-rendeket sohn nem hívta 
össze. Pedig engem a flamandok véleménye érdekel, 
ha Flandriáról van szó, nem az Olivarezé. Hogy a 
spanyol király forma szerint is elismeri-e Hollandia 
függetlenségét, az most már alig is érdekel. Ha min
den aranyszállító hajóját elvesszük, azt kénytelen 
elismerni. Ezt vidd hírül a főhercegnének, akit 
egyébként tisztelettel és nagyrabecsüléssel kö
szöntök.

Pieter felállott.
— Még egy kérdést, herceg úr. Ha Flandria ren

del küldenek Hágába követeket, azoiikal beszélsz a 
békéről?

— Azokkal beszélek.
— Köszönöm, uram. Kérek Liége városáig fegy

veres kíséretet. Onnan már hazajutok.
Elhagyta az Orániai herceget. Pillantásuk még 

találkozott utoljára. Hallgatag Vilmos fia mozdulat
lan, komor arc pillantásával követte a távozó embert, 
Pieter mély gondolatokba merülve kocogott lován a 
fegyveresek között, az ostromban elpusztított város
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képe most nem érdekelte. Amit a hercegtől hallott, 
az eltöröihetetlen benyomást gyakorolt rá. Igazság* 
érzete mindig csorbítatlanul ítélt, most is kénytelen 
volt megvallani, hogy Frigyes Henrik hercegnek 
igaza van. Maga elé képzelte a két államfőt: Fiiiöp 
királyt, aki éppen így fejtette ki előtte Madridban 
a szent spanyol birodalomról alkotott felfogását, 
s mellé képzelte az imént elhagyott hollandi helytar
tót, ahogy hazája önvédelmét magyarázza. A spa
nyol király mögött ott látta a kereskedelem tunya
ságát, a munkát szégyennek tartó Onate grófot, az 
ország pénzeinek hihetetlen pazarlását, Olivarez po
litikáját, viszont a herceg mögött a fürge engeri 
kereskedelmet, a polgári élet egyszerűségét, az egy
fajtája emberek meleg közösségét. S úgy látta, hogy 
Fülöp mögött birodalom áll, az Orániai herceg mö
gött sokkal több. Haza.

Brüsszelben már ott volt Aarschot herceg. A 
palota forrongott a belső politikától. Isabella reggel
től estig kihallgatásokat adott. De Pieter érkezése
kor egyik kihallgatást sem tartotta fontosabbnak, 
mint az övét.

— Fenség, akármi történik, nekem ki kell mon
danom azt a szentségtörő dolgot, amely a szívemet 
nyomja. A hollandoknak igazuk van.

— Ezt én már rég tudom, — felelte egyszerűen 
Isabella, — persze, hogy igazuk van. De mit csinál
junk Madriddal?

Pieter elhallgatta a beszélgetésnek ezt a külö
nös részét, amely az apák emlékét annyi év múltán 
a fiák elé idézte. De a többit mind elmondta. Isabella 
élénken figyelt.

— Te Rubens, ez nem is olyan rossz ötlet. Ha 
a flamand rendeket összehívom, lecsapoltam a bel* 
politikát. S a rendek csakugyan elmehetnek Hágába 
tárgyalni. Az utolsó szót úgyis a király mondja ki*

W
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Különben mi baja veled ennek az utálatos Aarschot- 
nak?

— Nem nagyon szeretjük egymást, fenség. Na
gyon kapzsi ember ez és ostoba módon ke vél y. 
Azt hiszi, hogy neki külön pénz jár azért, mert ő 
herceg. Majdnem ingyen akart tőlem képeket kizsa
rolni. Már pedig nekem csakugyan pénz jár azért, 
amiért festő vagyok. Egyébként igen hiú és igen 
kétszínű. De könnyen kezelhető mégis, mert a hiú
sága révén mindenre kapható. Már bejelentette 
igényét valami előkelő állásra?

— Folyton itt ül és alig tudok tőle szabadulni, 
mert még nem tudta kieszelni, mit kérjen. Minden
áron szerepelni akar. Azt hiszem, Richelieutől sok 
pénzt kaphatott,

— Biztosra veszem. De jó őt melegen tartani, 
fenség, mert a nemesség nagyon hallgat rá.

— Majd csinálok vele valamit. Te most menj 
haza a feleségedhez. Ha kellesz, majd izenek. De 
készülj rá, hogy kellesz.

A nyugodt és boldog házasélet antwerpeni nap
jai felett mindig ott függött ennek a hívó szónak 
bármikor bekövetkező lehetősége. Minden napra 
esett valami hír a vérengző Európa egyensúlyának 
fordulatairól. Montmorency herceget halálra ítélték 
és ki is végezték. Ugyanakkor azonban Richelieu 
politikája elvesztett egy erős oszlopot: Gusztáv
Adolf a lützeni ütközetben, amelyet serege fényesen 
megnyert, halálosan megsebesült. A trónon Krisz
tina nevű kisleánya maradt utána, a nagy hadve
zért nem lehetett pótolni. Másrészt viszont a hol
landok lépésről-lépésre győztek. Már bent ültek 
Venloo, Roermond és Maastricht erődéiben, a fon
tosabb utak kulcsait kézben tartották. Isvbella lá
zas sietséggel dolgozott, összehívta Spanyol-Német
alföld Generális Rendéit. Ezek harminckét eszteu-
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deje most gyűltek össze először. Volt valami olyan
féle íze a dolognak, mintha Flandria kezdené visz- 
szakapni függetlenségét. A  képviselők nem győztek 
szónokolni, valószínűtlen öröm volt önmagukat hal
lani a brüsszeli parlamentben. Aarschot vitte a 
szót. A szónoklók elhatározták, hogy közvetlenül 
fordulnak Hollandiához. Három embert küldtek 
Maastricht alá. Ezek tanácskoztak ott az Orániai 
herceggel és azt a választ hozták vissza, hogy Hol
landia hajlandó Spanyol-Németalföld egy parla
menti bizottságával leülni a tárgyaló asztal mellé 
Hágában. Tíztagú bizottságot küldtek ki. Aarschot 
mindenáron szerepelni akart, odatolta magát Bopen 
mechelni érsek mellé másik vezetőnek. A  tíz úr el
utazott Hágába.

Pieter szorgalmasan festette oltárképeit és so
hasem tudta, kell-e másnap indulnia. Egy decem
beri napon csakugyan megjött a brüsszeli futár, 
jöjjön azonnal és készüljön néhány hetes utazásra.

— Megint itthagysz, — panaszkodott Helen, — 
és megint nem viszel magaddal.

— Drágám, megint kezdjem elölről és magya- 
♦ rázzam, hogy ilyen utakra lehetetlen velem jönnöd?

Mindent el fogok követni, hogy mennél hamarabb 
visszajöhessek. S megint lefestelek valami nagyon 
szép képre.

— Mint a kerti kép?
— Mint a kerti kép. De majd ha már megint 

festhető állapotban leszel.
Még a nyáron Helen külön kérésére lefestette 

őt és önmagát a kertben, amint Nicolaasszal sétál
nak. Helen ez alkalommal új kalapot és új legyezőt 
kapott. A kép otthon maradt, nem adták senkinek. 
Most Helent ismét nem lehetett festeni jövő nyá
rig, akkorra várták a második babát, pedig a kis 
Clara még csak tizenegy hónapos volt.
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Isabella azzal fogadta Piétért, hogy Hágába 
kell mennie. A nyilvánosan megadott küldetési cél 
az, hogy mivel évekkel ezelőtt már folytatott tár
gyalásokat a Brant útján, s ezekre csak ő emlék
szik, szükség esetén szolgáljon kellő felvilágosítás
sal a kiküldötteknek. Az igazi cél azonban egészen 
más, szemmel kell tartani Aarschot herceget, aki 
nagyon gyanúsan viselkedik.

— Fenség, ez az első ilyen természetű megbízás 
életemben. Aarschot herceg nekem személyes ellen
ségem. Ebből kényelmetlen dolgok származhatnak.

— Tudom. Éppen ezért nem merem másra bízni 
a dolgot, csak rád. Ez a tíz ember egy kicsit becsí
pett a parlamentesdi játékától. Nem szeretném, ha 
túlőnénk a célon. Aztán meg élek a gyanúperrel, 
hogy Aarschot titokban lepaktál mégis a hágai 
francia követtel. Mondj magad helyett mást, ha 
tudsz.

Pieter csakugyan nem tudott mást mondani jó 
lelkiismerettel. Irt tehát a főhercegnőre való hivat
kozással Frigyes Henrik hercegnek.

Nemes uram, — a fenséges infánsnő nevé
ben értesítem főmélíóságodat: szerinte szüksé
ges, hogy sürgősen Hágába utazzam s ott ki
küldötteinknek szolgálatára és segítségére le
gyek bizonyos pontok megvilágításával és ér
vényben tartásával, amelyekről különleges tu
domásom van, ezért kérek föméltóságodtól cs a 
lioJlandi egyesült tartományoktól a magam és 
két-három inas személyére útlevelet. Más cím 
nem kell belé, mint a spanyol király titkos ta
nácsának titkára. Kernelem, hogy főméltóságod 
megteszi nekem ezt a szívességet és megtisztel 
azzal a meggyőződésével, hogy vagyok főméltó
ságodnak nagyon engedelmes és alázatos szol
gája, Rubens Pieter Paul.
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Az útlevelet Antwerpenben akarta megvárni, 
hogy mégse kelljen azonnal elszakadni otthonától. 
Visszament Helen-hez. De aztán nem utazott Há
gába. Mert megtudta, hogy a brüsszeli rendek ott 
már több ülést az ő személyének szenteltek. Valaki 
felszólalt, hogy tudomása szerint Rubens már kez
dett bizonyos tárgyalásokat Maastrichíben. Ezeket 
a bizottságnak is illenék ismernie. A végén azt a 
döntést hozták, hogy levélben kérdezik meg az in
fánsnőt, milyen utasításokat adott Rubensnek. In
gerült felszólalások hangzottak el, hogy illetéktelen 
eleinek párhuzamos tanácskozásokat folytatnak. 
Aarschot herceg volt a legmérgesebb felszólaló, va
lósággal lázított Pieter ellen. Ezen az ülésen is, a 
következőkön is beszédeket mondott és tiltakozott 
az ellen, hogy olyanok jöjjenek Hágába, a tanács
kozásokba beleütni orrukat, akiket a brüsszeli par
lament egyáltalában nem küldött ide. Biztos tudo
mása van afelől, hogy bizonyos Rubens útlevelet 
kért és kapott az Orániai hercegtől. Ez a vita nap- 
ról-napra folyt. Aarschot lázítása következtében a 
dolog annyira elmérgesedett, hogy mikor Pieter 
még meg sem érkezett s még nem is jelentkezett a 
bizottságnál, azok már félreverték a harangot. Friss 
keletű alkotmányosságuk lázában kiküldték az 
yperni érseket, a namuri érseket, és Hobokeu bárót, 
hogy azonnal utazzanak haza Brüsszelbe és tilta
kozzanak a főhercegné színe előtt Rubens illetékte
len beavatkozási kísérlete ellen. Azok mindjárt el 
is utaztak. Pieter pontos levelet kapott a főherceg- 
nétul. A küldöttség csakugyan megjelent nála, s ő , 
azt válaszolta, hogy Rubens az ő felszó’ítására megy 
Hágába, egyáltalában nem a tárgyalásokba való 
beavatkozás céljából, hanem azért, hogy ha szükség 
van rá, az uraknak felvilágosításokkal szolgáljon, 
s e célból egész erre vonatkozó régi levelezését is 
magával vitte. A  két érsek és a báró morogva tért
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vissza Hágába. Pieterről tudni sem akartak, felvi
lágosításai iránt nem érdeklődtek. Ezt ő kezdte 
megunni. Átszaladt Brüsszelbe, beszélt Isabellával 
és levelet írt a még Brüsszelben maradt Aarschet 
hercegnek.

Nemes uram, — nagy sajnálattal értesültem 
arról a kedvetlenségről, melyet kegyelmességed 
titlevé] kérésemmel kapcsolatban nyilvánított. 
Én csak kötelességemet teljesítem. Légy meg
győződve, hogy tetteimről mindig számot tudok 
adni. Fölötteseimtől sohasem kaptam más pa
rancsot, minthogy kegyelmességednek abban 
az ügyben, amely a királynak és a haza jólété
nek annyira fontos, minden módon szolgálatára 
legyek. Nem tartanám az életre érdemesnek 
azt, aki egyéni érdekből a tárgyalásokat a leg
csekélyebb mértékben is akadályozná. Nem is 
tudom elképzelni, milyen baj származhatott 
volna abból, hogy irataimat elhozván Hágába, 
kegyelmességed kezébe óhajtottam adni azzal 
az egyetlen céllal, hogy tisztelettel szolgálatodra 
legyek, aki maradok alázatos szolgád, Ru
bens P. P.

Rögtön jött a válasz. Pirulva, elhűlve olvasta, 
a papiros megremegett a kezében.

Rubens uram, — mint leveledből olvasom, 
sajnálod azt a kedvetlenséget, melyet útlevél- 
kéréseddel kapcsolatban nyilvánítottam, hogy 

a szénád rendben van és hogy tetteidről mindig 
számot tudsz adni. Megtakaríthatnám magam
nak a neked nyújtott tisztességet, hogy most 
válaszolok a mondanivalódra, amelyet csak 
egyenrangúak között szokásos levélkében hoztál 
tudomásomra, ahelyett, hogy jelentkeztél volna
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előttem, mint ez kötelességed lett volna. Tizen
egytől egyig a fogadóban voltam és este hatkor 
megint hazatértem, így elég időd lett volna, 
hogy felkeress. Meg kell mondanom különben a 
következőket: mindenki, aki a brüsszeli tárgya
láson résztvett, szerfölött csodálkozik, hogy ha 
már az infánsnő őfensége és D’Aytona márki 
felszólítására az iratokat el kellett volna juttat
nod hozzánk, miért nem küldted el ahelyett, 
hogy útlevelet kértél magadnak. Hogy szénád 
hogyan áll és hogyan tudsz tetteidről számot 
adni, az engem nem érdekel. Mindössze annyit 
mondhatok: a jövőben tanuld meg, hogy a 
magadszőrű embernek milyen hangon kell írnia 
egy rangombeli személynek. Akkor majd szá
míthatsz reá, hogy maradok igaz tisztelőd, 
Aarschot herceg.

Ez még nem volt minden. A  herceg ezt a leve
let sok példányban lemásoltatta és megküldte a bi
zottság minden tagjának. Azok nagy kárörömmel 
elküldték a főhercegnének, s melléje elküldötték 
azt a levelet is, amelyet Pieter írt volt Aarschot- 
nak. Iöabella elítélte Aarschot példátlan hangját, 
de Pieternek is szemrehányást tett, hogy miért írt 
volt a hercegnek olyan sértésektől hemzsegő, ki- 
csinylohangű levelet. Pieter elámult. A továbbiak 
folyamán kiderült, hogy Pieter levelét meghamisí
tották. Másolatban telerakták mindenféle nevelet
lenségekkel, hogy Aarschotnak utólag igaza legyen. 
Ezt sikerült bebizonyítania. A főhercegnő igen szi
gorú korholásban részesítette a herceget. A botrány 
nagyobbra dagadt, mint maguk a tárgyalások. D9 
Pieter megelégelte a hercehurcát, megjelent a fő
hercegnőnél és bejelentette, hogy nem mehet 
Hágába. És most már Isabella sem nagyon erőltette. 
Pedig jó  lett volna, ha éppen Pietert tudhatta
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volna a tárgyalásoknál. Aarschotra is tanácsos lett 
volna vigyázni. Aztán meg Hágában váratlanul 
felbukkant megfigyelőül Gerbier, ezúttal nem mint 
jóbarát. Anglia nem jó szemmel nézte, hogy 
Brüsszelben kitört az alkotmányosság, Károly ki
rály semmit sem gyűlölt annyira, mint a parla
mentet. S ha választania kellett, hogy most két 
szövetségesének tárgyalásait milyen pártállásban 
részesítse, Gerbiert inkább látta el a protestáns Hol
landiának kedvező utasításokkal. Egyébként máris 
érdekes dolgokat lehetett hallani a hágai tanácsko
zások anyagából. Orániai Frigyes Henrik nem ki
sebb tervet dobott be a tanácskozásba, mint hogy 
Hollandia és Spanyol-Németalföld Generális Rendei 
kössenek szövetséget, a spanyolok vonuljanak ki 
holland területről és Flandria útban álló érődéit 
rombolják le. Ez olyan tárgyalási alap volt, amely 
bármily becslés szerint legalább félesztendei tanács
kozást jelentett. De szerencsés esetben lehetett a 
dologból valami. Pieter Hága helyett Brüsszelből 
és hónapok helyett napok múlva tért vissza Ant
werpenbe. Titokban már nem is érezte magát jó 
tárgyalófélnek a hollandok ellen.

Egy reggel lovaglásáról tért vissza és felment 
lakására. Ilyenkor szokta magát lemosni a fürdő
szobában. Éppen Helen lépett ki onnan. Most íur- 
dött meg, meztelen testére csak a prémszegélyü 
házikabátot dobta panyókára. Pieter rászólt:

— Helen, hányszor kértelek, hogy ne mászkálj 
mezítláb. Ügy meghűlhetsz, hogy egész életeden át 
nyögöd.

— Csak szőnyegre lépek, — mosolygott az asz- 
szony — és itt nem hideg.

De Pieter már nem arra figyelt.
•— Maradj így egy pillanatig. Ne mozdulj.
Átsietett a szomszéd szobába. Ott volt az aszta

lon a vázlatkönyv, áthozta.
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— Fordult kissé jobbra, a kabátkát a jobb- 

kezeddel jobban fogd a derekad elé. A kebled ma
radjon szabad. Ügy. Ebből kitűnő kép lesz, Helen.

Hollandiát és Aarschot herceget teljesen elfe
lejtette. A kép azonnal kialakult előtte, pontosan 
tudta, mit akar festeni. A kissé elkényelmesedett, 
lusta * fiatal asszonyi testet, úgy, ahogy van, csá
bító lomposságában, bőrén a meleg fürdővíz érezte
tésével. A háttér barna lesz, a kabát marad ilyen 
fekete, a szőnyeg vörös. A barna-fekete-vörös szín
kompozíció világító közepe lesz a meleg testszín. 
Gyorsan rajzolta a körvonalakat úgy, ahogy látta: 
a kabátka alól kilógott a finom fehér gyolcslepedő 
vége. Most rajzolta a térdeket: megjelölte azt a nyo
mot, amelyet a harisnyakötő hagyott a fehér lá
bakon.

— Mi lesz a címe? — kérdezte Helen.
— Mindegy. „A  kabátka44. Vagy valami ilyen.
— Szép leszek, Pieter?
— Nem. Rendetlen leszel és lusta. De olyan kí

vánatos, begy meg lehet tőled bolondulni. Mint 
ahogy én folyton megbolondulok.

V.

Don Carlos, Fülöp király furcsa, félénk öccse, 
meghalt. Hogy természetes halállal halt volna meg, 
azt az udvarnép körében kétségbevonták. Érkeztek 
is olyan mende-mondák Madridból Brüsszelbe, hogy 
a sorsnak alattomban Olivarcz segített. Szegény 
riadt fiatalember addig félt tragikus nagybátyja, 
a másik Don Carlos, végzetétől, míg ez beteljesedett 
rajta. A figyelem most már a király másik öccse, 
Fernando, felé fordult. Pieter jól emlékezett rá, 
élénk, szőke fiú volt, lovaglást és vadászatot ked
velő, sehogy sem illet rá a bibornoki reverenda,
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fexnelyet már tizennégy éves korában megkapott. A 
király kinevezte volt Isabella majdan következő 
utódjává, s bogy addig is, míg utódlására sor ke- 
r il, hozzászokjék az ilyes munkához, Cataloniába 
tette kormányzónak. Ott egy  darabig gyakorolt a 
bfboros-infáns, majd hosszabb tanulmányútra ment 
Olaszországba, hogy világot lásson.

A jelek arra mutattak, hogy ez a fejedelmi fia
talember belátható időn belül elfoglalja a brüsszeli 
kormányzósági palotát. Izabella sokat betegeske
dett. Epebaj kínozta és olyan rohamok vették elő, 
kegy a párnát harapta kínjában. Ha aztán lábra 
állott, kimerültén vánszorgott teremről-teremre, 
roskatag öreg apáca lett belőle, akit felőröltek a 
testi bajok, gondok és a politika malmának kegyet
len kövei. Mikor Pieter ismét nála járt, keservesen 
panaszkodott neki.

— A  végét járom, Rubens. Nem, ne tiltakozzál, 
az udvariasság nem használ semmit. Már nem is 
bánnám, ha mindent átadhatnék Fernando öcsém
nek. De mindig akad valami, ami akkora felelősség
gel jár, hogy még kötelességemnek érzem elintézni. 
Most itt van ez a hágai tárgyalás és a parlament. 
Ennek még végére kell járnom. És rengeteg gond 
van velük. Ezek a rendek csak folyton szavalnak. 
Roppant szeretik önmagukat hallgatni, olyan böl
csességgel ítélkeznek mindenről, mint megannyi 
pápa, és persze a legnagyobb butaságokat beszélik, 
mert fogalmuk sincs semmiről. A  hágaiak még 
rosszabbak. Az Orániai herceg azt csinálja velük, 
amit akar. Tudod, most mit követel? Hogy Spanyol- 
Németalföld és Hollandia szervezzen közös hadse
reget, amely a brüsszeli és hágai parlamentek ve
zénylete alatt álljon. S erről még komolyan beszél
nek. Olivarez nagy szamár ugyan, de mégsem elme
bajos. Hiszen ez kétszer akkora Hollandiát jelen
tene kétszer akkora hadsereggel. Flandria húszon-
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né g y  óra alatt elszakadna Spanyolországtól. Egy
szóval ezt még végig kell 'csinálnom. A béke kilátás
talan. Ha te mehettél volna oda, talán még remény
kedtem volna. így  nem.

— Fenséges asszonyom, én már nem vagyok 
jó erre.

— Miért? Öregnek érzed magad te is? Pedig a 
korod igazán nem látszik rajtad. Fiatal házashoz 
nem is illenék. Hány éves vagy?

— Ötvenhat. De nem a korom a baj. Az eszem, 
az emlékezőtehetségem nem lankad semmit. Tizian 
példájával biztatom magam, aki kilencvenkilenc 
éves korában halt meg és kilencvenen túl még egész 
sor remekművet festett. Más a baj, fenség. Elveszett 
a hitem abban az ügyben, amelyet képviselnem 
kellene.

— Meghökkentesz. Milyen ügyben nem hiszel 
többé?

— Nehéz beszélnem róla, fenség. És kényes. 
Néha magam is elcsodálkozom attól, amit magam
ban látok. Jobb, ha nem mondom.

— Rubens, mi mindig bizalmasan beszélünk 
egymással. És most már lassanként te maradsz az 
egyetlen barátom. Tudom, hogy nem hazudol ne
kem, csak egyetlen egyszer hazudtál. De azt megbo
csátottam. Letagadtad, hogy az angolokkal a magad 
felelősségére kezdted újra a tárgyalásokat, azt ha
zudtád. hogy ők kezdték. De most már azt mondom, 
hogy jól tetted. Beleszóltál a történelembe. Kiszá
míthatatlan hasznot hoztál az országnak.

— Fenséged tudta?
— Később megtudtam. De nem szóltam. Most 

is csak véletlenül jutott eszembe, mert a kölcsönös 
bizalomról volt szó. Miért nem akarsz őszinte lenni? 
Tudod, hogy én mindent megértek. Miben vesztetted 
el a hitedet?

— Fenség, ezt méssziről kell kezdeni. Végig-
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néztem a kellő távolságból, hogyan gyűlt össze ez 
a brüsszeli parlament. A flamand, vallon és egyéb 
nemesek rendjei. Volt ebben valami megindító. Rá
eszméltek, hogy van nekik egy szűkebb hazájuk is. 
És mikor az én útlevelemtől olyan heves gyűlölettel 
megrémültek, én megértettem őket. Az ő hirtelen 
felpezsdült nemzeti érzésükben az udvari embert 
látták bennem, az idegen hódító szolgáját. Most 
nem beszélek Aarsehot hercegről, aki ostoba és tisz
tességtelen ember. Pénzt kapott a franciáktól szerin
tem, amit lesz és mond, az megvetésre méltó. De 
vannak ott mások is. Például Boonen, a mechelni 
érsek, és ilyenek. Engem ezek is halálosan meggyű
löltek. Engem, aki imádom Flandriát és vagyok 
olyan jó flamand, mint közülük bárki. Az életem 
jó részét arra fordítottam, hogy Antwerpent no 
bántsa a háború. De ők hazaárulót láttak bennem. 
Fenség, nekem ez a gyűlölet nagyon fáj és mégis 
meg tudtam érteni.

— Ne nézz rám olyan nyugtalanul, nem döb
bentesz meg. Folytasd.

— Gyerekkoromban, fenség, én a klasszikus ró
mai és görög szabadsághősökről olvastam. A sza
badság eszméje gyermeki lelkesedéssel töltött el. 
Még hallottam Álba herceg vérengző rémuralmá
ról. És Hallgatag Vilmos a szabadság dicső hőse 
gyanánt glóriásan jelent meg elmém csapongásai- 
ban. Aztán higgadtabb lettem és alaptermészetem 
szerint a való helyzet elemeivel kezdtem számolni, 
Flandriát kicsinynek és önmagában tehetetlennek 
láttam. Viszont megismerkedtem Albrecht őfensége 
atyai, bölcs és jóságos kormányzatával. Ügy láttam, 
hogy ez Flandria lehető legjobb sorsa: csendesen és 
békésen virulnia a spanyol világhatalcm védő szár
nyai alatt. Így éltem hosszú évekig, a meggyőződé
sembe vetett legkisebb kétség nélkül. Másrészt gyer
mekkorom óta rögeszmém volt a béke. A fegyvert.
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mint olyat, gyűlöltem, még a vadászatról is hama
rosan leszoktam, mert vérrel és öléssel járt. Euben 
a meggyőződésemben sem támadt kétségem. Olyan 
szilárd voltam nézeteimben, mint a szikla.

— Most ne akadj meg. Beszélj.
— Fenség, nem tudok hinni többé. Sem a hazára 

spanyol helyzetében, sem az okvetlen és orthodox 
békevágyban. Nem hiszem már olyan szilárdan, 
hogy az embernek tilos fegyvert fognia. És nem hi
szem már olyan szilárdan, hogy a hazámnak helyes 
spanyol gyámság alatt élnie. Fenséged parancsolta 
megváltanom, megvallottam. Példátlan és megdöb
bentő számomra, hogy az egyetlen, akinek megval
lottam eddig, az egy Habsburg főherceg özvegye és 
II. Fülöp spanyol király leánya. De máshoz nincs 
bizalmam. Ha fenséged most elküldene és soha 
többé nem akarna látni, nem csodálkoznám.

— Nem küldetek el. Mondd tovább. Mondd el, 
mi rendítette meg a hitedet. MLndakét hitedet.

— Ebben a palotában már több mint húsz éve 
nézem fenséged hősi küzdelmét a spanyol kormány
nyal. Az mindig ugyanaz volt, akár Lerma herceg
nek hívták, akár Olivarez hercegnek hívják. Spa
nyol Richelieu mindakettő. Azzal a különbséggel, 
hogy Richelieu rendkívüli hazafi. Richelieu évszá
zadokra szolgálatokat tesz a hazájának. Ezek 
tönkreteszik, amit hazájuk évszázadok óta előre
haladt nagyságban és hatalomban. Spanyolország 
alkonyodó ország, fenség. Csak a múlt az övé. A 
jövő három hatalomé. Ezek az angol, francia és a 
német. Flandriának nem érdeke a tűnő spanyol 
hatalomhoz tartoznia. De ha fenséged megkérdezi: 
mi történjék tehát Flandriával, nem tudok felelni. 
Frigyes Henriknek van egy titkos elképzelése, én 
jól látom, mi forr a homloka mögött. Szeretné Spa
nyol-Németalföldet és Hollandiát nagy és egész 
Németalfölddé egyesülve látni, amely szövetségéé

_______ _ _____  ÉLNI JÓ
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tartományok köztársasága és a francia hatalomra 
támaszkodik. Anyja Bourbon-leány volt, megértem. 
De önként felmerül az ellenvetés, hogy a herceg 
nem figyel semmit a faji közösségre. A mi népünk 
többsége teljesen idegen a franciáktól, viszont vér
rokon a németekkel. Én egyetlen megoldást tudnék, 
amely persze csak ábránd: ha mi egyesülnénk Hol
landiával, ebben az új államban fenséged a spanyol 
kormánytól teljesen elszakadva lenne a régens és a 
Habsburg-ház másik ágára támaszkodnék.

— Vigyázz, Rubens, — mosolygott Isabella, — 
mert összedőlnek a falak.

— össze fognak dőlni, fenség. Nem ma és nem 
holnap. Majd egyszer, mikor mi már régen nem 
leszünk. Az az egy bizonyos, hogy én már nem va
gyok alkalmas politikus, ha a spanyol érdekekről 
meg kell győzni valakit. Ugyanígy vagyok a béke 
elvével is. Első ízben akkor kaptam magamat rajta, 
hogy elveim tudtomcn kívül változtak, mikor az 
orléansi herceget az alkalmas percben, és nem 
később az Olivarez-féle tökéletesen alkalmatlan perc
ben, meg akartuk segíteni. Akkor én készakarva pol
gárháborút akartam szítani Franciaországban, tehát 
tömegek halálát, alkotások pusztulását, özvegyek és 
árvák gyászát okozni. Mégsem bántott a lelkiisme
ret, mert így szerettem volna Európa békéjéhez jutni. 
Hajlandó voltam megölni az ezreket, hogy megment
sem a milliókat. Saját gondolatmenetem vezetett rá, 
hogy a háború, mint a béke eszköze, nagyon is lehet
séges. Aztán jött egy mégnagyobb megismerésem, 
mikor az Orániai herceggel beszéltem. Beláttam, 
amit fenséged is nagy bámulatomra belátott, hogy a 
hollandoknak igazuk van. Egy nép, ha kivívott sza
badsága védelmére fegyvert fog, ha bármily kegyet
lenül öl, karmol, harap és tusakodik a bekerítő foj- 
togatás ellen, megérthető. Részrehajló lettem, fenség. 
Nem vagyok többé alkalmas béketárgyalásra sem.
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— Szóval nem fogsz nekem dolgozni most már?
— Fenség, ez nem olyan könnyű elhatározás. 

Fenségedhez úgy ragaszkodom, ha a köteles hódolat 
ezt a szót megengedi, mint csak testvérhez lehet. 
Nincs nagyobb vágyam, mint fenségednek mélységes 
ragaszkodásomat a leghívebb szolgálatokkal megmu
tatni. De ha valamilyen módon elveszíteném a két 
kezemet, festeni sem tudnék többé. Elvesztettem az 
érveim belső biztonságát, nem tárgyalhatok. Én sza
kítok a politikával, fenség. Festeni fogok otthon és 
örvedezni fogok kedves családom virulásán. Olykor 
szabad lesz hozzád bejönnöm, fenséges asszonyom, és 
hogylétedet nagy tisztelettel és nagy szeretettel meg
kérdezni.

— Nem tartalak vissza a politikában, barátom. 
A  közéletben azt tapasztaltam, hogy kétféle ember 
van. Az egyik akkor kezd politizálni, mikor megal
kuszik a tisztesség apró engedményeivel. A másik 
akkor hagyja abba, mikor meg kellene alkudnia. Te 
csak maradj, ami mindig voltál, tisztességes ember. 
Én, látod, még itt maradok a helyemen, amíg muszáj, 
és mély szomorúsággal látom, hogy mikor a koroná
nak akarok segíteni, Olivarez a koronán keresztül

* » lefogja a kezemet, ha pedig dolgozni hagy, akkor 
tévedéseit kell segítenem. De már nem tart sokáig. 
Kolostorba megyek. Boldogok vagyunk mindaketten, 
Rubens, mert mikor meghasonlottunk a közélettel, 
van hova menekülnünk. Te a múzsákhoz, én magá
hoz a jó Istenhez. De beszéljünk vidámabb dolgokról, 
mi jut az apácákról eszembe. Ezelőtt tíz esztendővel 
törpe nőt küldtem ajándékba papagály-kalickában a 
francia királynénak. Most azt írják nekem Párisból, 
hogy a törpe nő megunta az udvari életet és, kép
zeld, kolostorba vonul. Már fel is vették egy orsolyás- 
kolostorba.. . .

Isabella szándékosan térítette el a beszélgetés 
hangját. Tereferéltek még jó darabig s igyekeztek

Harsány! Zsolt; Élni jó IV,
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vidámak lenni. De ez csak felületesen sikerült. 
Mikor elbúcsúztak, Pieter érezte, hogy ez most több 
a szokásos búcsúzkodásnái. Húsz esztendő közös 
munkájától váltak meg e pillanatban.

Aztán visszament a kancelláriára, fia hivatalos 
szobájába. Albrecht ott várta apját, akivel kedves és 
bizalmas órákat töltött együtt az ilyen brüsszeli 
kirándulások alkalmával. A  fiú már befejezte napi 
dolgát. Behozatta magának az archívumból a leg
utóbb érkezett külföldi újságokat. A  brüsszeli udvar 
Európa minden részéből járatta ezeket, fiatal tiszt
viselők színes ceruzával megjelölték a fontosabb köz
leményeket az osztályvezető főnökök számára. 
Albrecht két lapot tolt apja elé. A zürichi Wochent- 
liche Ordinari Zeitung friss példánya volt az egyik, 
a másik egy württembergi Krónika. Pieter elolvasta 
a két közleményt. Egyik így tudósított:

E hó 12-én Isolani tábornok egy sereg len
gyelt és kozákot küldött a város ellen. Ezek fel
szólították a pápistákat éppen úgy, mint az evan
gélikusokat a kapu kinyitására, majd a kaput 
túlfeszítették és tüzelni kezdtek. Több ezren 
tódultak a városba. Mindent kifosztottak és a 
következő utálatos tetteket követték el. A leg
több nőszemélyt szörnyű módon meggy alázták és 
megölték. Férfiakba és nőkbe erőszakkal hideg 
vizet, forró vizet, ecetet és trágyalevet öntöttek. 
Láncokkal és kötelekkel sokakat halálra kínoz
tak. Másokat megbotoztak. Ismét másokat felkö
töttek és tűvel döfködték őket, sípcsontjaikba 
fűrésszel belefűrészeltek, lábokról a csontig 
lehorzsolták fadarabokkal a húst, talpokat össze
zúzták. Mások karját hátrakötötték és úgy akasz
tották fel. Igen sokakat meztelenre vetkőztetve 
hurcoltak ide-oda az utcákon, testöket furkósok- 
kal és kalapácsokkal úgy összezúzták és meg-
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sebesítették, hogy némelyik ember teljesen feke
tének látszott a vértől. Sokat karddal mészárol
tak le, nem egy hullát lehetett találni legalább 
kétszázötven halálos döféssel és vágással. Sokan 
könyörögtek, hogy lőjjék őket agyon. Az ispotály- 
mestert elevenen megsütötték, sem kort, sem 
rendet nem kíméltek. A fosztogatás olyan kímé
letlen volt, hogy bókáig gázoltak a borban. Ga
bona nem maradt. Sokan azóta sem láttak kenye
ret. A ruhákat mind elvitték. A nyomorúság 
akkora, hogy ez a háború tizenhat esztendeje 
alatt még nem fordult elő. Isten irgalmazzon ne
künk és minden szenvedőknek. Szolgáljon ez a 
siralmas példa mindenkinek okulásul arra, hogy 
idejében igyekezzék védelmét jól előkészíteni.

A wlirttembergi krónika ezt adta tudtul:
Az elmúlt esztendőben Isten nemcsak Würt- 

tembergre, hanem egész Németországra ráküldte 
•három főbüntetését, a háborút, drágaságot és 
pestist. Az egész birodalom területén több száz
ezer ember halt meg a ragályban, többnyire 
ápolatlanul. Az ezredek az éhség miatt kényte
lenek voltak szállást változtatni. Sok ember, 
egyébként gazdag, szégyelt koldulni és éhenhalt. 
Mások bajor földre, vagy Svájcba vándoroltak 
és munkával keresték meg táplálékukat. A drá
gaság akkora lett, hogy az emberek megőrölték 
a makkot és abból sütöttek kenyeret, bármilyen 
keserű volt is. Kenyeret sütöttek a malmok fel
sepert porából és heremagból is, a csalánt és a 
csigát só és zsír nélkül ették. Ha egy katonának 
kimúlt a lova, az emberek rávetették magukat 
a dögre. Megették a kutyát és macskát is. Stutt
gartban a halandóság úgy megnőtt, hogy régeb
ben naponta két-három temetés volt, most ötven
hatvan. Üj temetőket kellett nyitni s a halotta
kat százával temetni egy gödörbe.

10*
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—-V an még bőven, — mondta Albrecht, — ha 
érdekel.

Pieter legyintett.
— Mind egyforma. Már tizenhat éve. Emlék

szem, mit kínlódtam Londonban, hogy Pfalz spanyol 
kéziől visszakerüljön a téli királyhoz. Tudod, hogy 
hány parasztcsalád maradt egész Pfalzban? Kétszáz. 
Másutt emberhúst esznek már. Az ember belefárad.

— De apám, az ember fellázad. Hiszen minden 
jó léleknek össze kellene fogni és kitalálni valamit. 
A  háború a legborzasztóbb dolog a világon,

— Ez igaz* fiam. Küzdened is kell ellene min
den erődből. Én éppen most beszéltem meg a fensé
ges asszonnyal, hogy visszavonulok a politikától. 
Most már nektek, fiatal nemzedéknek, kell dol
goznotok.

— Meg tudod állni, hogy ne politizálj?
— Meg, fiam. Festek. Az is küzdelem a háború 

ellen. A  szép kép nemesíti a lelkeket. Hidd el ne
kem, hogy a művészek tesznek annyit a világért, 
mint a diplomaták. Kivált a jó művészek tesznek 
többet a rossz diplomatáknál. Remélem, hogy te jó 
diplomata leszel.

— Engedd meg, apám, hogy erre válaszoljak va
lamit. Nekem a közszolgálathoz kevés kedvem van. 
Most természetesen tanulok itt Brüsszelben és dol
gozom, ameddig parancsolod. De ha majd arra ke
rül a sor, hogy önállóan berendezkedjem, akkor én 
szeretnék nyugodtan és csendben élni, mint a te 
barátod, Peiresc, aki visszavonult falura. Én ott sze
retném kezdeni. Régész akarok lenni.

— Nem ellenzem. Vidéken gazdálkodni, szép 
csendesen gyarapítani vagyonodat és közben régcsz- 
keáni, ez nagyon szép életterv. Mi újság a gyűjte
ményed körül? Találtál valami érdekeset? Délelőtt 
nem is kérdeztem.

f— Jíét szép római pénzem van. Gyerünk át hoz-
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zám, segíts a feliratokat megfejteni. Egyikkel nem 
boldogulok.

Albrecht csinosan é3 kényelmesen rendezte be 
kis szállását a nagy palota zugában. Pieter nagyon 
szeretett itt lenni. Órák hosszat el tudott itt beszél
getni fiával, aki meglett régészeket is meg tudott 
volna már szégyeníteni szakmai műveltségével. Csi
nos kis gyűjteménye verődött már össze, ezt a szen
vedélyt apjától örökölte. S az apa úgy érezte, hogy 
tulajdonképpen két otthona van: antwerpeni háza 
és fia brüsszeli kis lakása. Itt nem zavarta semmi 
fiához való meghitt viszonyában. Gyakran emleget
ték Bellát, a felejthetetlen lény emléke egymáshoz 
szorította lelköket, mintha ölelés közben arcukat 
szorították volna egymáshoz. Albrecht minden alka
lommal udvariasan megkérdezte, hogy hogyan van 
Helen és mit csinál a csöpp kis Clara, Pieter vála
szolt a kérdésre, aztán az antwerpeni házat többet 
nem emlegették.

Ott az antwerpeni házban, Helen megszülte má
sodik gyermekét. Ez az anya diadalmas örömére fiú 
lett. A keresztszülők megválasztásánál is az ő óhaj
tása érvényesült. Mennél előkelőbb keresztelőt kí
vánt. Pieter tehát elment Brüsszelbe és felkérte 
D’Aytona márkit és Isabella egyik udvarhölgyét. 
Azok személyesen jöttek el Antwerpenbe a Jakab- 
templomba. Helen ezúttal is az egészség é3 fiatal 
erő ősi mintaképének bizonyult. Hat nappal a szülés 
után már fent járt és kissé még sápadtan, de túl
áradó vidámsággal köszöntötte a keresztelő vendé
geit. Büszkén nézett oda, mikor a keresztelő pap be
írta a két fényes nevet: keresztapa Don de Moncade 
D’Aytona Francesco márki, keresztanya Du Paro 
Cristina úrhölgy. A kcresztelést követő lakomán két
száz vendégnek terítettek a kertben. Julius közepe 
volt, a házban ennyi vendéggel elviselhetetlen lett 
volna a hőség, a kert lombos fái alatt pedig jól esett
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a Schelde felől érkező szellő. Ételről-italról a házi
asszonyok egész sora gondoskodott. Hogy Helent ki
emeljék, itt voltak férjes nővérei mind, Bella húga 
és Philips özvegye nemkülönben, a fővezényletet 
Fourmentné és Brantné látták el. Pieter a délután 
folyamán zenekart hozatott, a vendégek táncra ke
rekedtek a tágas udvar sima kövezetén, a rácsos 
kapun keresztül bámulta őket az utca közönsége.

A társaság olyan jól mulatott, hogy soknak nem 
akaródzott hazamenni. Már alkonyodni kezdett# s 
még mindig voltak itt-ott beszélgető társaságok. 
Pieternek mindenre volt gondja, minden asztalnál 
töltött valami időt, akivel még nem beszélgetett, azt 
nyájasan társalgásba vonta, figyelt a felszolgálás 
rendjére, dirigálta a személyzetet, utána nézett, hol 
fogyott el a bor és méltónak mutatkozott az öreg 
Fourmentné tréfájára, aki azt szokta mondani, hogy 
Pieter a legjobb háziasszony Antwerpenben. Főként 
Helenre volt gondja, kora délután maga sikkasztotta 
ki a kertből, felvezette a hálószobába és erőnek ere
jével lefektette, megtiltván, hogy alkonyat előtt 
megint talpra álljon, de akkor is csak kis időre, hogy 
az utolsó vendégektől elbúcsúzzék.

Elmentek már az utolsók is, Pieter a kapuban 
köszöntgetett a távozóknak. Elhatározta, hogy fel
megy Helenhez, megnézi, aztán a kertbe gyűjti a 
személyzetet, hogy a ’ akoma maradékait eltüntes
sék, az asztalokat, székeket, hordókat, tálalókat el
hordozzák. De Helent nem találta fenn, kereste min
denütt, nem volt. A dada a csecsemővel és a kis 
darával együtt már aludt. A lépcsőn talált egy 
inast, aki felvilágosította, hogy a kegyelmes asszony 
éppen most szoptatta meg a kicsit és visszament a 
kertbe. Elindult tehát Helen keresésére. Nemsokára 
meghallotta vidám kacagását, amelyet lágy férfi- 
hang meleg dörmögése kísért. A férfihangra mind* 
járt ráismert: Don Rodrigo hangja volt ez, D'Aytona
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segédtisztjéé. Egy pillanat alatt eszébe jutott régi 
elhatározása, hogy nem engedi magát a féltékenység 
mesgyéjére vitetni, hanem rendszeresen neveli ma
gát ellene. Ennélfogva nem szabad kíváncsinak 
lennie arra, hogy ezek ketten mit beszélgetnek. 
Hangosan meg kell tehát szólalnia már messzebb
ről. De valami megszorította hangosra nyitott tor
kát és lépései akaratán kívül halkabbak lettek. Nem 
a kavicson ment. hanem a füvön. Megállóit.

— Sőt ellenkezőleg, — mondta a férfihang, — 
nagyon tisztelem férjedet, hiszen apám lehetne.

— Akkor én anyád volnék, Don Rodrigo.
— Azt már nehezebb elképzelni, asszonyom. Te 

mindenkinél fiatalabb vagy. Különösen az uradnál.
— Ne célozgass folyton az uram öregségére. Fel

veszi ő a versenyt veletek, nyugodt lehetsz.
A férfihang puhává és bujává változott.
— Minden tekintetben?
A nőihang belement ebbe az árnyalatba. Gerle- 

szerűen felkacagott.
— Minden tekintetben. Olyan erős, hogy ha meg

ölel, ropog a derekam. Még mindig különb legény, 
mint ti valamennyien.

— Ezt nem értem, asszonyom. Honnan van ala
pod az összehasonlításra? Mert ha olyan nagyon is
mered a különbséget, akkor megcsaltad az uradat.

Pieter remegni érezte a térdét, torkát pedig 
száraznak. Erősen nyelnie kellett. Még fülét is 
előbbre hajolva a hang felé fordította, úgy várta a 
választ.

— Sokat ittál, Don Rodrigo, — nevetett ismét 
Helen turbékoló hangon, — eszemágában sem volt 
soha. És nem is lesz.

Most megint változott a férfihang: komolyra, 
bensőségesre, kérlelőre.

— Olyan boldog vagy? Annyira nem hiányzik az
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életedből semmi? Ezt komolyan kérdezem, felelj 
komolyan.

— Felelhetek komolyan is. Néha hián3-zik, hogy 
fiatalokkal beszélgessek olyan hiábavalóságokat, 
amilyeneket fiatalok szoktak beszélgetni, ok nélkül 
nevetve, minden értelem nélkül. Kedvem volna fiúk
kal hancúrozni teljesen ártatlanul, ne érts félre. De 
még az is ritkán jut eszembe. Nyugodjatok bele 
mind: nagyon boldog asszony vagyok. De most már 
ideje volna a többiét után nézni, nagyon itt felejt
kezünk.

Hallani lehetett a felállók neszét. Pieter bús bol
dogsággal akart már megszólalni, mély hálával fele
sége iránt, mikor a férfihang megint megszólalt:

- Még egyet, asszonyom. Férjed gyakran utazik. 
Én is gyakran átszaladok Brüsszelből. Mi történnék, 
ha ilyenkor tiszteletemet tenném nálad?

— Ha így előre bejelented, nem fogadhatlak. Na
gyon ügyetlen vagy, Don Rodrigo.

És kacéran kacagott. Azt is lehetett érezni a 
hangján, hogy indul. Pieter hamar megszólalt, 
mintha most jött volna. És gyorsan megindult.

— Helen! Merre vagy? Helen! Te vagy az?
Azok most bukkantak ki a lugas lombfala mögül, 

amely eddig elfedte őket.
— Itt vagyok, drágám. Hol vannak a többiek?
— Már mindenki elment. Most voltam fent a 

kicsinél. Hallom, hogy megszoptattad. Most egészsé
gesen alszik.

— Ó Istenem, milyen rossz anya vagyok. De leg
alább jó háziasszony. Don Rodrigót szórakoztattam 
it+ a lugasban.

— Azt nagvon helyesen tetted. A kedves ven
déget meg kell becsülni. Tetszik a kertünk, Don 
Rodrigo?

— Gyönyörű kerted van, uram. A virágok szebb- 
nél-szebbek.
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— Igen. Lopják is. De most már elhatároztam, 
hogy ami az enyém, azt nem hagyom. Egy estémet 
feláldozom és lesbe állok. Aki az én kertemből virá
got akar lopni, abba úgy belelövök, mint a pinty. 
Vagy dehogy is lövök bele. Nekimegyek puszta kéz
zel és kirázom a lelkét. Erre parancsolj, Don Rodrigo.

A katonatiszt meghökkent arcot vágott. Nem 
tudta hányadán áll, s amit hallott, célzás volt-e, vagy 
véletlen. Közben Helent közrevéve mondegéltek a 
kapu felé. Ott elbúcsúztak. A katona elment, sőt lát
szott rajta, hogy igyekszik szedni a sátorfáját. Pieter 
karonfogta az asszonyt és nyájasan szólt:

— Ezen is túl vagyunk. Nagyon jó volt minden. 
Nem vagy nagyon fáradta Nem szeretem ugyan, 
hogy megint felkeltél. De ha jól szórakoztál, meg
érte. Kivel udvaroltattál magadnak? Ez a Don Rod
rigo nagyon csinos ember, azt nem tagadhatom.

— Eh. hagyj békét vele. Zöld, éretlen piperkőc. 
Túlfiatal. Nem szeretem a fiatalokat, tudod jól. Soha 
eszembe nem jut, hogy fiatalokkal beszélgessek. 
Hiábavalóságokat mondanak, amelyeknek nincs 
semmi értelme és ok nélkül nevetnek. Nagyon unom.

Pieterbe ez a mondat fájdalmasan belevágott. 
Helennek nem jár az esze más férfiakon, de már 
hazudik. Talán gyengéd kíméletből, de hazudik. És 
kacérkodik. A csinos katonatiszt orv látogatását 
nem utasította vissza olyan kereken, ahogy ez köte
lessége lett volna.

— Nem is mondtad, — folytatta Helen más 
tárgyra térve, — hogy lopják a virágot.

— Ne gondolj vele, drágám. Csak akarták talán. 
De ismersz. Ami az enyem. arra tudok vigyázni. 
Most, remélem, azonnal lefekszel. Nagyon féltelek, 
h o g y  ez a fáradságos délután megártott. Még én is 
elfáradtam. Már erősen kívántam az ágyat. Nicolaast 
nem láttad!

— Nem. Azt hiszem, tarul
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Mikor eloltotta a világosságot, nem lett sötét: 
az ablak nyitott négyszögén tündöklőén beragyogott 
a holdvilág, ö  nyitott szemmel gondolkodott. Sorban 
elismételte magában a meghallott mondatokat. „Ha 
megölel, ropog a derekam/4 Micsoda hang ez? Hogyan 
beszélhet így egy előkelő asszony egy idegen fiatal
emberrel házasélete benső részleteiről? Ezt kacér 
és haszontalan asszonyok teszik, hogy ezzel is inge
reljék az udvarié étvágyát. „Hiányzik, hogy fiatalok
kal beszélgessek44. Ez elvégre érthető volna. De neki 
aztán mit mondott: „Soha eszembe nem jut. hogy 
fiatalokkal beszélgessek44. Miért hazudott? Ha kímé
letből hazudott, akkor öregnek tartja az urát, akivel 
tapintatosan kell bánni. S ez fájdalmas gondolat. Ha 
pedig azért hazudott, hogy port hintsen az ura sze
mébe, az még fájdalmasabb. „Nagyon ügyetlen vagy, 
Don Rodrigo.44 Szóval ügyes is lehetsz. Ez az asz- 
szony már foglalkozik udvarlási ügyességekkel. S ez 
a mondata egyenesen titkos meghívás. Ha a férj el
utazik, az udvarló legyen ügyes, ne jelentse be előre 
látogatását, mert akkor nem illik fogadni, hanem 
toppanjon be ártatlan arccal. Aztán majd a többit 
meglátjuk. Ebben már több van, mint egyszerű ka- 
cérság. Ebben már ígéret rejlik. Nem, ezt nem lehet 
elintézetlenül hagyni. Kikelt az ágyból és az ágy 
szélén ülve habozott, hogy átnézzen-e Helenhez, aki 
a szülést követő két-három hétre más szobába köl
tözött. így csinálták Clara születése után is. Ezt rög
tön el kellene intézni. Talán még nem alszik Helen. 
De vájjon hogyan fogja érinteni ez a felősségre- 
vonás? Általában okos dolog-e szóvátenni az egé
szet? Azt szokás mondani, hogy a férj féltékenysége 
rendszerint felhívja a feleség figyelmét az olyan 
emberre, akire egyébként nem is gondolt volna ko
molyan. Azonkívül megalázó dolog is mutatni, hogy 
az ember megijed egy ilyen csinos tisztecskétől. Ta
lán nem szólni semmit mégis okosabb volna. Ott ült
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az ágy szélén és egyszer csak mérgesen fejbeütötte 
magát. Tessék, itt van: ő, a józan és világlátott em
ber, itt ül és ilyen gyerekségen tusakodik magával. 
Rendes képe az öreg, pipogya férjnek, aki nevetsé
gessé teszi magát féltékenységében. Ezt nem szabad, 
ezt mindenáron meg kell állítani. Hevesen és gyor
san, mielőtt meggondolhatná magát, megesküdött a 
Roldogságos Szűzre, hogy most nem megy be Helen- 
hez a dolgot tisztázni. Majd egyszer, máskor, később 
valamikor, elejt egy megjegyzést, amely alkalmas 
lesz arra, hogy Helen soha ne fogadja ezt a katonát. 
Dacosan visszafeküdt esküjével az ágyba és máris 
alkudozni kezdett: miért ne tenné szóvá a dolgot 
már holnap? Csak a ma éjszakára esküdött meg. 
A holdfényes nyári estén odakünt édesen csattogott 
a fülemüle, most végtelenül jól esett volna szerel
mesnek és nyugodtnak lenni. De ő csak tépelődött 
magában és hosszú, képzelt beszélgetéseket élt végig 
Helennel. Nehezen aludt el. Másnap az egész dolog 
jelentéktelen csacsiságnak tűnt fel előtte, a nyári 
hajnalban harmat csillogott a fűvön, lova boldogan 
horkant fel alatta, a vüág tiszta volt, logikus és ter
mészetes. Moso\\ gott önmagán és szeretettel gondolt 
Helenre, aKi talán most ad először enni a kis Rubens 
Hansnak. A nap jól telt el, a műteremben a Jakab 
angol király sorozatán dolgozott a Whitehall szá
mára, de minduntalan felszaladt megnézni egyhetes 
fiát. Este aztán, mikor fáradtan és könnyű lélekkel 
lefeküdt, öt perc múlva megint ott tartott a tegnapi 
tusakodásnál. És most már sejteni kezdte, hogy itt 
nincs megállás.

Mikor Helen teljesen felépült, új képet festett 
róla, illetve önmagokról. Megint a kertben ábrázolta 
kettejüket, de most alakjuk az egész vásznat betöl
tötte. A fiatal asszony járni tanította a kis Clarát, 
kis kantárt csinált neki járószalaggal, azon vezette 
a pufók gyereket. Helen képei állandóan szapcrod-
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tak. Minden egyéb festési feladat már csak másod
sorban érdekelte a művészt. Szeme csak ezt az egy 
tárgyat látta, ennek színeit és rejtett árnyait ku
tatta, bármikor pontosan le tudta volna festeni fej
ből. De mindig új beállításban kereste titkait. S mi
alatt festette a szép homlokot, mint festő pontosan 
megoldotta, de mint férj lemondóan tűnődött azon, 
hogy nincs emberi hatalom, amellyel a féltékenység 
agy ilyen homlok mögé betekinthetne.

Most különben maga is modellt ült, mégpedig 
szoborhoz. Petel, az augsburgi szobrász, aki ván
dorló természetű német ember volt és hol felbuk
kant Antwerpenben, hol elutazott valahova. Most 
megint itt tartózkodott, s mint ilyenkor mindig, 
állandó látogatója volt a műteremnek. Mulatságos 
és eszes ember lévén, Pieter mindig szívesen látta, 
különösen a művészet elvi kérdéseiről szokott vele 
beszélgetni. így vetődött fel a gondolat, hogy ha 
festményről rézmetszetet lehet csinálni, miért ne ve
hetné át a Rubens-festmények egyéni stílusát a 
szobrász is. Megkísérelték, hogyan lehetne együtt 
dolgozni. Pieter vázlatokat rajzolt, Petel kifaragta 
ezeket. Különösen elefántcsontban szeretett dol
gozni, .boszorkányosán ügyes keze ehhez az anyag
hoz vonzódott leginkább, s Pieter is kedvelte szép 
színét, kellemes, puha tapintatát, festőszeme számára 
különösen finom fényeit és árnyékait. A közös 
munka nagyon érdekesen sikerült, olyan feszület 
került ki belőle például, amelyre hozzáértő nyomban 
azt mondhatta, hegy nem is szobrász faragta, ha
nem Rubens festette. Sőt művészi pepecselés közben 
még jobban elbonyolították a dolgot: kettejük mun
kájába még beiktatták harmadiknak az ötvösét. 
Pieter megrajzolta a mithológiai jelenetekkel ékesí
tett sótartót, Petel megmintázta agyagból, aztán el
küldte az augsburgi ötvösnek, hogy ezüstből verje 
ki Mindez nem volt nagy haszonnal járó munka, de
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gyönyörködtető és tanulságos. Most Pieter mellszob
rát mintázta az augsburgi mester terrakottából. És 
mintázás alatt mindig művészetről és művészekről 
beszélgettek. így került szóba Velazques is. Pieter 
könyvet tartott a kezében és abból szemelvényeket 
olvasott. A könyv most jelent meg Madridban, el
küldték neki. Azoknak az olasz festőknek egyike 
írta, akik Velazquez megjelenéséig korlátlan urai 
voltak a spanyol udvar festészetének, az ő megjele
nése aztán egyszerűen elseperte őket. Most Cár- 
duccio, a firenzei olasz, egész könyvet írt ellene. 
A könyv azonban ügyesen leplezte valódi célját, a 
művészet anyagi védelmével kezdte.

— Hogy megértsed, — magyarázta Pieter, — 
előbb el kell mondanom a spanyol viszonyok egy 
részletét, amelyet nem ismerhetsz. A spanyol iparo
sok forgalmi adót fizetnek. Minden üzletben, minden 
vásárláskor hozzácsapnak az árakhoz nyolc tíz szá
zalékot, az az államé. Ez elég nyomasztó adó, mert 
egy tojás után forgalmi adót fizet a falusi asszony, 
aki tyúkokat tart s a tojást eladja az ügynöknek. 
Az ügynök beviszi Madridba és eladja a kofának, 
megint forgalmi adó. A kofa eladja a vevőnek, 
megint forgalmi adó. Az adó spanyol neve alcabala, 
a pénzügyőr, aki behajtja, az alcabalero. Már most 
tudnod kell, hogy a spanyol festő és az alcabalero 
esküdt ellenségek. Az alcabalero könyörtelenül be
hajtja minden kép után a forgalmi adót, a szegény 
festő pedig azért is haragszik, mert lecsípnek keser
ves pénzéből, azért is, mert mesterségét a vargáé és 
fűszeresé mellé sorolják. Greco annakidején dühösen 
harcolt az alcabala ellen, egy nagy pőrét meg is 
nyerte a madridi legfelső bíróság előtt, de a rendsze
ren nem tudott változtatni. Most már: ez a Cár duc
cio úgy tesz, mintha a forgalmi adó ellen írna köny
vet. De ez csak ürügy, mert Velazquez ellen írja. És 
el kell ismerni, hogy igen ügyesen és eszesen. Azt a
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kérdést fejtegeti, s éppen ezért mondom el: amely
ről annyit beszéltünk már, a természet utánzásának 
és a stilizálásnak kérdéséről. Hallgasd meg, miket 
mond. „Vájjon a festés nem szellemi foiyamat-e? 
Vájjon nem a lélek csinálja inkább a képet, mint a 
kézi A festészet éppoly kevéssé ipar, mint ez iro
dalom. A nagy írók, Calderon, Lope, Camoens, Gón- 
gora ugyanilyen munkát végeznek, szavakkal feste
nek, s alapjábanvéve nagy festők. Az igazi festő 
nem más, mint gondolkozó, aki az ecsettel állít, bi
zonyít, ellentmond, végül lezárja a vitát. De aki csak 
utánozza a természetet, az nem több az olvasónál. 
Az olvasó nem mond mást, csak amit lát a könyv
ben. Ha a szem csak a természetet látja és mást 
semmit, hol marad a teremtő szellemi így a festé
szet csakugyan nem több, mint kellő kézügyesség és 
gyakorlat kérdése. És akkor csakugyan nem több, 
mint ipar."

— Ez nagyon elmés ember, — mondta Petel. aki 
mintázás közben élénken ügyelt.

— Veszedelmesen az. Most figyelj, Velazquezről 
kezd beszélni. „Hamis próféta állott elő, akinek meg
jelenését úgy kell tekinteni, mint a festészet romba- 
dőltének jóslatát. Művészetünk egy híve mondotta, 
hogy valamint e földi világ végén az Antikrisztus a 
maga költött csodáival és borzasztó tetteivel, ame
lyek hamisak és mulandók, számos népet fog a rom
lásba vinni, míg az igazi Krisztusnak adja ki magát, 
éppen így megjelent most egy Anti-Michelangelo, 
aki a külsőségek utánzásával, csodálatos életszerű
ségével sok embert el tudott bolondítani, hogy ez a 
jó festészet, s az ő festési módja az igazi."

— Nincs igaza, de kitűnően érvel.
— Várjál csak. Most jövünk mi, én és Van Dyck. 

„Ezek a természetutánzók tudják, hogy hol van a 
gyengéjük és ezért ravaszul és igen elmésen meg
kerülik az igazi feladatot. Ha például Máriát és
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Mártát kell megfesteni, mikor Jézus meglátogatja 
őket, óriási készleteket festenek élelmiszeredből, Kap- 
pant, borjút, gyümölcsöt, fácánt, tálakat, hogy ezek
kel a termeszetet utánozhassák. Az ilyen festőktől, 
akik szelleműkkel és kezükkel ilyen művészetet al
kotnád, egyszerűen borzadok/* Várjál, most jön Te- 
niers es a hollandok. „Vannak természetesen tár
gyak, amelyek pontosan ezeknek a festőknek valók. 
Konyhákat festenek alacsony és közönséges gondo
latokkal, részeges ückókat, kártyásokat. A művész 
szellemi munkája itt abban merül ki, hogy négy 
ronda fickót és két illetlen nőszemélyt pingál o-da a 
vászonra, nagy kárával a művészetnek és kevés d i
csőségével a művésznek/* Most megint Velazquez, 
Van Dyck és én. „Marad az arcképfestés. Ennek fel
adata valóban az, hogy utánozza a természetet. Csak
hogy az arcképfestés alárendelt festészet. Soha iga
zán nagy és kivételes művész nem volt arcképfestő, 
mert a nagy művész kijavítja képén a természetet, 
az arcképfestő pedig kénytelen tárgyához alkalmaz
kodni és ki vari annak szolgáltatva/* Vedd tudomá* 
sül, Petel, hogy most, mikor az arcmásomat mintá
zod, nem vagy igazi művész.

— Mulatságos könyv ez. De honnan tud ilyen 
jól németül ez a spanyolok közé szakadt olasz?

— Nem németül írta, hanem spanyolul. Én 
mindjárt lefordítva olvastam neked.

— Micsoda? Lehet így tudni idegen nyelveket? 
Ilyen folyékonyan fordítasz spanyolból németre, aki 
flamand vagy?

— Ne felejtsd el, hegy nem „príma vista“ fordí
tottam, mert már ismerem a könyvet. De tudod, mi 
az érdekes? Hogy ez a régimódi piktor egy kalap alá 
fog engem Velazquezzel, holott közös bennünk nincs 
a világon semmi más, csak az, hogy mind a kelten 
újak vagyunk. De megváltoztatni nem fog bennün-
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két. Téged sem, aki arcmást mintázol. Van Dyeket 
sem, aki számomra a világ első arcképfestője.

— Mit tudsz róla? Hogyan megy sora Lon
donban?

— Nagyszerűen. Írni is szokott, sokat hallok is 
róla. Károly király roppantál szereti. Gyakran 
meglátogatja Blackfriarsban, ahol pompás műter
met rendeztetett be neki. Az ariszokraták rendsze
resen járnak hozzá, már nem is festetni, divat lett 
a londoni előkelő világban, hogy Van Dyck műter
mében találkoznak. Anton hat inast tart Ó3 minden 
arisztokrata vendégénél' jobban és drágábban öltöz
ködik. Akit lefest, azt meg szokta hívni ebédre, 
konyhája kitűnő, a legritkább borokat tartja. De 
bőven győzi pénzzel. Az arisztokraták azt a szokást 
vették fel, hogy nem egy, hanem öt-hat képet 
festetnek magukról, ha már festésre kerül a s r, 
különböző beállításokban. Strafíord gróf kilencszer 
fest tét te le magát vele, Arundel hétszer. Én is fes
tettem ezt az Arundelt, de csak kétszer.

— Érdekes ember ez a Van Dyck. De azt hi
szem, az életmódja árt neki. Nagyon gyenge szer
vezet. Figyelmeztettem is, hogy ne éjszakázzék, 
mert megadja az árát. De csak nevetett.

— Igen, erre az egyre nem tudtam megtanítani, 
az egészséges életre. Azt mondta mindig, hogy ő 
olyan, mint Akhilleusz, kurta életet akar, de szépet 
és élvezeteset. Hát élvezni tud is. Ahogy egy pohár 
bort kóstolgat, a szemét ihletetten lehúnyja, az 
arca elváltozik: olyan, mintha révület szállta volna 
meg. Egy csipkegallér úgy tud tetszeni neki, hogy 
könnyes lesz a szeme.

— Képzelem, micsoda pusztítást visz véghez a 
nők között.

— Londonban ez most könnyű kérdés, az elő
kelő hölgyek elég kikapósak. Antonnak volt egy 
nagy szerelme* Testi-lelki barátságot kötött Bristol
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gróffal és elcsábította a feleségét, Lady Digby 
Venetiát.

— Hallottam. Festette is.
— Többször. A dologról túlsókat beszéltek az 

udvarnál, erre lefestette allegorikusán, a rágalom 
leigázott szörnyével, galambbal a kezében, amely az 
ártatlanságot jelképezi. Nyilván a férjet akarta 
vele megnyugtatni. Nemrég halt meg ez a lady 
Yenetia. A ravatalon is lefestette. De azt hallom, 
hogy a másik kép jobb. Az, amely a férj becsapá
sára készült. Most ne dolgozzunk tovább, Petel.

— Mi az? Olyan ideges lettél egyszerre.
— Nem, nem, semmi. Sőt olyan jól esett művén 

szetről beszélgetni. Holnap folytatjuk, Petel. És 
megint kimondjuk, hogy politika nincs.

Valóban kerülte a politikai beszélgetéseket. 
Legfeljebb az öreg Branttal cserélte ki nézeteit, 
mert abban vakon megbízhatott. De Brüsszelbe nem 
ment, csak ritkán, hogy Albrechtét lássa, a íőher- 
cegnénél nem jelentkezett. Az különben is kevés ki
hallgatást adott már, betegeskedett folyton és töb
bet volt ágyban, mint ágyon kívül. Egyszer azon
ban egy ilyen brüsszeli látogatáskor izenetet ka
pott. Az infánsnő megtudta, hogy Brüsszelben van 
és beszélni kíván vele.

Isabella betegen feküdt. Ijesztően megörege
dett, epebaja sárgasággá fajult, citromsárga volt 
még a szeme fehérje is. Nehezen bírta a beszédet, 
a fájdalmaktól olykor felnyögött közben.

— Még mindig nem politizálsz, Rubens?
— Nem, fenség. A családomnak és a festésnek 

élek. Nyugalmas vagyok és elégedett.
— Látod, te elérted a nyugalmat. Én nem. Még 

mindig nem mehetek kolostorba, a parlament miatt. 
De most már késő is volna. Hagyjuk ezt. Tudtodra 
kell adnom valamit, ami érdekelni fog. Aarschot 
hercegről van szó. Mivel te nem mentél Hágába,

Harsányi Zsolt: Élői jó. IV. 11
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mást küldtem oda, hogy figyelje. Mindegy, hogy 
kit. Ez az emberem nagyon gyanús dolgokat jelen
tett róla. És minden jel azt mutatta, hogy ez a te 
barátod, Gerbier, valami szerepet játszik az ügyei
ben. Aarschot annyira haladt a tárgyalásokkal, 
hogy Olivarez hozzájárulását adhatta valamihez. 
Engem teljesen kihagyott a dologból, mondhatom, 
egyenesen neveletlenül viselkedett velem. Elutazott 
Madridba. Én sem voltam rest, utána néztem, nem 
lehetne-e ezt a Gerbiert megkömyékezni.

— Ez aligha sikerült, fenség.
— Nagyon tévedsz. Gerbiert nagy veszteségek 

érték és családos ember. ,Kapott egy összegben húsz-* 
ezer tallért és élethossziglani járadékot. Sok pén", 
de megérte. A  te Gerbier barátod a legrészleteseb
ben elárulta, hogy a Brüsszelbe küldött nemesek 
összeesküvést szerveztek ellenem. Az ő lakásán tár  ̂
gyalták le az egészet. Bizonyítékokat is kaptam. Ez 
az ostoba Aarschot jókor ment Madridba. Mindent 
megírtam a királynak. Most kaptam a hírt, hogy 
Aarschot herceget Madridban letartóztatták. B izto 
sítalak, hogy a börtönből soha ki nem fog szaba
dulni. A főkolomposokat itthon lefogatom, már in
tézkedtem. Szóval ha Aarschot nemes ember, lovas: 
és kamarás létedre megbántott, most megkaptad a* 
elégtételedet. Ezt még közölni akartam veled. És el 
is akartam búcsúzni tőled.

— Hogyhogy elbúcsúzni? Hogy mondhatsz ilyet 
fenséges asszony?

— Én jól tudom, mit beszélek, Rubens, többet 
mi már nem láthatjuk egymást. Köszönöm a hűsé
gedet és a barátságodat. Nagy könnyebbsége voltál 
fáradságos életemnek. És most a végén már egyet
len igazi barátom maradtál. Ne szólj semmit, 
hallgass. . .

— De fenség, ezt nem lehet szó nélkül meg
állni . . .  a torkomat fojtogatja, hogy . . .
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— Hagyd. Neked megmondom, hogy én tulaj* 
donképpen már nem is élek. A lelkem már odaát 
van. Békésen és örömmel megyek el innen. Isten 
veled. Most menj és élj boldogul.

Pieter engedelmeskedett. Némán kezet csókolt 
Az ajtóban még egy pillanatra odanézett. De az 
infánsnő már nem figyelt rá. Keble fölött összekul
csolt kezében feszületet tartott és behunyott szem
mel imádkozott.

Néhány nap múlva Antwerpenben egy délután 
megkondultak az összes harangok. A  kormányzóné 
meghalt.

VL

A brüsszeli kormányzósági palota üres maradt 
Éppen akkor, mikor Hollandiával nyitva maradt a 
béketárgyalás kérdése, Brüsszelben még együtt vol
tak a flámán d rendek és az országot rendkívüli iz
galomban tartotta a nemesek letartóztatása. Fer- 
nanao, a bíboros-infáns, még nem jött meg új mél
tóságába. Bátyja, a király, fontosnak tartotta ne
veltetése érdekében, hogy csatát is lásson. Ezért be
osztást kapott a németországi harctéren harcoló 
spanyol csapatokhoz. A  brüsszeli kormányt 
D'Aytona márki látta el, de őt a rendkívüli körül
mények között kevésnek tartották. Egy napon maga 
Olivarez toppant be Brüsszelbe. Akkora pompával 
fogadták, amilyet az udvari gyász csak megenge
dett. És elkezdett kormányozni szokott madridi 
módján, minden aktát maga akart látni, alig aludt 
néhány órát, és a legsürgősebb elhatározásokat is 
hetekig húzta.

Pieter azonnal tisztelgett nála, de kihallgatása 
csak rövid ideig tartott. Fiát ajánlotta a minden
ható herceg figyelmébe, a maga részéről bejelen
tette, hogy visszavonult a politizálástóL Olivarez

11*
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ezt a bejelentést minden különösebb sajnálkozás 
nélkül tudomásul vette. Különben jóindulatot mu
tatott és kivételesen még csak nem is volt go
romba. Később átment Antwerpenbe is, a díszes fo 
gadtatáson megint találkoztak. Pieter megismer
tette Helennel a herceget. Pár jelentéktelen szót 
váltottak. De ő alig figyelt oda. Öt D’Aytona segéd
tisztje érdekelte. Don Rodrigo életre-halálra udva
rolt egy brüsszeli barna asszonynak, aki férjével 
átjött a fogadtatásra.

— Láttad, — kérdezte otthon Helént, — Don 
Rodrigo hogy oda van azért a hölgyért?

— Láttam, — felelte Helen közömbösen, — 
most ostromolja, aztán ha rögtön nem ér el min
dent, egy hét múlva már feléje sem néz.

— Hogyhogy, hát sz< volt arról, hogy feléd fog 
nézni? ígérte, hogy meglátogat?

— Engem? Hogyan kerülök én a dologba? Miért 
kérdezel ilyen furcsákat?

— Mert a fiam keresztelőjén nagyon ostromolt.
— Az lehet. Már nem emlékszem. De arról szó 

sem volt, hogy meglátogat. ,
— Ha nem emlékszel arra, hogy ostromolt, 

miért emlékszel arra, hogy látogatásról nem be
széltetek?

Helen vidáman felnevetett.
— Pieter, hiszen te féltékeny vagy! Jaj de örü  ̂

lök. Mindig bosszankodom, hogy sohasem vagy fél
tékeny. Más férj lármázik, jeleneteket csinál, veri 
az aszalt és faggatja a feleségét. Te soha. Mindig 
azt hiszem, hogy nem is szeretsz igazán. És hegy 
egyáltalában nem is tudsz féltékeny lenni. Most 
látom, hogy tudsz. Jaj, de örülök.

— Nagyon tévedsz, nem vagyok féltékeny. Ha 
féltékeny volnék, megsértenélek a feltevéssel. Én 
pedig mindenáron tisztelni akarlak.

— Látod, most elrontod az örömömet. Már bol-
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dog voltam, hogy szeretsz és féltesz. És most visz- 
szavonod. Pedig érdemes volna féltékenynek len
ned. Ez a Don Rodrigo nagyon szépeket mondott 
nekem.

— Ügy. Most már megint emlékszel. Miket 
mondott?

— Csak tréfáltam. Csakugyan nem emlékszem.
Pieter megragadta az asszony csuklóját. Hir

telen harag lobbant fel benne.
— Azonnal tudni akarom, miket mondott
Helen felszisszent, de azért jókedvűen nevetett.
— Jaj, de megszorítottad a kezemet. Ügy-e, lá

tod, hogy tudsz féltékeny lenni? Nézd, nekem olyan 
öröm, ha érzem, hogy féltesz. Szerezd meg nekem 
ezt az örömet. Még akkor is, ha nem gyanakszol iga
zán, inkább mutasd. Nekem az jólesik.

— Miért esik jól?
— Mert akkor a családban mindenkinek el

mondhatom, hogy: „Jaj, Pieter úgy félt engem,
hogy az rettenetes.** És akkor irigyelnek.

— Gyerek vagy. Nem lehet téged komolyan 
venni. Azt hiszem, nincs is más örömed, csak az, 
ha irigyelnek.

— De különös vagy, hát persze, hogy örülök 
neki. Te nem? Annál nagyobb öröm nincs a világon. 
Láttad volna, mi volt ma a fogadáson, mikor Üli- 
varez herceggel beszélgettem. Az asszonyok csak 
úgy sápadoztak. Megjegyzem, ez az Olivarez herceg 
nagyon kedves ember.

— Biztosan tudtam, hogy ezt fogod mondani. 
Mihelyt herceg, neked mindjárt kedves ember.

— De miért csodálkozol ezen? A hercegek csak
ugyan kedves emberek. Én roppant szeretek herce
gekkel beszélni. Mi rossz van abban?

— Semmi, semmi. De végre szeretném tudni, 
hogy ez a Don Rodrigo miket mondott neked?

— Ha komolyan kérdezed, akkor megmondomt
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igazán nem emlékszem. Arra emlékezem csak, hogy 
mókázott és udvarolt. Biztosan azt mondta, amit 
mindenki mond, ha kettesben marad egy szép asz- 
szonnyal. Ahogy a férfiak szokták.

— Mit jelent az, hegy „ahogy a férfiak szok
ták*4? Én sohasem kezdtem rögtön udvarolni* hu 
kettesben maradtam egy szép asszonnyal.

— Ne mondd. Fiatalkorodban sem?
— Most sem vagyok éppen aggastyán, — felelt 

Pieter kissé idegesen, — de mikor fiatalabb voltam, 
akkor sem tettem.

— Már pedig nekem mindenki igyekszik udva
rolni. Nagyokat néznek a szemembe, bókolnak, só
hajtoznak és lesik, mikor látszik ki valami a lábam
ból. Ezt mind így szokta. És én ezt szeretem. Rop
pant szeretem ezt a nővéreimnek elmondani és ki
nevetni a férfiakat.

— Nagyon meg kell, hogy neveljelek, Helen. 
Tisztességes, előkelő asszony nem veszi tudomásul 
az ilyen célzásokat. Az ilyen udvarlási szándékot 
rögtön az elején el kell vágni. Nagyon komolyan 
követelem tőled, Helen, hogy ehhez tartsd magad. 
És nem szeretném ezt kétszer mondani.

Helen szép szemében megcsillant a közelgő 
pityergés.

— Igazán, — mondta panaszosan, — minden 
kis örömet sajnálsz tőlem.

Aztán egyszerre sírva fakadt és kitört.
— Én ezt nem így képzeltem.
Pieter megdöbbenve nyúlt az asszony álla alá, 

hogy a síró fejet maga felé fordítsa.
— Nem így képzelted? Mit? A  házaséletedet? 

Helen, bennem meghűl a vér. Hiszen én azt hittem, 
hogy boldog vagy. Hát mi hiányzik neked? Minde
ned megvan, bőségben élsz, ékszereid vannak, mint 
akárki másnak, címeres hintóbán kocsikázol, két 
szép gyereket adott az Isten, Mit jelent az, hogy
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nem így képzelted? Hát hogy képzelted? De beszélj 
most, nagyon kérlek, mert ez a pillanat nagyon fon
tos. Miben van hiányod?

Helen vállat vont. Pityeregve kezdett bele mon
dókájába.

— Nem nagy dologról van szó. Ami az élethez 
kell, az nekem mind megvan, nem mondom. De mi
kor férjhez mentem, én úgy örültem az udvari élet
nek. Azt hittem, hogy gyakran bemegyünk Brüsz- 
szelbe és ott udvari bálok is lesznek. És gyakran 
járunk társaságba, hozzánk is jönnek előkelőségek 
és udvarhölgyek. Arra is gondoltam, hogy talán ál
landóan Brüsszelbe költözünk, nagy életet fogunk 
élni és nekem a férfiak udvarolni fognak, mert 
akármit beszélsz, arra egy asszonynak szüksége van. 
Azt is hittem, hogy nagy utazásokat fogunk tenni. 
Az angol udvarba, Velencébe. És mi lett ebből? Soha 
egyetlenegy udvari estélyen nem voltam, nem utaz
tunk, hozzánk csak hébe-hóba jön valaki, mi nem 
megyünk sehová, hetekig nem is beszélek mással, 
mint a családdal. Család, család és mindig csak csa
lád. Az ember megunhatja az életét. És akkor, ha 
valaki ártatlanul foglalkozik velem, még ezt a kis 
örömet is sajnálod tőlem.

Bánatosan szárítgatta szemét a csipkés kesz
kenővel.

— Hol vegyek én neked udvari bált, Helen? Ha 
csak az udvari bálért jöttél hozzám, akkor kár volt, 
mert tudhattad, hogy a főhercegné apáca és nem 
rendez ilyesmit. Most pedig egyáltalában nincs 
udvar és hónapokig nem is lesz. Ebbe nyugodjál 
bele. Társaságba nem fogunk járni, csak ahová 
muszáj, mert én dolgozom. Előkelőségekről nekem 
ne panaszkodjál, mert ez nevetséges, különben egy
szerre két uralkodó asszony járt a házadnál, mit 
akarsz még. Nem gyűjthetem ide Európa valameny- 
nyi királyát uzsonnára. Utazni akkor fogunk, ha
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szükség lesz rá. Ami pedig az udvarlást illeti, lehet, 
hogy arra egy asszonynak szüksége van. De eléged
jél meg a férjed udvarlásával. Ha a te helyzetedben 
valaki még elégedetlen, azt jobbról-balról nyakon 
kellene ütni. Én mindaddig komolyan neheztelni 
fogok rád, míg magadba nem szálltál és bocsánatot 
nem kértél. Most megyek dolgozni.

A duzzogás csak estig tartott. Másnapra nem 
tették el a haragot. Még haragban voltak, mikor le
feküdtek, de aztán Pieter a sötétben két puha meleg 
kart érzett a nyaka körül. Helen úgy simult hozzá, 
mint a doromboló macska. Bocsánatot kért. S a két 
kar ölelésétől Pieter mindent elfelejtett. Jó ideig 
csendesen és nyugodtan ment minden, Pieter szor
galmasan dobozott és újabban az az öröm érte, hogy 
igen használható fiatalembert talált műterme szá
mára. QueUin Erasmumak hívták, egyetemet vég
zett, bemutatta magister artium-oklevelét, fellépése 
úri volt és jólnevelt, amellett rendkívüli érzéket mu
tatott rajz és rézmetszet iránt. Valaha Van Dyck 
volt az a műteremben, aki a Rubens-képekről réz
metszet alá va^ példányokat készített; ehez külön 
érzékre volt szükség, és Anton óta ez a Quellin volt 
az első, aki pomoásan értett hozzá. Üj munkatársai 
között sok hasznát vette a kis Wouters Fransnak is, 
aki meglepő lágysággal tudott egészen kis alakokat 
festeni és tájakhoz is jól értett. Ha valamely képen 
a kompozíción kívül messzi emberi alak fordult elő, 
annak ő volt a mestere. Igen tehetséges voP az új 
tanítványok között Diepenbeck Abraham is, ennek 
a könnyű, elegáns ecsetvonás volt a főerénye. De a 
legnagyobb nyereség az volt, hogy Schut Cornelis 
odakerült a műterembe. Ez már ismert festőként 
működött Antwerpenben, műterme ott volt kívül a 
város falain a Willebrords-épületben. De nem va
lami jól ment neki a háborús viszonyok miatt, jobb
nak látta beállani Rubenshez, hogy családját rende-
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sen eltarthassa. Jól festett és elsőrangú rézmetsző 
volt maga is. Az új nemzedék is úgy dolgozott, gon
dos szereposztás szerint, mint a Snijders-féle társa
ság, amely Pieter kétéves diplomáciai útja alatt 
szétszóródott. Ezek most nem voltak ugyan egyénen
ként akkora tehetségek, de a mester mindegyikből 
ki tudta hozni, ami a legjobb volt benne. A Rubens- 
műteremből kikerülő képek semmivel sem maradtak 
alatta a régi hírnévnek. Huszonnégy éve állott már 
a műterem, a megrendelési naplók a kötetek egész 
sorát tették ki és most már kétezernél is több kép 
nyomát tartalmazták. A. munka irama nem sokat 
csökkent ma sem; kivált mióta a brüsszeli politikai 
utak elmaradtak, a rendelők egymást érték a műte
remben. Itt a Whitehallba szánt mennyezetképek 
sora foglalta el a legtöbb helyet. Ezek állandóan 
munkába kerültek, majd megint kimaradtak belőle, 
ha egyéb sürgős rendelés más vászonhoz szólította 
előlük a tanítványokat.

Az új rendelések között legjobban a Kereszt 
Hordása érdekelte. Az afflighemi apátság rendelte: 
azt a pillanatot kellett ábrázolnia, mikor a halálra
ítélt és már megkorbácsolt Megváltó maga viszi fel 
a Golgotha dombjára a nehéz keresztfát és útközben 
összerogyik alatta. Mozgalmas, erőteljes kompozí
ciót csinált ebből, azzal a merész alapgondolattal, 
hogy a kép kompozíciós középpontjának ezúttal sötét 
foltot szán: az összerogyó Jézust sötét köntösben áb
rázolta, és árnyékban, köröskörül világos foltok jól 
elosztott koszorúját rakta: Veronika fehér arcát és 
fehér kendőjét, a centurio elül haladó paripájának 
hófehér combjait, a világosban tartott anyát, aki 
csecsemőjét emeli, s a pribék izmos lábát, aki neki
feszül az elbotlott Megváltó keresztjének, hogy támo
gassa. Színekben élénket és mosolygót választott, 
szőke hajakat, borszínű római zászlót, csillogó vér
teket, hogy megmutassa a jelenet borzasztó voltát:
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a természet tökéletes közönyét, mikor Isten fiát halni 
viszik.

Szent Veronikához Helen ült modellt, ő nyújtotta 
a fehér kendőt a vérző és verejtékező Jézusnak. 
Pieter minden alkalmat megragadott, hogy örömet 
szerezzen neki. Meglepte váratlan apró ajándékok
kal, megjegyzéseket tett haja, vagy keze szépségére, 
kérés nélkül új kalapot rendelt neki. Az is meg
esett, hogy minden különösebb időszerűség nélkül 
megkérdezte:

— Mondd meg, minek örülnél a legjobban. Örö
met akarok neked szerezni.

S a Golgotha-kép festése közben, amely maga is 
öröm volt neki, Helen így felelt:

— Tulipánt szeretnék.
Pieter elmosolyodott és bólintott. El volt ké

szülve erre a kérésre. Mostanság társaságban egyéb
ről sem beszéltek, mint tulipánról. Ide is átcsapott 
a hollandi tulipán-őrület. Hogy ez hogyan keletke
zett, senkisem tudta megmondani. Az Indiából be
hozott virág tavaly még semmi nagyobb mozgalmat 
nem okozott. De az idén hirtelen mindenki a tulipán- 
hagymákról beszélt. Hollandiában az egyes városok 
egy-egy vendéglőt tettek meg tulipánbörzének. Akik 
a háborús időben útlevelet tudtak kapni holland 
földre és visszatértek onnan, azt mesélték, hogy a 

v tulipán-ügy országos elmebajhoz hasonlít odaát. 
Ezekben a vendéglőkben úgy tárgyalták a hagyma
kötéseket, mint a börzén. Nem volt társadalmi osz
tály, amely ne spekulált volna tulipánban. Nemes 
emberek alkudoztak kéményseprőkkel, szobalányok 
nagykereskedőkkel, adták-vették a hagymákat súly 
szerint határidőre, a hajóslegény épp úgy tudta, mint 
a városi tanácsos, hogy egy kötés Viceroy-hagyma 
árfolyama háromezer forint, egy kötés Semper 
Augustus-hagymáé ötezerötszáz forint. Akinek nem 
volt pénze, házát, barmát, ruháját adta hagymáért-
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és a spekuláción sokan rövid idő alatt meggazdagod
tak, mások egész vagyonukat elvesztették. Különö
sen Harlem volt hírhedt a tulipán-őrületről, a harle- 
mieket már az egész országban csak tulipánistáknak 
hívták. Antwerpenbe is elszivárgott a tulipán-láz, 
egyeseknek már volt hagymájok. Helen most tulipán- 
hagymát akart, neki még nem volt.

Pieter nem kis nehézségek árán meghozatta a 
tulipánhagymát. Hétszázötven forintot fizetett érte, 
Lieíken tábornok-hagyma volt. Mikor csomagolásá
ból gondosan kibontotta és átnyújtotta, Helen na
gyot nézett és csalódott arcot vágott.

— Ez a tulipánhagyma? Hiszen ez olyan, mint 
egy rendes, csúnya hagyma. Én azt hittem, hogy... 
nem is tudom, mit hittem.

— Helen, ne okoskodjál! Tudod, hogy milyen 
nehezen adom ki a pénzt arra, ami nem kell! Ezért 
bé.tszázötven forintot adtam! Most már örülj neki, 
mert megharagszom!

— Mit csináljak, ha nem tudok neki örülni? Én 
egész másnak képzeltem.

Ezen megint összeszólalkoztak. Két napig nem 
beszéltek egymással. Akkor Fourmentnó jött bó- 
kíteni.

— Nem jól kezeled te ezt az asszonyt, Pieter. 
Hiába van két gyereke, még alig húsz éves. Te pe
dig úgy beszélsz vele, mint negyvenévesekkel szo
kás. Érettséget kívánsz tőle, mikor éretlen. Te* 
remtsd össze és tartsd kordában.

— Másról van itt szó, asszonyom, — felelte Pio- 
ter sötéten, — a te lányod engem nem szeret. Ha 
felveszek az út széléről egy korhadt kórót és neki 
adom, csakhogy kedveskedjem vele, akkor neki 
örülnie kell. De neki a figyelem semmi. Megszokta. 
Túlságosan elkényeztettétek.

— Ez igaz. Legkisebb volt. És a legszebb. Min
denki kedvence. De amit mi elmulasztottunk, hozd
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helyre. Még nem múlta idejét. Mindenekelőtt egy 
jó szót kellene szólnod hozzá. Egész nap sírt. Hogy 
te őt összeszidtad egy rongyos hagynia miatt. Add 
oda neki még egyszer a hagymát.

— Azt már nem adhatom. Ma délelőtt, eladtam 
ezerötven forintért. Kerestem rajta háromszázat. 
Helen ne küldjön követeket hozzám, hanem jöjjön 
és kérjen bocsánatot. Nem a hagymáért. A  gyen- 
gédtelenségé^t.

Helen egész nap nem kért bocsánatot. Kavaszul 
estére halasztotta. Mikor sötét van, mikor erejét 
százszor jobban tudja. De Pieter most erős maradt. 
A puha öleléssel közeledő karokat eltolta magától. 
Kurtán megmondta, hogy erről csak nappal akar 
beszélni. Helen sokáig sírt mellette a sötétben, míg 
elaludt. Másnap délelőtt bűnbánóan bocsánatot kért. 
De mellette még szerelmet is vallott. Gyanakodni 
lehetett, hogy anyja tanácsára, de Pieter ezt nem 
kutatta. Mikor felesége lesütött szemmel, de érzéki 
önkínálással hozzá simult és mégis kislányosan re- 
begte, hogy az éjszaka nagyon szenvedett a vissza
utasítástól, ő úgy érezte, hogy rendben van minden. 
És ezerszáz forintért mégegyszer megvette a hagy
mát. És Helen most már illően örvendett neki. Két 
hét múlva azonban már a hagymát nem tudta elő
adni. Pieter lassan-lassan érezte, hogy kedvetle- 
nedik. A nyűgös, pompavágyó, előkelőségért sóvárgó 
élettárs mindegyre távolodott tőle. Viszont a kívá
natos fiatalasszony mindegyre fontosabb lett neki. 
Homályosan érezte, hogy valamibe süllyed. De nem 
tudott számot adni róla, hogy mibe.

A Whitchall-képeket körülbelül befejezte ezen 
a nyáron. A királynak annak idején megígérte, hogy 
a kész képekkel személyesen utazik majd Londonba 
és maga ügyel a gondos felszerelésre. De Van Dyck 
hazajött Antwerpenbe szabadságra, s attól meg
tudta, hogy a király éppen kínos anyagi zavarokkal
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küzd, nem tudná most megfizetni még a szállítás 
költségeit sem. Aztán meg Helent nem lehetett volna 
elvinni, gyerekei kicsinyek voltak még ahhoz, hogy 
hosszabb ideig anya nélkül maradjanak. Hogy pe
dig itt hagyja, arra nem gondolhatott, mert Helen 
egyik legnagyobb vágya volt Londonba utazni. Le
mondott az útról, a Whitehall-képeket félre rakta. 
S még hálásnak is kellett lennie a sors iránt, hogy 
útja elmaradt, mert nemsokára megint elővette a 
köszvény. Sokkal erősebben és fájdalmasabban, mint 
valaha. Térde alaktalanul megdagadt, a legkisebb 
mozdulat is embertelen fájdalmakkal gyötörte. És 
mcst már nem is múlt el a baj napok alatt. Hetekig 
nyomta az ágyat, mikor lábra állt, sántított. Már- 
már azt hitte, hogy jobblába görbe marad. Az el
átkozott ízület csak nehezen kezdett engedni.

Ekkor már híresztelték, hogy Fernandó infáns, 
toledói érsek, aki letette pápai engedelemmel a bí- 
bornoki palástot és katonavértet öltött helyette, 
készül a kormányzói széket elfoglalni, csak azt 
várja, hogy valami győzelmes ütközetben részt 
vegyen és a kellő katonai tekintéllyel vegye át a 
Hollandiával háborúban álló tartományt. Ez a győ
zelem is elérkezett. Wallensteint, aki különbekével 
saját szakállára be akarta fejezni a háborút, a bécsi 
kormány megölette. Gyilkosait gazdagon megaján
dékozta és kitüntette. A császár fia, Ferdinánd ma
gyar király, maga állt a császári erő élére és Wal
lenstein egyik gyilkosát, Gallas tábornokot vette 
maga mellé. Ez a császári sereg egyesült azokkal a 
spanyol zsoldosokkal, akiknek élére a spanyol király 
Fernandó infánst tette. A svédeknek nem volt igazi 
hadvezérük Gusztáv Adolf halála óta. Bernát wei- 
mari herceg és a svéd Hoorn vezette őket. A svédek 
és az egyesült osztrák-spanyol seregek Nördlingen- 
nél találkoztak. A katolikus oldal fényesen győzött.

A  katonai siker megvolt, Fülöp király úgy in-
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tézkedett, hogy öccse haladéktalanul foglalja el a 
brüsszeli palotát és menjen a hollandok ellen. Egy 
hónappal a nördlingeni csata után az infáns már 
bevonult Brüsszelbe. A  főváros úgy határozott, 
hogy soha nem látott fogadtatást készítenek elő 
neki. De kevés volt az idő; azt a sok mindent már 
nem lehetett megcsinálni, amit Brüsszel szeretett 
volna. Maga Pieter nem ment el a nagy ünnepségre. 
Egyrészt még nem érezte egészen jól magát a súlyos 
köszvényroham után, másrészt nem szívesen hagyta 
volna otthon Helent, aki már megint gyereket várt. 
Most már a harmadikat.

Antwerpen városának főemberein nagy izgalom 
vett erőt. Miután a brüsszeli bevonulás idő hijján 
egyszerűen csak pompás volt és gazdag, de semmi 
különleges ötletet a rendezésben nem mutatott, Ant
werpenben a városháza elhatározta, hogy majd itt 
rendezik meg az igazi fogadtatást. A  képviselőtes
tület összehozott harminchatezer forintot. Azt is el
határozták, hogy az egész ünnepség rendezésének 
fővezérletét Pieterre bízzák, neki is megszavaztak 
ezért a munkáért külön ötezer forintot. És Bockokx 
még aznap összeült vele, hogy az első elvi kérdése
ket megbeszéljék.

— A régi világban máskép volt, — mondta 
Rockokx, — más országok is részt vettek a költsé
gekben. Ki szokták egymást segíteni. Most is írtunk 
Génuának, Portugáliának, Angliának, Milánónak 
és a németeknek, hogy küldjenek költséget és kiki 
állítassa fel a saját diadalkapuját, de kevés remé
nyem van, hogy ennek foganatja lesz. Mit gondolsz, 
tudsz valami nagyon szépet csinálni?

— Olyat akarok csinálni, amilyen Antwerpen
ben még sohasem volt. Amit száz év múlva is emle
getni fognak. De nem tudom, elég lesz-e a pénz.

— Már pedig arra vigyázz. Tudod, milyen kín
nal lehetett ezt előteremteni? Meg fogjuk adóztatni
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a sört. De még így is kicsiny a fedezet. A  magam 
zsebéből adtam nyolcezer forintot, mert nem akar
tam, hogy a városom szégyenben maradjon.

— Mennyi idő áll rendelkezésre?
— Jó két hónap. Az ünnepélyes introitns ja

nuár közepén lesz. Most november elején vagyunk.
— Az bizony nem sok idő. De majd kihajszoljuk 

valahogy.
— Ha vállalod, akkor nyugodt vagyok. Mik vol

nának elképzeléseid főbb vonalakban?
— Mindenekelőtt tudnom kell az útvonalat. Hol 

jön be az infáns a városba és hova megy. Ezen az 
ú to n  elosztjuk a látnivalókat. Diadalkapukat gondo
lok, színpadokat élőképekkel, a menetben díszkocsi
kat. De nemcsak örömet és boldogságot kellene hir
detni, Nicolaas. TJj fejedelmet kapunk: ne higyje, 
hogy nekünk itt semmi bajunk e világon. Tudtára 
kell adnunk, hogy mit várunk tőle. Meg kell neki 
magyarázni, milyen árva a Schelde, hogy a kereske
delem tönkrement. Ennek a módját szimbólumokban 
ügyesen meg lehet találni. Csak az a kérdés, hogy 
tetszik-e neked ez az ötlet.

— De mennyire tetszik. Most hogyan gondolod 
a szervezést, mi legyen a modus procedendi?

— Először tisztáznunk kell, hány színpadra, 
hány diadalkapura telik. Ez számítás dolga. Az ára
kat én jól ismerem, költségvetéseket nem kell be
kérni, az ácsoknak és palléroknak átalányösszeget 
állapítunk meg. Ha már tisztában vagyunk, hogy 
mit csinálunk, kiosztom a munkát a festőknek és 
szobrászoknak.

—  Összehívod őket értekezletre?
— Isten őrizz. Jól ismerem én a fajtámat. Ha a 

művész ülésezik, abból jó nem jön ki. Genus irri- 
tabile vatum. Csak ágy lesz rend, ha teljes hatal
mat kapok. Minden használható festőt és szobrászt 
ismerek, mindenkinek azt adom ki, ami rsk i való.
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az árát én állapítom meg, ha nem vállalja, majd 
csinálja a másik. Fellebbezés nincs. És előre meg
mondom, hogy protekció sincs. Ilyenkor minden 
tehetségtelen embernek van egy városi tanácsos 
sógora, vagy egy püspök nagybátyja. Ha nagyon 
szorít valaki, csak küldd hozzám.

— Ne félj, ón sem vagyok olyan puha legény. 
A  cél az, hogy ez az introitus gyönyörű legyen. 
Ha megígéred, akkor az is lesz.

— Megígérem. De holnapra kérem az útvonalat.
Nem ugyan másnap, de negyednap megkapta az

útvonalat. Eddig tartott, míg a városi urak elvesze
kedtek rajta. Mert mindegyiknek volt kedvenc utcája 
és saját háza, amerre a menetet vinni szerette 
volna. Ez már két nap késést jelentett. Ügy döntöt
tek, hogy az infáns a császárkapun lép be a vá
rosba, a Mechelsche Picin után a Lángé Gasthuis- 
straatról befordul az Arembergsstraatra, majd a St. 
Jan-hídon át a Klosterstraatra vonul és megáll a 
Szent Mihály-kolostor előtt, ahol meg fog szállani, 
mert ez a fejedelmi személyek hagyományos szál
lása. V. Károly is itt szállt meg, II. Fülöp is. Pieter 
tehát kiszámította, hojgy egy diadalkaput tesz a 
Heidevetterstraat végére, egyet a Nieucvestraatra, 
egyet a Klosterstraatra. Ez a császárkapuval 
együtt, amelyet fel lehet díszíteni, négy diadal
kapu. A Clarastraaton színpad lesz, ugyanígy a te
jespiacon, a gabonapiacon és a St. Jan-hídon még 
egy. De kitalálta még azt is, hogy a Tenger-téren 
felállítja tizenkét Habsburg-császár szobrát. Még 
készülődés közben hír jött, hogy a portugálok haj
landók egy diadalkapu költségeit viselni. Ezt az 
Arembergstraat bejáratához helyezte, öt diadal
kapu, négy színpad, egy szobor-sorfal, ennyi remél
hetőleg tellett a pénzből.

Most a kivitel következett. Műterme irodává 
változott, itt városi hivatalnokok írták a felsoroló-
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sokat, jegyzékeket, kimutatásokat. Pieter egymás
után kérette oda a festőket és szobrászokat. Van 
Dyck volt a legelső, akire gondolt. Le is ült vele 
tárgyalni, de hiába. Van Dyck a^t mondta, hogy ő 
most szabadságon van; ha már dolgozni kell, akkor 
legyen értelme. S mikor meghallotta, hogy az egész 
parádé költségvetése mennyi, mosolyogni kezdett. 
Megszokta a londoni árakat.

— Ne kívánd tőlem, hogy rontsam az áraimat.
— Nem kívánom. Igazad van, ha az érdekeidet 

meg tudod védeni. Majd megnézed készen, amit dol
goztunk.

— Ne haragudjál, de a diadalkapukat én gyű
lölöm. Ha diadalkaput látok, azonnal megfájdul a 
fejem.

— Te csak a régi Anton maradsz. Jól van, ne is 
nézd meg.

Van Dyck tehát kimaradt a parádéból. Hasonló
képpen Snijders. Ő is keveseltc a pénzt. De külön
ben valamennyivel meg lehetett alkudni. Jordaens 
és De Vos együtt vállalták az egyik diadalkapu olaj- 
festményeit. Van den Hóeke Jasper és Jan szintén 
ketten egy másikat. Schut egy színpad festményeit 
kapta. Két színpad festését vállalták együtt Coster 
és Jordaens. A legnagyobb színpad jutott Rombouts, 
Cossiers, Walfáért és Weri közös társaságának. 
Rijkaart és a fiatal Van Eyck diadalkaput festettek, 
Zegers színpadot, Lángé Jan és Berchgrave szintén. 
Wildensnek két képet kellett festenie Antwerpenről, 
Adriaensens az ország címerét vállalta. A Habsburg- 
császárokon öt szobrász osztozkodott: Van den 
Eynde, Cardon, Van den Mortel, Veldeneer és De 
Neve, a szobrok mögé tervezett galériafalakat 
Quellin, Thulden, Labaer és Van Baalen két fia fes
tették ki. Számtalan kisebb név szerepelt még a ter
vezetben, mint a nagyobb nevűek munkatársa, pél
dául hajdani apródtársa, Liemaeckere Nicolaas, aki

Earsányl Z*olw Élni J*. XT. ~ " 12
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líoose néven jegyezte képeit, Schut munkatársaként 
kapott foglalkoztatást.

Olyan hideg tél köszöntött erre a munkára, ami
lyen hosszú idő óta nem fordult elő. Pieter életének 
ez volt a leghidegebb tele. Az egész város tüzelő 
szűkében volt, a mosdótálakban megfagyott a víz, 
faluról pedig olyan hírek jöttek, hogy a vadak 
végső kétségbeesésükben bevánszorogtak a gazda
sági udvarokba, némely helyen szarvast kötöttek a 
jászol elé. A közlekedés is megcsappant, még a posta
kocsi járata is kimaradt olykor. Az introitust né
hány héttel el kellett halasztani. A  végleges napot 
február harmadikában állapították meg. A  kőműve
sek, ácsok, mázolok, szállítók, kővágók, festők, szob
rászok, kárpitosok egész serege íellélekzett: több, 
mint két heti nem remélt időhöz jutottak.

Van Dyck messziről nézte az egészet. Nem is 
várta meg az introitus. Eljött Pieterhez búcsúzni.

— Utazom Londonba, mihelyt az idő engedi. Ott 
akarok végleg letelepedni.

— De remélem, léllábbal azért itthon maradsz.
— Természetesen. Már gondoskodtam is minden 

eshetőségre. Itthoni életjáradékot vásároltam ma
gamnak.

— Ezt nagyon okosan tetted. És jó feltételekkel?
— Elég jókkal. Van egy nagy uradalom Steen- 

ben, az megszorult forgótőke dolgában. A pénzemet 
egész jól el tudtam helyezni. Ha több pénzem van 
hirtelenében, meg is veszem azt a Steent. Az ősszel 
jártam ott. A kastély nagyon szép. Mindig az volt 
az álmom, hogy ha öreg leszek, ilyen szép nagyúri 
kastélyba vonuljak vissza. De egyelőre nem tudok 
az udvari életről lemondani. És Londont magát is 
nehezen tudnám otthagyni. Nagyon szép és méltó 
otthonom van B ’ackfriarsban, csónakházam a 
Themzén, kedves barátaim és maga a király, aki 
különben sokat emleget téged
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— örömmel hallom, ő mindig nagyon kedves 
volt hozzám. Remélem, hogy előbb-utóbb pénze 
is lesz.

— Ezt csak bízd rám. Mihelyt észreveszem, hogy 
fizetni tud, mindjárt írok neked.

Van Dyck elutazott, de itthagyott valamit, ami 
ettől fogva állandóan ott motoszkált Pieter fejében. 
Sokszor gondolt ő is arra, hogy jó volna itthagyni 
a városi lármát és visszavonulni családjával a vidék 
csendjébe. Eeckeren nem volt jó ehhez, nem volt 
rajta épület, tágas kastélyt építeni pedig nem volt 
rajta hely. Elhatározta, hogy megnézi ezt a steeni 
birtokot, mihelyt ráér. De most nem ért rá. Az in- 
troitus több dolgot adott neki, mint amennyire 
valaha is el volt foglalva. Sokat kellett mindenek
előtt festenie. Legnagyobb feladata volt egyik 
diadalkapu számára megfesteni az infáns és a ma
gyar király találkozását a nördlingeni csatatéren. 
A  közepére tette Fernandót és Ferdinándot, amint 
hajlongva nyújtanak kezet egymásnak a csatasíkon, 
az előtérben helyezte el a Duna allegorikus alakját, 
aki éppen megjövendöli a győzelmet Spanyolország 
és a németrómai birodalom két nemtőjének. Spa
nyolország nemtője Helen vonásait hordta. Festett 
aztán egy „Quosego!“ című képet, amelyen Neptun 
isten megzabolázza a tengeri vihart, kagylófogatá
ról parancsolgatva, najádok és víziparipák köze
pette. Ez a kép az infáns földközi-tengerének egy 
epizódját jelképezte: hajója hatalmas viharba került 
és már-már hajótöréstől kellett tartani, mikor az 
orkán hirtelen lecsillapodott. Meg kellett továbbá 
festenie Albrecht főherceg és Isabella arcképeit. 
Emlékezetből és régebbi vázlatai alapján ábrázolta 
őket, mind a kettőt még fiatalon. Nagyon sietett: 
egy-egy napot szánt a két arcképre. De százszor 
nagyobb munka volt egyszerre húsz festővel és szob
rásszal tárgyalnia, minden nap végigjárnia a terve-
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zett útvonalat, ellenőrizni a vállalkozókat, megvizs
gálni a szállított holmit a kialkudott minőség dolgá
ban. Ha visszaélésre bukkant, botrányt csapni, vé
gigjárni a műtermeket, belebeszélni a készülő ké
pekbe, szobrokba, díszítésekbe, aztán elfutni Gevaert- 
hoz, aki az egész introitus irodalmi feladatait kapta, 
ö  állította össze az élőképek tartalmát, ő szedte ki 
könyvtárakból a régi császárok ábrázolásához szük
séges részleteket, ő eszelte ki a díszkocsik ötletét és a 
rajtuk ülők allegorikus jelmezeit, ő verselte ékes 
disztichonokban az összes feliratokat. Mindez te- 
méntelen munkát adott, a kapuk, színpadok, képek, 
szobrok túlságos lassan készültek és minduntalan 
bajok jöttek közbe, a csikorgó hideg akadályozta az 
építkezést, hevenyészve felállított állványok össze
omlottak, iparosok késtek. Már csak egy hét hiány
zott a nagy naphoz, és Pieter kiszámította, hogyha 
váltott emberekkel éjjel-nappal dolgoztat, akkor 
talán elkészülnek a legutolsó pillanatra

Ekkor jött a boldogító hír, a második halasztás. 
Még pedig jó hosszú. A most már végleges napot 
április tizenkettedikére tették. Teljes két ás fél hó
nap volt addig. Időben A3hát most már kényelmesen 
el lehetett készülni, de annál nagyobb volt a baj a 
fedezet körül. A harminchatezer forintot rég túllép
ték. Az első halasztás jelentős költségtöbbletet oko
zott, most a második halasztás folytán még nagyobb 
kiadásokra kellett számítani. De a városi urak már 
ismerték a terveket. Egyik sem volt hajlandó le
mondani egyetlen kapuról, szoborról vagy színpad
ról sem. Halogatták az anyagi bökkenő elintézését, 
csak legyenek túl az introituson, majd csak lesz 
aztán valahogy. Az a fő, hogy az ünnepély olyan 
legyen, aminő még sohasem volt Antwerpenben.

Sokkal kényelmesebben ment most már a 
munka, az irgalmatlan hideg után már a tavasz 
jelei kezdtek mutatkozni Szakíthatott magának
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annyi időt, hogy megnézte azt a bizonyos Steent 
Helennek nem akart szólni róla. Egyrészt tartott 
tőle, hogy Helen minden áron látni akarja a kas
télyt, s ba aztán nagyon megtetszik neki, nem törő
dik sem vételárával, sem hátrányaival, másrészt, ha 
a kastély egyáltalában eladó, meg akarta lepni vele. 
Füllentett tehát Helennek: Mechelnbe kell mennie 
egy oltárkép dolgában.

Ott volt a steeni kastély Mecheln és Vilvoorde 
között, kissé félreesett az országúttól. Messzi-messzi 
sík tárult itt ki a szem elé, a széles rónán csak itt-ott 
zöldéit egy-egy magányos fa, távolabb már kis pa
gonyok sötétlettek a világoszöld alapon, még mesz- 
szebb kicsiny erdőket lehetett sejteni. Maga a kas
tély, ahogy kipillantott a fák közül, a lovagkor itt 
felejtett álmának tűnt fel. Félhengerrel kiugró to
rony állott ki egy helyen ódon, fekete kőtestéből, 
mellette egész torony nyúlt az égnek kúptetővel, 
eresze alatt lőrésekkel. Sokszáz év előtti lovagok 
várkastélya volt ez, kapuján szinte várta a lóháton 
közeledő utas a vértes várúr kiléptét. Meredeken 
magas zsindelytetejére rásütött a nap és megragyog- 
tatta az egyetlen emeletnek ablaksorát is, közvet
len mellette nagy négyszögletes torony, különálló. 
Valaha hozzátartozhatott a várhoz. Körötte gazda
sági épületek fehér falai villant ki a lombok közül, 
a levegőben a szúnyogok zizegése és a távolról ide
szűrődő kolompszó még áldottabbá tette a nagy táj 
időtlen csendjét. Valótlan látomásnak tetszett az 
egész, a kéz szeretett volna feléje nyúlni, nem 
tűnik-e el a mozdulattól egy szempillantás alatt. 
Ha le kellett volna rajzolnia, milyen kastélyt sze
retne, ezt rajzolta volna.

A gótikus fejű kis kapunál leugrott a nyereg
ből. Megnyomta a rozsdás, ódon kilincset, az nem 
engedett. Lovát kantárszáron vezetve körüljárta az 
épületet és mialatt nyitott ablakot próbált keresni,
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gyönyörködött az alaprajz szabálytalanságában: 
a régi lovagok szeszélyesen ragasztottak kis erőd
jükhöz hol egy saroktornyot, hol egy oldalszárnyat. 
Körülbelül meg lehetett látni a most már nem létező 
sáncárok és a híd helyét. Ember nem volt sehol. 
A  várkastély olyan néma volt, mint a kripta. Csak 
történelmi épületek tudnak így hallgatni, amelyek 
a legtöbbet beszélhetnének. Pieter a melléképületek 
felé vette útját. Egy csűrféle alkotmánynál végre 
megpillantott egy öregasszonyt, aki frissen mosott 
ruhát teregetett két fiatal nyírfa között kifeszített 
kötélre. Ezt megszólította. Nem ment könnyen a be
szélgetés, mert az asszony nagyot hallott, amellett 
öreg esze is nehezen váltott már. Hogy kié a kas
tély, azt nem is tudta, csak azt, hogy ki a gondnoka: 
egy mechelni ügyvéd. A  szobák számát sem tudta 
megmondani.

Pieter megtudta tőle, amit megtudhatott és visz- 
szalovagolt Mechelnbe. Az útról még sokáig és sok
szor visszanézett, a napfényben fürdő várkastély 
képe elbűvölte. Már tudta, hogy meg fogja venni. 
Már tudta, hogy parkot ültet a kastély egyik olda
lán, hogy gyerekei ott fognak futkározni a friss gye
pen, hogy a kastélyban nagy könyvtárszoba lesz, 
hogy a liliom-oroszlános Rubens-címert kifaragtatja 
márványból a kapu fölé, hogy a hintó mellett 
könnyű kis hajtókocsit is fog tartani és szép dél
ei ottökön maga viszi Helent a gyerekekkel kocsi
ké zni.

A mechelni ügyvédnél óvatosan azzal kezdte, 
hogy járadékot szeretne vásárolni. De kicsit. Az ügy
véd keveselte a pénzt. Közben kitűnt, hogy a kastély 
veszekedő örökösöké, senki sem lakik benne, túl van 
terhelve adóssággal, de jómódú, adósságmentes em
ber kezében fenn tudná tartani saját magát, mert 
majorság tartozik hozzá, amelyet évi kétezernégy- 
6zúlz forintért lehet bérbeadni. Van még ezenkívül
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is valami birtok hozzá, amelyen gazdálkodni lehet, 
kis erdő is és több tó. Már ott volt a tervrajz az 
asztalon, az ügyvéd sopánkodott, hogy ebben a há
borús világban milyen nehéz komolyabb ingatlanra 
vevőt találni, mert ő szívesen eladná.

— Nehezen fogsz vevőt találni, uram, — mondta 
Pieter legyintve, — ma az ekkora vagyontárgyak 
nevetséges áron sem kelnek el.

— Odaadnám én majdnem nevetséges árért is, 
csak megszabadulnék tőle.

— Nem igen fog menni. Mi az a nevetséges ári
— Uram, ezt a birtokot a kastéllyal együtt száz

hatvanezer forintra becsülték. Százhúszezerért nyom
ban odaadnám.

— Kinek van ma százhúszezer forintja? Ez leg
feljebb alap az alkura, de nem komoly vételár.

Az ügyvéd ráugrott a lehetőségre, mint a vad
macska. Egy félóra múlva már tiszta képet adott: 
az összes járadékleveleket és kötvényeket kiteregette, 
évekre visszamenően megmutatta a gazdasági szám
adásokat. Hosszú tanácskozás után azzal váltak el, 
hogy Pieter meghál Meehelnben és másnap reggel 
együtt mennek ki, hogy a várkastélyt belülről is 
meg lehessen nézni. így  is történt. Reggel kimentek 
a birtokra. A kastélyban sok volt a régi, szép bútor, 
jórésze még használható, néhány igen jó flamand 
faliszőnyeg, régi időkből maradt családi páncél és 
egyéb holmi. Az ügyvéd teljes leltárral szolgált. Jó 
sokáig járták a tölgyfalépcsőket, melyek szúette kor
látja minden támaszkodásnál recsegéssel fenyege
tett. Bőséges, nagyúri lakás volt ez, tizenkét szobája 
kényelmesen berendezhető, az emeleten lovagterem, 
amelyet néhány új ablakkal könnyen lehetett mű
teremmé alakítani. A legkedvesebb lett volna itt 
maradni azonnal, másnap kihozatni Helent és a 
gyerekeket és a városi lármát máris elfelejteni. De
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az introitus nagy munkája várta Antwerpenben, És 
előbb meg is kellett venni-^ezt a kastélyt.

— Túlnagy nekem, — mondta végül az ügyvéd
nek, — ha már elszánnám magam, hogy az év egyik 
felében falura költözöm, olyan hetvenezer forintos 
birtokot keresnék.

— Hetvenezer forint, — szörnyfiködött az ügy
véd, — ezért a birtokért? A kastéllyal? Hogy mond
hatsz ilyet komolyan, kegyelmes uram?

— Dehogy, dehogy. Ez nem vételi ajánlat. Mon
dom, hogy nagy nekem. Egy másikért, nekem meg
felelőért, szívesen adnék hetvenezerét. Ha tudsz va
lamit, írjál nekem Antwerpenbe. Most nem utazom 
el sehova, a levelet mindjárt megkapom.

— Igen. És mi lesz az életjáradékkal?
— Azt meggondoltam. Ez a Steen-vagyon, bo

csáss meg, kissé zilált. Ebbe nem szívesen fektetnék 
készpénzt bizonytalan járadékért.

Az ügyvéd bánatosan lógatta a fejét, mikor 
Mechelnben elváltak. Tegnap már biztosra vette a 
készpénzt, reményei mára füstbementek. Pieter pe
dig úgy érezte magát, mint a halász, aki már ho
rogra csalta a nagy halat, csak még nem húzta ki a 
vízből.

Helennek nem szólt semmit. Az asszony már a 
hetedik hónapban volt, elnehezedett és naphosszat 
azon sopánkodott, hogy a gyönyörű bevonulásra 
aligha mehet el. Borzasztó, — mondogatta kese
regve, — hogy a sors tőle a legszebb örömöket meg
tagadja. Pieter ilyenkor nem szólt semmit, elfordult 
és boldog kajánsággal mosolygott szakállába. Türel
mesen várta a pillanatot, mikor az adásvételi szer
ződést odanyujthatja Helennek. És folytatta az 
introitus munkáját.

Végre elérkezett április tizenhetedike. Helen 
csakugyan nem hagyhatta el otthonát a kilencedik 
hónapban. Reggel négykor, mikor Pieter felkelt, fel-
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ébredt ő is és azonnal pityeregni kezdett. De aztán 
szépen elaludt megint. Férje még ezen a napon is, 
mikor elég áesorgásra készülhetett, elvégezte reggeli 
lovaglását. Mire aztán az utolsó körszemlét hintáján 
megtartotta a városban, el is érkezett a parádé ideje. 
Sietett a császárkapuhoz, hogy ott csatlakozzék a vá
rakozókhoz. De félúton megállott. Már napok óta 
fáit megint a lába. S ebben a legutolsó órában teljes 
erővel tört ki megint a roham. Embertelen fájdalmat 
érzett a térdében, közel volt az ájuláshoz. Szétnézett 
az utcán, falnak támaszkodva. Találomra megszólí
tott egy arra menő embert.

— Uram, ismersz te engem?
— Hogyne ismernélek, kegyelmes ur, — felelt az 

kalaplevéve. — téged mindenki ismer.
— Akkor tégy nekem egy szívességet. Írok egy 

cédulát, azt bármilyen módon juttasd el Rockokx 
úrnak. Ott várakozik a császárkapunál. De várjái 
csak, nem fognak odaengedni. Majd külön írok szá
modra is igazolást, azzal legalább jó helyről nézhe
ted az érkezést. Ugyancsak ott áll a hintóm a túlsó 
sarkon, odáig nem tudok menni, szólítsd ide.

— Örömmel, uram.
Pieter a falnak simított egy vázlatkönyvből ki- 

sízikítoít lapot és sebtiben írt pár sort Rockokxnak. 
Egy másik lapon megírta az ismeretlen polgárnak 
az igazolást. Többen visszafordultak, úgy megnéz
ték. Ott várt ajkát harapdálva és sápadtan a szenve
déstől, félszegen csak a ballábára nehezedve. Az 
utca csupa szín volt, lobogó, ablakba rakott szőnyeg, 
virágdísz, az ünneplőben sokasodó közönség arcán 
izgatott, csillogó kíváncsiság. Hintája odaérkezett. 
Egyedül már nem tudott beszállni, az idegen és a 
kocsis nagy üggyel-bajjal tuszkolták fel, kardjában 
is megbotlott, úgy zuhant be az ülésre. Mire hazaért, 
vérzett az ajka, úgy megharapta tehetetlen ldnjá-
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bán. A  lépcsőn már valósággal vinni kellett, nem is 
támogatni. Helen nagyot sikoltott, mikor meglátta.

— Ne ijedj meg, — nyögte Pieter, — az most 
árt neked. Csak a rendes köszvényroham. Majd el
múlik. Hivass azonnal orvost, hogy eret vágjon.

Amíg vetkeztették, fogát csikorgatta. Még attól 
is iszonyúan nyilallott a térde, ha fejét fordította. 
Végre elnyúlhatott az ágyban. Ekkor dörrent meg 
odakint az első ágyúlövés, Helen odakint rendelke
zett, hogy forró téglát készítsenek és érvágáshoz 
szükséges holmit. Ő pedig, hogy szörnyű kínjairól 
elterelje gondolatait, kényszerítette magát, hogy vé
gig fussa képzeletben Fernando útját. Előbb a me
netet gondolta végig, a pazar kocsisort, amely ott 
várakozik a császárkapunál, a város falának tövé
ben: elül az aranyozott udvari hintó, vakítóan szer
számozott paripáival, aztán a város díszfogatai, majd 
az allegorikus kocsik, mind csupa aranydísz, színes 
cí,mer, fantasztikus emelvény és árboc, mind meg
rakva mithologikus leplekbe öltözött, virágfüzéres, 
fejőkön bástyautánzatot hordó leányokkal és asszo
nyokkal. Az inf'áns megszemléli a kocsikat, Gevaert 
és Rockokx magyarázzák neki minden dísz, minden 
lepel, minden felirat jelentőségét. Kis leány babér
koronát nyújt át neki. Az ágyúk folyton dörögnek az 
erődben. Aztán mindenki elfoglalja helyét a fogato
kon, az elsőben ül az infáns, D‘Aytona márki jobb
ján. A menet megindul. Harsog a zene. Elmarad a 
kapu, amelyet bőségesen aranyozott domborművek
kel ékesítettek. Virágfiizéres, szőnyeges, zászlós há
zak között halad a menet. Első állomás a Szent 
György-templom. Itt áll az első színpad, gazdagon 
díszített, festett, piros leplekkel kárpitozott épít
mény. Válogatott szép leányok élőképet mutatnak 
itt: az Olimpus istenei ünnepük Antwerpen boldog
ságát. Az iníánsnak hatalmas virágbokrétát nyujta-
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nak át. Tovább. Az ágyúk dörögnek. A Lángé Gast<
huisstraaton áll a portugálok diadalkapuja. Maga 
egy tárlat ez a kapu, csupa dombormű, szobor éa 
olajfestmény, valamennyit el kell magyarázni. To
vább: a Huidevetterstraat végén áll a Fülöpről el
nevezett diadalkapu. A domborművek, képek, szob
rok a spanyol király dicsőségét magasztalják. Most 
jön a szoborgaléria. Nagy, allegorikus festmények
kel díszített falak mentén hat-hat szobor: tizenkét 
Habsburg-uralkodó kőből faragott és megaranyozott 
szobra. Tovább. Ismét színpad a Lángé Clarastraat 
bejáratánál. A színpadon Isabella főhercegnő meg
dicsőülése színes élőképben, rengeteg szereplővel. Az 
ágyúk dörögnek, megint zenekar szól. A Fernando-' 
diadalkapu következik a nördlingeni találkozás Ru- 
bens-képével, soha nem látott díszben, másik oldalán 
a tengeri vihart csillapító Neptun. Tovább. A tejes
piacon óriási színpad, amely Jánusz-templomot áb
rázol: egyik fele visszanéz a siralmas múltba, másik 
előrenéz a gyönyörű jövőbe. A legszebb antwerpeni 
asszonyok és lányok egész serege. Nem messze a ga
bonapiac következik, itt is színpad: az élőkép azt a 
jelenetet ábrázolja mikor az infáns kegyesen báto
rítja a gyászba borult és elhanyatlott Flandriát. És 
megint színpad a St. Jan-bídon. Az élőkép Antwer
pen kereskedelmének fájdalmas züllését ábrázolja, 
Antwerpen nemtői, a Schelde sellői, nimfák és fau
nok semmiképpen sem tudják a menekülő Merkúr 
istent visszatartani. Még mindig dörögnek az ágyúk 
és mindenütt szól a muzsika. Az infáns minduntalan 
kiszáll hintájából, majd megint elfoglalja helyét. A 
Kloosterstraat bejáratánál új diadalkaou, amely 
Antwerpen hajdani gazdagságát jelképezte, aranyo
san és ezüstösen. Végül a Klastrom bejáratánál az 
utolsó diadalív: Héraklész háromembernyi alakja 
áll itt az Erény és Öröm között, mint az Erő jelképe, 
Eellerofón pedig, aki az infáns arcvonásait viseli,
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legyőzi a Kimérát. A kolostor kapujában díszruhás 
papság, egyházi zenekar énekel...

Tovább nem büta. Elájult.

vn.
Az érvágás használt valamit s vérvesztett kábu

latában a kegyetlen fájdalom nem kínozta annyira. 
Már kora délután egyik ismerős a másik után je
lentkezett: az egész városban feltűnt, hogy a parádé
ról éppen annak alkotója hiányzott. Mindenki lel
kendezve magyarázta, hogy ilyen szépet soha életé' 
ben nem látott. Azt mondták, hogy az infáns alig 
hitt a szemének, semmi másról nem akar beszélni, 
piint a színpadok és diadalkapuk csodáiról, sőt fel 
akarja borítani a szigorúan előírt napirendet: dél
után még egyszer végig akarja nézni Gevaert ka
lauzolásával az egészet, ünnepélyesség nélkül és 
nyugodt figyelemmel, most próbálják az élőképek 
szereplőit még egyszer összeharangczni. Este eljött 
a holtfáradt Qevaert és majdnem könnyezett a bol
dogságtól. Folyton az infáns szavait idézgette, aki 
odavan az elragadtatástól.

— A fiad miért nem jött át? — kérdezte végül.
— Azt írta, hogy nagyon sokat dolgozik és a 

brüsszeli bevonulást úgyis látta. Pedig megvolt a 
helye egy jó karzaton. A Brant-családdal lett volna 
együtt, mint Nicolaas, aki most Brantéknál is lakik 
rövid id*re.

— Értem. A  szülés miatt. Mikorra várjátok ,a 
gyereket ?

— Már itt kellene lennie. A bába nyilván elszá
mította magát. Bocsáss meg, hogy ekkorákat nyö
gök, de cudarul kínoz a köszvény.

— Szegény barátom, jobb is, ha pihenni hagy-
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lak. Megjegyzem, hogy r.z infáns háromszor is meg
kérdezte, hogyan vagy. Azt mondja, hogy jól ismer.

— Persze, hogy jól ismer, hiszen Madridban fes
tettem, két bátyjával együtt.

A sikertől boldog Gevaert elment. Az ágy fejéi 
hez odaült Helen és igyekezett vigasztalni a szenve
dőt. Erős mákfőzetet hozott neki, hogy tudjon aludni. 
Nagykésőre a beteget csakugyan elnyomta a vér
veszteségtől, a szenvedések fáradságától és a má-: 
kon ytói az álom. De alig szenderedett el. Helen fel
költötte:

— Pieter, — mondta izgatottan, — udvari titkár 
volt itt. A  neve nem jut eszembe, te is ismered. Azt 
mondta, hogy izenetet hoz az infánstól: őfensége hol
nap pont délben idejön és meglátogat. Maga őfensége.

— Ezért felköltesz? A jó Isten áldjon meg, He
len, nem értem volna rá ezt holnap reggel meg
tudni?

— Azt hittem, hogy fontos. Elvégre mégis csak 
a király öccse. Látod, ilyen az én szerencsém. Egy
szer jön a házamhoz a spanyol király öccse, biztosan 
nagyon kedves ember és én nem mutathatom magam.

— Miért ne mutathatnád magad? Egy asszony 
ne szégyelje, ha anya lesz, hanem legyen rá büszke. 
Csak mutasd magad egész nyugodtan.

— Ilyennek lásson engem? Nem, azt nem aka
rom. Igazán bosszantó. Nem tudtad elintézni a be
folyásoddal, hogy az egész ünnepséget három héttel 
későbben tartsák? Neked egy szavadba került volna. 
De nem gondoltál rám.

— Helen, már annyiszor mondtam, hogy ettől a 
mondattól a falnak tudok menni mérgemben. „Ne
kem egy szavamba kerül." Mindenki ezt mondja, aki 
testőr akar lenni Madridban, vagy akinek rosszul 
álló pőre van a londoni bíróság előtt. Persze. Ne
kem egy szavamba kerül, és ha nem tudom elintézni, 
akkor önző, komisz kutya vagyok. Ha nem akarod
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niutalni magad, nem lesz semmi baj. Az infáns itt 
marad Brüsszelben. Most már udvari bál is biztosan 
lesz. De nagyon kérlek, hagyjál aludni. Ha tudok. 
Mert most már kiverted az álmot a szememből. És 
szörnyen fáj megint.

— Udvari bál lesz? Jaj do örülök. Nagyszerű. 
[Várjál, most forráztatok még egyszer mákot.

A  mákonyos álom után mindig émelygéssel, fej
fájással és kellemetlen közérzettel ébredt. így síny
lődött az ágyban, forgó gyomorral, lüktető halánték
kal, mikor délben megérkezett az infáns. D'Aytona 
márki is vele jött. Fernando herceg megemberese- 
dett, cifrára pederte világosszőke bajszát és igyeke
zett a marcona hadvezér benyomását kelteni.

— Legteljesebb megelégedésemet fejezem ki ne
ked, Rubens. Fogadtak már engem Európa nem egy 
városában, de ilyet még sohasem láttam. Nem is 
értem, honnan vettél ennyi ötletet. Már kétszer vé
gignéztem, de még mindig összevissza kavarog a fe
jemben ez a hallatlan gazdagság.

— Fenség, ezt a világ semmi más városa nem 
tudta volna megcsinálni. Sehol ennyi remek festő és 
szobrász nincs együtt. Ezt csak Antwerpen tudja. 
Antwerpen, amely most annyit remél fenségedtől.

— Remélhet is. A hollandokat rettenetesen el 
fogom verni. Amit Nördlingennél csináltam, az 
semmi. Most jön az igazi folytatás. Nem szeretnék az 
Orániai herceg bőrében lenni. De beszéljünk rólad. 
Nagy sajnálatomra szolgál, hogy szenvedsz.

— Rövid lejáratú kín ez, fenség. A köszvényem- 
nek ezek a rohamai jönnek és mennek. Mindenesetio 
végtelen hálával köszönöm, hogy fenséged ekkora 
keggyel tisztelte meg szerény otthonomat.

Ekkor belépett Helen. Kíváncsisága mégis erő
sebb volt, mint hiúsága. Olyan ruhát hordott, amely
nek lebernyeges bősége nem tette állapotát olyan
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feltűnővé. Pieter a betegágyból bemutatta feleségét
az előkelő vendégeknek.

— Ab, a szép Rubensnó asszony, — mondta az 
infáns az elkényeztetett fiatalemberek hangján, — 
hallottalak már emlegetni, asszonyom* Remélem, 
hogy kielégítőbb körülmények között is bókolhatok 
szépségednek.

— Ó, fenség, az egész antwerpeni társaság bol
dog, hogy udvari élet lesz Brüsszelben. Mindenki 
várja az új korszakot, az ünnepélyeket, a bálokat...

Az ifjú kormányzó ránézett D’Aytonára. Minda- 
ketten nevettek.

— Egyelőre más a dolgunk asszonyom, — mon
dotta a márki, — őfensége többet lesz a harctéren, 
mint a bálteremben.

— Bizony, — mosolygott Fernando herceg, — a 
magamfajta nyers katonának ilyen az élete.

S mialatt Helen láthatóan elkedvetlenedett, ő 
Pieterhez fordult.

— De azért remélem, meg fogsz jelenni előttem, 
hogy elbeszélgessünk. Ügy tudom, boldog emlekű 
nagynénémnek udvari festője voltál. Nagy örö
mömre szolgál, hogy az én uralmam alatt is az le
hetsz. Hiszen csak legyek túl a kezdeten és csináljak 
rendet a csatatéren, majd a békésebb világban több 
idő jut a művészetekre. Most például máris sietnünk 
kell, úgye D'Aytona? Fogadd tehát még egyszer 
megelégedésemet, Rubens. Sokat használtál városod
nak, mert én ezt Antwerpennek soha nem fogom el
felejteni. Gyógyulj meg mennél hamarább. Isten ve
led. Isten veled, asszonyom, neked szerencsés lebete*' 
gedést kívánok. Ez az első gyermeked?

— Már a harmadik, fenség.
— Ne mondd. Gyermekkorodban mehettél férj

hez. De hát ilyenek ezek a huncut öreg szatirok, 
mint Rubens. Van leikök egy ilyen ifjú lilomot le* 
tépni. Isten veled.
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D’Aytona is köszönt, sarkantyúpengés és kard- 
csörgés közepette kivonultak. Helen a lépcsőig Kí
sérte őket, aztán boldogan jött vissza:

— Milyen kedves ember, úgy-e? Rég láttam ilyen 
kedves embert.

— Elég kedves, de még kedvesebb volna, ha egy 
embert nem nevezne a felesége előtt huncut öreg sza- 
tirnak. Ahogy most itt fekszem és káromkodni sze
retnék a fájdalomtól, aligha teszem a huncut öreg 
szatir benyomását. Őfensége kissé szeles. Még min
dig az. Mert azelőtt is ilyen volt, reverendában is,

— Keverendában? Hát pap, nem katona?
— Toledói érsek volt ez az ifjú. Most már nem 

is bíboros. Visszaadta a kalapot. Most hadvezér. Ab
ban tetszeleg magának. De azt mondják, hogy csak
ugyan tehetséges katona. Adja Isten, hogy minden 
sikerüljön neki és Antwerpent ezentúl is elkerülje 
a háború. Most hagyj egyedül, drágám. Megpróbá
lok aludni.

— Bárcsak tudnál aludni, — mondta Helen és 
ismét leült az ágy mellé, — de mondd, csakugyan 
soká nem lesz udvari bál?

— Jó darabig nem lesz, azután lesz. Most aludni 
szeretnék.

— Talán sikerül elaludnod, szegénykém. Hiszen 
annyit szenvedtél. Ha udvari bál lesz, mi minden
esetre kapunk meghívót?

— Valószínű. Most nagyon szeretnék aludni.
—* Csak még egyet mondj meg nekem, Pieter. 

Az infáns házasember?
— Tudtommal nem házas. Hacsak titokban 

nem, mint az orléansi herceg. De ebben a családban 
az nem divat. Kérdezz még, szivem, ha valamit 
tudni akarsz, legyünk túl rajta és ne fúrja az ol
daladat.

— Isten őrizz, hogy most zavarjalak, hiszen 
aludni akarsz. Csak még megcsókollak.
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Helen kikacsázott a szobából. Azt az új kis éle
tet vitte magával, amelyet Isten nemsokára, talán 
már ma, a világra fog szólítani. Az ilyen asszony
nyal, ilyenkor, senkisem lehet türelmetlen. Még az 
sem, aki elviselhetetlen fájdalmakat szenved és nem 
is reméli, hogy alhassék. Csak egyedül akar maradni, 
mint a szenvedő vadállat, amely kínjával elrejtőzik 
az erdő sűrűjébe.

Aznap kelt fel a betegágyból, mikor Helen ágy
nak esett végre. A gyermek leányka lett. Isabeilának 
keresztelték. A szüléstől a keresztelőig Pieter lebo
nyolította a birtokvételt. Senkinek sem szólt sem
mit. Az ügyvéddel állandó levélbeli alkuban állott 
mar, most Antwerpenbe rendelte, hogy a szerződést 
közjegyző előtt kössék meg. Kilencvenháromezer fo
rintot fizetett érte, tehát körülbelül azt a pénzt, ame
lyet Buckingham hercegtől kapott a gyűjteményért, 
amelyet viszont saját képeiért cserébe kapott 
Dorchester lordtól. Steen most már az övé volt. De 
magában ragaszkodott ahhoz a meglepetéshez, ame
lyet Helen számára kieszelt.

A  gén ti jezsuiták oltárképet rendeltek nála. 
Szent Livinusz vértanuságát kellett megfestenie. 
Könnyű volt azt vetnie kifogásul, hogy Gentbe uta
zik. Nem Gentbe ment, hanem Mechelnbe. Ott mes
terembereket szerzett és apróra megtárgyalta a vár
kastély belső átalakítását. A beosztást már rég el
határozta. Megvolt a műterem, vele szomszédosán 
hálószoba, gyerekszoba, személyzeti szoba, fürdő
szoba, a földszinten könyvtár, ebédlő, szalon, a to
ronyban dolgozószoba és kis műterem, Nicolaas szo
bája külön és vendégszobák, egy külön az Albrecht 
számára, ha kijön Steenbe. Kisebb szalonokra is ju
tott még helj% ahova szobrokat és képeket lehetett 
elhelyezni. A munka felügyeletére megbízható em
bert talált, akinek első kötelessége az volt, hogy a 
dolgoztató személyéről ne fecsegjen.

Harsány! Zsolt: Élni jó. IV. 13
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Aztán visszatért Antwerpenbe és dolgozott. A  
jezsuitáknak megfestette Szent Livinusz vértanúsá
gát. A  kép tárgyát megadták neki, de az csak külső 
tárgy volt, a maga számára művészi feladatul külö
nös dolgot tűzött kis a legborzasztóbb kegyetlensé
geket óhajtotta egész nyerseségükben úgy ábrázolni, 
hogy azért az egészből mégis valami derűs, égi nyu
galom beszéljen. Tolongóan vakmerő, hanyatthom- 
lók, összevissza kompoziciót festett a kép alsó fe
lébe, egymás hegyén-hátán az alakokat. Livinusz 
szájából éppen most tépte ki egy martalóe a nyelvet 
és odadobja a vérző húscafatot a kutyának, amelyet 
nevetgélő gyerekek uszítanak a falatra, a másik 
martalóe már nyúl az öreg szent után, hogy a má
sik kezében tartott fehéren izzó vassal megbélye 
gézzé. Livinusz átszellemült arccal néz mégis az 
égre. S a mennyben megjelenik az Üdvözítő világok 
feletti, isteni szelídségű arca. A látomástól horkanva 
bokrosodik meg a kínzást parancsoló sisakos pogány 
fehér paripája, dárdás szolgája megdöbbenve ha
nyatlik hátra az égi jelenés ragyogásától, a másik 
pogány pedig máris megtért: a kegyetlenségtől
megborzadva, Jézus iránt való teljes odaadással 
tépi meg köntösét. Mikor a képet befejezte, tudta, 
hogy most élete egyik legérdekesebb alkotását fes
tette meg.

Hosszú évek óta nem érzett magában ekkora te
remtő erőt. Rendeléseit már számlálni sem tudta. El
jutott a hír műtermébe is, hogy ugyanaz nap, mikor 
a steeni birtoka adásvételi szerződését megírta, 
Richelieu megizente Spanyolországnak a háborút. 
Máskor hanyatthomlok szaladt volna Brüsszelbe. 
Most csendes megelégedéssel gondolt arra, hogy 
Angliától nem kell félni, Anglia nem fog csatla
kozni a támadáshoz. S ezt ő csinálta hazája szá
mára. Festett tovább. Azt, amit a Szent Livinusz ké
pén megcsinált, még egyszer megcsinálta, hogy a
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gyilkos borzalom és a mennyei derű közös hatását 
tovább tanulmányozza. Megfestette a betlehemi 
gyermekgyilkosságot, oszlopos palota előtti térre 
tette azt a jelenetet, amely már az iskolapadban 
annyira felizgatta. A palota egyik pillérén ott lehet 
látni Heródes szörnyű rendeletét. Az előtér közepén 
áll egy anya, hermelinszegélyes piros szoknyába és 
fekete köpenybe öltözött gazdag asszony, aki jajve- 
székelve mutatja az ég felé gyermeke gyolcsingét, 
mindent, ami a csecsemőből megmaradt. Mellette a 
másik, akit cseléde támogat, eszelős dédelgetéssel 
szorítja magához a már halott kisgyereket, ruhája 
idilli ibolyaszínű, a következő anya tengerzöld ruhá
ban sikoltva tárja karjait magzata után, akit már 
katona ragadott el tőle. Lent a jobbsarokban egy du- 

.lakodé anya — ruhája kék — hanyattesett a dulako
dás közben, a római katona élesre fent tőrét a mar
kával ragadja meg, ezt a páncélos katonát piros
fehér ruhás cseléd igyekszik vállánál fogva hátra 
rántani. Kék atlaszt visel a következő asszony, tér
dén a csecsemő, a katona e pillanatban emelte ma
gasra tőrét, hogy döfjön. Aztán vadul dulakodó kü
lön csoport következik: itt az anyáról már derékig 
letépték sárga ruháját, puha háta és magasra emelt 
két karja fehéren világít az oszlopsor sötét alapján, 
ahol egy katona a csecsemő lágy kis koponyáját 
most zúzza szét az oszlop kövén, emitt alul a dula
kodó sisakos harcos egyszerre két csecsemővel vé
gez. A balfélen is dulakodás, itt egy anya őrjöngve 
vágja bele tíz körmét a katona arcába, de hiába, 
mert annak balkarjában már kard döfi keresztül a 
vickándozó gyermeket, jobbkeze pedig ingénél fogva 
rángatja a másikat anyja keze közül. A földön ki
végzett csecsemőhullák hevernek. A palota lépcső
jén még több sisakos, lándzsás katona készül vég
zetesen lefelé jönni. S a szörnyű kegyetlenségek e 
borzasztó tumultusa felett édesen, mosolyogva úszik

- __ 13*
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három szárnyas angyal, lepillantanak a drámára, 
amely nekik kedves, mert új társaikat hozza és az 
apróságokat Isten dicsőséges szentjeivé avatja. Vi
rágot hullatnak lefelé illatos, kellemes lebegésökből. 
De még lent is, a véres és iszonyú zűrzavarban csupa 
lágy virágszín, az ibolya, tengerzöld, kék, arany
sárga, piros és testszín valóságos virágoskertje a 
festő vakmerőségéből.

Aztán Meleagert és Atalantát festett, barna 
testű, sötét vadászt a vadkan agyaras fejével, arcán 
saját vonásainak sejtetésével, Atalanta arcán pedig 
a Helen vonásaival, az ő szép keblével és gömbölyű 
vállával. Két pár szerelmes kentaurt festett az er
dőben, évődő lóembereket, eljátszva a torz gondolat
tal, hogy lótestből női akt nőhet ki, vagy nyers, iz
mos férfitest. Megfestette a szabin nők elrablását, 
nagy csarnokot, a sok szereplő zsúfolt és tolongó el
osztásával. Festett szarvasvadászatot, vízszintesen 
elképzelt, száguldásban elnyúló hosszú és alacsony 
képet, vadásszal, vadásznővel, szelindekekkel. Le
festette Brantot, lefestett más ismerősöket, aztán 
Steen felé kalandozott az esze és távoli tájat festett 
az Odüsszeia egy jelenete számára: Odüsszeusz meg
pillantja a labdázó, szépséges, édes királykisasz- 
szonyt, Nauzikáát. Képzelete eljátszott a gondolat
tal, hogy az élet, művészet és politika annyi ten
gerét, annyi ormát megjárt öregedő férfi találkozik 
vándorútjában a szépség, ifjúság, naivság ellenáll
hatatlan kedves tündérével. És megint megfestette 
saját Nauzikááját is, Helent ábrázolva legújabb ru
hájában, struectollas új kalapjával az erkélyen 
ülve, amint első gyermekét az ölében tartja, a kis 
Clara egészen pucér, csak a fején van tollas bárét. 
És mindig arra gondol, mekkora öröm lesz, ha He
lent először viszi el Steenbe.

Az introitus díszletei még egy hónapig álltak az 
utcákon, még egy hónap múltán is akadt nézőké
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zönségük. Akkor a városháza urai elhatározták a 
diadalkapuk, szobrok és színpadok leszerelését. Az 
olajfestményeket leszerelték azzal a szándékkal, 
hogy valamennyit az infánsnak adják ajándékba, 
mert az infáns már célzást is tett erre. De a többit 
mind szerették volna értékesíteni. A nagy ünnepség 
mámora után az a keserves tapasztalat következett, 
hogy a végső elszámolás szerint több, mint kétsze
resre lépték túl a költségvetést: az az egyetlen nap 
hetven és néhány ezer forintjába került Antwerpen
nek s ebből csak harminchatezer volt a fedezet. 
Roekokx megpróbálkozott azzal, hogy a diadalkapu
kat egyenként fogja elárverezni, hátha akad valami 
gazdag ember, aki lebontatja és újra felállíttatja 
kertjében, vagy legrosszabb esetben pallérféle em
ber, aki megszerzi az építési anyagot. Az első ka
puért négyszázhuszonkilenc forint tizenkét stübert 
tudott kapni az árverés. Nem volt érdemes bajlódni 
a többivel. Negyvenezer forintot így lehetetlen volt 
behozni. Sőt ez a túllépés még nőtt. Elhatározták, 
hogy az introitusról díszalbumot adnak ki, az olaj- 
festményekről, kapukról és egyebekről Van Thulden 
csinál negyven rézmetszetet, Gevaert pedig szép és 
tudós latin szöveget ír hozzájok. Három különösen 
pompás példányt illuminált oldalakkal csináltatnak 
az infánsnak, azonfelül a város maga számot tart 
kétszáz példányra. Van Thulden kap kétezer forint 
városi segélyt, Gevaert háromezerhatszázat, az illu- 
minátor ezerkétszázat. Lassanként tisztázódott, hogy 
a parádé harminchatezer forint helyett kilencven- 
ezerbe került. A városnak nem volt pénze, egy-két 
festő és szállító már kezdett perelni. De megérte. 
Ilyen pompa valóban sohasem volt még Antwer
penben.

De most viszont olyan ijedelem keletkezett, ami
lyen Álba herceg óta aligha volt Antwerpenben. Azt 
már megélték, hogy a templom tornyából nézték a
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Seheldén fenyegetően közeledő hollandiai hajókat. 
Most azonban a szárazföldi ellenséges erő végzete
sen közeledett Antwerpen felé. A francia hadüze
netre az infáns sebbel-lobbal sereget szedett össze, s 
mivel ő maga még el volt foglalva Brüsszelben a 
hatalom átvételével, kinevezte parancsnokló tábor
noknak Tamás savoyai herceget. Azonnal el is 
küldte a franciák ellen, akik már betörtek Luxem
burg területére. A savoyai herceg első fegyveres 
ténykedése kínos kudarccal végződött. Hamarosan 
megérkezett a vereség híre: a herceg minden felde
rítés nélkül, vaktában megtámadta a franciákat. A 
csata félóráig sem tartott, a franciák elvették serege 
egész tüzérségét, élelmiszerét és poggyász-szekereit. 
A  spanyol sereg egyszerre nem volt sehol. A kato
nák szanaszéjjel menekültek, Antwerpen közelébe is 
jutott már belőlök, az üldöző franciák elől a kör
nyékbeli erdőkben bújtak el. A francia sereg a vá
ros felé loholt. Szörnyű ijedelem vett erőt az embe
reken, dé a rémület csak rövid ideig tartott. Az el
lenség nem jött be Antwerpenbe, hanem lóhalálá
ban sietett Hollandia irányába, mert ott egy másik 
spanyol seregrész javában verekedett a hollam 
dokkal.

Az utak nem voltak biztosak, a hadiszerencse 
forgandóságával a zűrzavar bármikor áttolódhatott 
Mecheln irányába. Pedig most már alig várta, hogy 
Steent megmutathassa Helennek. ő  maga már több
ször ott járt, mindig vidéki rendelések ürügye alatt, 
hogy az építkezések haladását ellenőrizze. Egyik 
ilyen útján érdekes felfedezésre bukkant. Amint a 
vidékkel ismerkedett, megkérdezte, hogy milyen 
község fekszik bizonyos irányban.

— Arra van Dry Torén, — felelték neki, — in 
nen egy óra gyalog.

Dry Torén volt a Teniers nyári tartózkodási 
helye. Ez Pietert részben megörvendeztette, hogy
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ilyen kellemes szomszédsághoz jutott, részint gon
dolkodóba ejtette: soká már nem lehet halogatni 
Helen felvilágosítását, az ilyesmi nem maradhat ti
tokban s akkor elvész a meglepetés. Mikor tehát a 
franciáktól már nem kellett tartani, az átalakítási 
munka is eléggé előrehaladt, egy nap elszánta 
magát.

— Helen, készülj fel gyorsan, utazom egy-két 
napra Mechelnbe és magammal viszlek.

—• Drágám, az lehetetlen. Hogyan hagyhatok 
itthon egy negyhónapos gyereket?

— Hoizd a gyereket is és a dadát is. Nem nagy 
út, az idő nagyon szép. Eég volt ilyen szép szeptem
ber.

— Hány napra csomagoljak?
— Két-három napra. Több dolgom nem lesz.
Ütrakeltek a szép szeptemberben. A  csecsemő

elég nyűgösen viselkedett, de valahogyan megvoltak 
vele. Mechelnben Pieter megmagyarázta a kocsis
nak, hogy forduljon Eppeghem felé. Helen csodál
kozva kérdezte:

— Hova megyünk, Pieter?
— Egy gazdag földbirtokoshoz. Az a földbirto

kos hívott meg. Sokat dolgozom neki. Mit szólsz 
ehhez a tájhoz? Én nagyon szépnek találom.

— De ki az a földbirtokos?
— Nem mondom meg. Majd ott meglátod. Az 

asszonnyal is megismerkedel. Nagyon szép fiatal 
asszony.

— Szebb, mint én?
— Nem szebb, de van olyan szép.
Ez Helennek nem tetszett. Kedvetlen lett tőle. 

Mikor a kis Eppeghem falun áthaladtak, Pieter 
hiába mutogatta neki az érdekes parasztokat, a régi 
templomot, a falusi kocsmát, Helen nem sok érdek
lődést mutatott.
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— Most már látszik a kastély, amott. Steen s* 
neve. Ott laknak.

— Jaj, de szép kastély, — mondta irigyen He- 
len, — előkelő ember leket ez a te ismerősöd.

— Hogyne, ő is, a felesége is. Az asszony na
gyon szép.

— Ezt már mondtad. Van olyan szép, mint én. 
Kíváncsi vagyok rá. Bezzeg, neki van ilyen várkas
télya. Én legfeljebb Eeekerenbe tndok menni a gye
rekkel, ha nyaralni akarok, de este már vissza kell 
jönni Antwerpenbe. Neked sincs meg a nyári pihené
sed. Ennek az ismerősödnek megvan. Télen-nyároii 
itt laknak?

— Nem, csak nyáron. Télen Antwerpenben 
laknak.

— Micsoda? Hiszen akkor kell hogy ismerjem 
őket. Pieter, ne izgass, kik ezek?

— Egy pillanat alatt megtudod. Már itt is va
gyunk.

Leszálltak a kastély előtt. Az épület ablakain 
énekszó hallatszott ki, ott kárpitosok dolgoztak még. 
Pieter előrement, felesége és a dada követték az öl
ben tartott gyerekkel. Egyenesen balra fordult, ott 
egy előszoba előzte meg a nagy ebédlőt. Az előszo
bában drága állótükör. Itt végre el tudta sütni azt 
a tréfát, amelyre hónapok óta készült. Helent a tü
kör elé vezette, aztán mély udvari hajlongással be
szélt a tükörhöz:

— Engedd meg, várűrnő, hogy bemutassam ne
ked Antwerpen legszebb asszonyát, aki udvarlásodra 
óhajt lenni szép kastélyodban.

Helen nem értette egészen, ámult, a tükörbe 
nézett, majd férjére, aztán ismét a tükörbe.

— Pieter, ezt nem értem ... ez a várkastély... 
hát kik azok az antwerpeniek. . .  talán csak nem azt 
akarod mondani, hogy. . .  ?
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— De azt akarom mondani. Megvettem. A  tiéd. 
A miénk. Jövő tavasszal már kiköltözünk.

Az asszony boldogan felsikoltott.
— A miénk ez a gyönyörű kastély? Dada, hallod 

ezt? Gyorsan nézzük végig. Jaj, én nem is tudom, 
mit csináljak örömömben. Pieter, te egyetlen drága 
angyal!

Nyakába borult, hevesen megölelte, megcsókolta. 
Aztán maga indult el, hogy mennél hamarabb lát
hassa a szobákat.

— Még félig sincs készen, — magyarázta Pieter, 
— sok mindent kell kihozni a városból. De már itt 
tudunk aludni. Dada, add át a kicsit a kegyelmes 
asszonynak és menj ki a kocsishoz. A  poggyászt vi
gyétek fel az első emeletre. Fogd a gyereket, drá
gám, ha nehéz lesz, majd átveszem. Ez itt az ebédlő. 
Az asztal hosszabbítható, negyven embert le tudsz 
ültetni. Mert itt másképp les-z, mint Antwerpenben. 
Itt sok vendéget fogunk hívni. Mechelnből majd át
jön, aki arra való. A környéken majd megismerke
dünk a birtokossággal. Egy órányira innen lakik 
Teniers. Több tó van a birtokon, ott fürdeni is lehet, 
de a Dyle sem messze folyik itt, oda lehet kocsizni.

— Pieter, én nem ismerek rád. Nyáron nem 
fogsz dolgozni?

— Dehogy nem. Csak kevesebbet. Rámfér a pi
henés. És falun több ideje van az embernek. Itt is 
van feljárat az emeletre, erre gyere.

Helen tágranyitott szemmel csodálta a terme
ket, az ablakokat, a lépcsőket, a kilátást. Az emele
ten a kárpitosok és szobafestők nagy tisztelettel kö
szöntötték a ház urát és asszonyát. Kopaszok voltak 
még az egyes szobák, de már látni lehetett, milyen 
képe lesz a gazdag nyári otthonnak, mikor már egé
szen berendezték. A hálószoba és fürdőszoba teljesen 
rendben veit már. Vadonatúj bútorok álltak itt,
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Mechelnből való csipkés ágynemű. Helen kinyitott 
egy szekrényt. Pongyola és fehérnemű volt benne.

— Elámulok, Pieter. Hol szerezted ezeket?
— Nem nagy mesterség. Anyáddal vétettem. De 

megmondtam neki, hogy neked ne szóljon, mert meg
lepetés. Azt neki sem mondtam, hogy hova kell. Vár
jál csak, előkerítem a majorosnét, hogy főzzön ne
künk valamit. A  kocsist is el kell helyezni.

— De hogy ezt így el tudtad titkolni! A kocsis 
sem szólt nekem.

— A  kocsis nem tudta. Lóháton jártam ide, vagy 
bérelt kocsival.

Előkerült a poggyász, Helen kicsomagolt. Pieter 
paár otthonosan jött-ment, egy-két munkást a nevén 
szólított. A  csecsemő megkapta vacsoráját, aztán a 
dada átvette. Utána ők ettek kettesben. Pieter mind
untalan a Helen arcát leste. Az asszony türelmetle
nül evett, szeretett volna megint járkálni és néze
getni. Ha pillantásuk találkozott, hálásan megérin
tette férje kezét és mosolygott. Aztán elmentek sé
tálni, Helen köröskörül járta a kastélyt, megcso
dálta a tornyot, ezerféle dolgot kérdezett, amit vá
rosi asszony szokott kérdezni falun. És Pieter is 
csak a kérdések egy részére tudott felelni azzal a tu
dományával, amit az eeckereni gazdálkodással szer
zett. Végignézték a gazdasági épületeket, csűrt, istál
lót, magtárat, konyhakertet. Aztán kifelé sétáltak a 
mezőre. Most ment le a nap.

— Ezek u színek, — kiáltott Pieter lelkendezve, 
— ez hihetetlen.

Minden óriási volt itt falun, a mennybolt is, a 
messzi róna is, a szem elé nem állottak magas ház
sorok akadályai. Még a nap is megnőtt, a szokott
nál nagyobb bíborpiros golyó közeledett süllyedve a 
látóhatár pereméhez. Tündöklő bíbor volt a véko
nyan nyúló, ökörnyálszerű fellegek alja is, hogy tá-
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volabb aranysárgába, majd valami lehelletszerű 
zöld árnyalatba menjenek át a hatalmas menny bolt 
kék alapján. Nagyon messze szekér döcögött, bíbor
piros aranyport vert fel maga után. S az egész sík
ság a végtelenség és nyugalom balzsamát adta a 
színnek.

— Ez minden áldott este más lesz, — mondta 
halkan Pieter, — nincs két egyforma naplemente, 
ezt nem lehet megunni soha.

Aztán karonfogva megindultak visszafelé. Haza 
& kastélyba. Pieter lelkét mély melegség fogta el. 
Erősen magához szorította a karjába fűzött asz- 
szonyi kart. Lefekvés előtt kész fürdő várta őket 
odafenn, Pieter már előbb észrevétlenül megren
delte. A  rézabroncsos, csinos fakád mellett nagy dé
zsában ott állott a gőzölgő forróvíz, mellette hordó
ban a hideg.

— Kicsit bonyolult a vízhordás, — magyarázta 
Pieter, — de nyáron úgyis inkább a szabadban für
dik az ember. Az egész a gyerekeknek különösen 
nagyszerű lesz. Reggeltől estig a napon és a szabad 
levegőn lesznek. Nicolaas kedvére lovagolhat. Én is 
sokat lovagolok, veled pedig sokat fogok kocsikázni. 
Holnap különben máris vendég lesiz. Írtam Teniers- 
nek még Antwerpenből, hogy jöjjön át. S ha még 
kedvünk lesz egy napot itt maradni, holnapután át
megyünk Dry Torenbe. Így hívják a falut, ahol 
lakik.

Színtiszta öröm volt minden szó, amit mondtak. 
Mikor már sötét volt s ők egymás karjaiban feküd
tek, n hálószoba nyitva hagyott ablakán bevilágított 
a hold.

• — Hallgasd csak, — mondta Pieter, — ezek a
békák. Millió és millió van a tavakban. A mi kis ta
vainkban.

— Milyen kedvesek. Nekünk hangversenyeznek.



HARSÁNYI ZSOLTlÔ f

Soká hallgattak jmég ébren. Akkor Helen elne- 
vette magát.

— Mit nevetsz, drágám?
— Hogy én azért sejtettem valamit. Gyanúsak 

voltak nekem a te vidéki utaid. De azt nem is ál
modtam, hogy kastélyt veszel.

— Hát mit gondoltál?
— Nem is tudom. Homályosan gyanakodtam, 

hogy valami nő után mászkálsz.
Pieter a szendergés határáról egyszerre vissza

élénkült az ébrenlétbe.
— És nem szóltál? Csak úgy homályosan gya

nakodtál? Nem voltál féltékeny?
— Ó Istenem, egy asszonynál, az más. Mit tehet 

egy asszony? Teljesen tehetetlen. Anyám is mindig 
azt magyarázta: okos asszony nem szól egy szót sem. 
Ha a férje elugrál a háztól, egyszer úgyis megunja 
és megint nincs semmi baj.

— De Helen, hát te így el tudod viselni azt a 
gondolatot, hogy én más nőt veszek a karom közé? 
Hogy megcsókolo,m? Hogy a szemébe nézek? Ez 
nem fáj neked?

— Hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy rosszúl 
esnék, ha tudnám, vagy látnám. De ha nem tudom, 
akkor nem is eshetik rosszúl.

— Hát to egyáltalában semmit sem féltesz 
engem?

— Nem. Ez sosem jutott eszembe.
Ezt már ásító hangon mondta Helen, félig alva. 

S mivel Pieter hallgatott, ő mindjárt el is aludt. 
Mélyen, egészségesen, tiszta tüdővel lélegzett. De 
Pieter nem tudott aludni. Égő sebet érzett a szívén. 
A feleségének sosem jutott eszébe, hogy féltse őt. 
Mert nem szerelmes. Ajándékkal, figyelemmel, ked
vességgel, bőkezűséggel meleg hálára és ragaszko
dásra lehet indítani. De szerelemre nem.
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vin.
Az angol király valahogyan segített magáin 

anyagikig. Van Dycktól is olyan hírek jöttek, hogy 
a király jobban áll, de maga az malkodó is értesí
tést küldött, hogy már nagyon varja a Whitehallba 
való képeket, a csomagolás és szállítás költségeit 
már át is utaltatta ahhoz a Wake nevű antwerpeni 
angol kereskedőhöz, aki az udvar flandriai anyagi 
ügyeit szokta lebonyolítani. Pieter tehát előszedte 
a régóta készen heverő képeket. Azok itt-ott bizony 
megsérültek a sok rakosgatásban. Állványra került 
valamennyi, a mester a tanítványokkal együtt végig 
ment rajtok. Maga megint köszvényes volt, nem 
mehetett Angliába, ahogy a királynak annakidején 
megígérte volt. Egyik tanítványát küldte el a ké
pekkel: legyen gondja rá, hogy szakszerűen, kifo
gástalanul kerüljenek a Whitehall dísztermének 
mennyezetére. Mikor a küldemény elindult útjára, 
képzeleJ' en követte ezt az utat, végigélte londoni 
emlékeit és felidézte az öreg Parre emlékét, akiről 
éppen mostanság írták, hogy meghalt. Szá^ötvenkét 
évet élt a világ legöregebb embere, aki az earl esté
lyén azt súgta neki a hosszú élet titkaként, hogy 
a szép nők ifjúságából kell életerőt meríteni. Aztán 
meghívta Philips özvegyét és fiát.

Nála ez a csodaszer nem vált be. Ha régebbi 
arcképei közül megnézte valamelyiket, azt kellett 
látnia, hogy ijesztően öregszik. Sokkal rohamosab
ban, mint eddig. S ha szervezete olyan jól tartotta 
magát, hogy két év alatt csak egy látszott meg 
arcán, most minden esztendő kettőt öregített rajta. 
Kíváncsiságból megint megfestette saját arcképét. 
Mert igazán csak azt látta jól és pontosan, amit 
megfestett. S mikor most elmerült, a tükörből lá
tott vonásaiban, fájdalmas megismeréssel végződött 
az arcmás: öreg embert festett le. Ezt nem lehetett
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ber volt, nem megállapodott korú. Nyersen és egy
szerűen öreg. Arca valahogyan megélesedett. Ami 
régen figyelmes volt rajta, az most. gyanakvó lett, 
ami okos, az most ravasz és bizalmatlan, ami tapasz
talt, az most kiábrándult és meggyötört. Vigyázva 
kellett kihúznia magát, hogy jobblába ne bicegjen, 
— utóbbi időben azt a felfedezést tette, hogy szíve 
olykor elszorúl, kivált reggeli lovaglás közben. Most 
már nem szerette antwerpeni életét, a telet, a hi
deget, a nedvességet, a lármát, a köszvényes fájdal
makat, napfény után vágyakozott, a falu áldott 
csendje után, és sóvárogva várta a tavaszt. Helen- 
nel egyebet sem tettek ketten, mint a hosszú téli 
délutánokon a kastélyt rendezték képzeletben és 
szőtték a nyári tervek részletét. Már most gondos
kodtak vendégekről. Az első volt Albrecht, őt az apa 
egész nyárra hívta Steenbe. Aztán felváltva osztot
ták be Helen férjes nővéreit családjaikkal együtt. 
S a Brueghel lányának esküvőjén Pieternek már 
társadalmi gondolata támadt, noha ilyesmi kevés
szer járta meg az eszét. A  vérhasban elpusztult sze
gény jóbarát sok gyermeke közül mégis volt három, 
aki a család pusztító járványát túlélte: a fiú, aki 
akkor Itáliában járt, s a leányok közöl kettő. Ezek
nek gyámjául a haldokló apa Pietert kérte fel, s ő 
lelkiismeretesen meg is felelt ennek a tisztének, vi
gyázott anyagi helyzetökre, gyakran meglátogatta 
és segítette őket. A  nagyobbik leány, Catarina, bele
szeretett egy fiatal festőbe, Borrekensbe, és Pieter 
nem látta semmi akadályát a fiatalok egyesülésé
nek. Megadta hozzájárulását, ő volt a leány tanúja 
is a házasságkötésnél, s a lakodalom költségeihez is 
hozzájárult. A  kisebbik leány, Anna, még pártában 
volt. S a lakodalmon Pieter, látván, hogy a fiatal 
Teniers szívesen táncoltatja Brueghel Annát, így 
szólt Helenliez:
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— Te tulajdonképpen gyámanyja vagy ennek a 
leánynak. Boldoggá tehetned egész életére.

— Szívesen, csak mondd meg, hogyan.
— Ügy látom, Teniers nagyon tetszik neki. Hív

juk meg a nyárra Steenbe. Akkor Tenierst akár 
mindennap láthatja. Szeretném ezt a leányt főkötő 
alatt tudni. Szegény leány, de Teniers gazdag, fiatal
ember, annak nincs szüksége hozományra. Mint vár
úrnő ügyesen összehozhatod őket.

— Nagyszerű, — mondta Helen élénken, boldo
gan fontos szerepétől, — bízd csak rám, én ezt el 
fogom intézni. Hívd meg. Majd szétnézek a ruháim 
között és kicsinosítom.

Megint több vendég lett eggyel. S az öreg Bran- 
tót is meg kellett hívni. Régóta özvegysoron élt már, 
alig járt egy-két helyre, nem is volt nagyon egész
séges. Helen kedvelte az öregurat, aki különben ro
konságához számított, mint a fiatal Fourment Dá
niel apósa, és ezt a meghívást is helyeselte. Mikor 
az öreg egy tavaszi napon szokás szerint eljött 
Pietcrhez beszélgetni, felszólították, hogy a nyárból 
jelöljön ki két-három hetet jóelőre, mert a vendége
ket be kell osztani. Hosszú listája volt már Helen- 
nek, naptár szerint beosztott vendégekkel. Már bö 
volt írva Gevaert is, a festőbarátok közül pedig 
Pieter régi barátja, Van dér Mont, aki azért része
sült különös kedvezésben, mert leánya ismert szép
ségnek számított és Helen sok csinos nőt akart, mert 
akkor élénkebb a társaság.

De a nyár csak őket érdekelte annyira, Brant 
megmaradt a régi politizáló flamandnak.

— Te, Pieter, — mondta, — új feszületet szerel
tek fel a katodrálisban. Nem hallottad? Couthals csi
nálta bronzból. De milyen bronzból?

— Nem tudom. Milyenből?
— Te akkor még nem is éltél, mikor Álba her

ceg, a vérengző, szobrot állíttatott magának Antwcr-
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penben. Méltó volt hozzá a szobor: marsallbottal
ábrázolta, lábánál a letiport németalföldi nemesség
gel. Apám még látta ezt a szobrot és fogcsikorgatva 
beszélt róla. Mikor Álba herceg meghalt, a nép meg
támadta a szobrot és összetörte. Egy részét a Schel- 
débe dobták, más része hetven éve ott hevert a ka
zamatákban. Couthals most ebből a bronzból csi
nálta a feszületet. Szépen haladunk. Egyéb sem kel
lett, mint ez az elégtétel Álba hercegnek. Mi a vé
leményed erről?

— Nincs véleményem. Már sokszor kifejtettem 
neked, miért hagytam abba a politikát. Engem most 
már csak az érdekel, hogy a franciák, vagy a hol
landok felgyujtják-e a házamat, vagy nem.

— De ha az udvar megint felkér valamire, mit 
csinálsz?

— Semmit. Nem fognak felkérni. Az udvarnál 
új világ van, új emberekkel. És tudják, hogy már 
nem politizálok.

— Én pedig olyan szeleket hallottam fújdo- 
gálni, hogy Hollandia megérett a békére. Ez az 
inians legény a talpán. Ügy sarokba szorította a 
hollandokat, hogy öröm nézni. Nem tudod, mit 
csinált?

— Nem. Csak azt tudom, amit tőled hallok. A 
műteremben háborús hírekről beszélni szigorúan 
tilos. Ahány festőinas, az már mind külpolitikus 
volt és hadvezér. Rettentően értettek hozzá és badar
ságokat csácsogtak. Megtiltottam. De te csakugyan 
értesz hozzá. Mi újság?

— Az az újság, hogy ez a fiatalember nyilván 
nem ok nélkül győzött Nördlingennél. Ahogy itt 
kézbe vette a dolgokat, megtalálta a Kolumbus tojá
sát, amire eddig senki sem gondolt, sem Isabella, 
Bem Spinola, sem Leganez, sem Tilly. Elfoglalta 
Behenkenhans-erődöt. Ez ott van a Rajna és a Waal 
asücskében, aki benne ül, az ura a vidéknek, aki
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annak a vidéknek ura, azzal Hollandia nem bírhat 
Azt írják nekem Hágából, hogy ott nagy a rémület 
Ha valaha érdemes volt békéről tárgyalni velők, 
most érdemes. Antwerpent hosszú időre biztosítani 
lehetne. A Schelde most visszakaphatná régi fon
tosságát

Pieter úgy érezte magát, mint a zsoldos kimus
trált lova a kürtszó hallatára. De aztán megcsóválta 
a fejét.

— Nem nekem való ez már. Nyugodtan akarok 
élni. És mit csinálok, ha Hágában utolér a köszvényí

Többet nem beszéltek róla. De egy hét múlva 
Pieter értesítést kapott, hogy az infáns sürgős ki
hallgatásra várja. Még mindig nem hitte, hogy 
diplomáciai megbízatásról lesz szó. Becsomagolt ná- 
hány napra, hogy ha esetleg festeni kell, ott marad
hasson, elment Brüsszelbe, beállított Alb^echthez és 
várta a kihallgatás óráját. Az infáns ugyanott 
fogadta, ahol Albrecht főherceg, majd Isabella is 
mindig fogadták.

— Ügy csináljuk, mint Madridban, Rubens. Le 
fogsz festeni, és közben beszélgetünk.

Brantnak lett igaza. Ez már az első öt percben 
kiderült. Pieter vázolni kezdte az infánst a kívánt 
X>áncélos képmás számára, közben beszélgettek.

— Hát, mint hallottad, — mondta a zsemlye
szőke ifjú, — a hollandokkal jól elbántam.

— Hallottam, fenség. Nemcsak haditett volt ez, 
hanem nagyszerű külpolitikai lépés. Az antwerpeni 
bevonulás diadalkapui igazat jósoltak.

— Hálistennek. Mindenhez érteni kell. Az eddi
giek nem értettek hozzá. Még Spinolának is, aki 
pedig jó katona volt, a bredai erődön járt az esze. 
Én azonnal a tyúkszemökre léptem nekik. Most ja j
gatnak, hogy öröm hallgatni. A  béketárgyalásokra 
itt az alkalmas pere. Rubens, menj el Hágába.

Harsány! Zsolt: Élni jó. IV. 14
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— Fenség, ez mélyen meghat. De én már nem 
politizálok.

— Kinevezlek rezidensnek Hágába.
— Most vettem lalusi birtokot, ienség. Gazda 

lettem. A  vagyonomat kockáztatnám, ha most min
dent itt hagynék. Nemsokára ki is költözöm a kas
télyomba. Sok vendéget hívtam, mind be vaunak 
osztva. Lehetetlen, ienség. Öreg vagyok és beteges.

— Az a kastély nem szalad cl és jövőre is lesz 
nyár. Ha beteg vagy, meggyógyulsz. Én nagyon bí
zom a tehetségedben. Mikor D Aytonával erről be
széltem és megkérdeztem, hogy szerinte ki a legal
kalmasabb erre a küldetésre, ő is téged mondott. Én 
pedig úgy szeretnék itt kormányozni, hogy minden 
helyen az arravaló embert használjam.

— Még nem biztos, fenség, hogy Olivarez herceg 
is alkalmasnak tart ezúttal engem. Esetleg van más 
jelöltje.

— Fütyülök Olivarezre. Szegény Isabella né- 
némnek az volt a baja, hogy folyton megkérdezte. 
Én nem kérdezem. Mozdítson el innen, ha tud. Ne 
okoskodjál, Rubens, a birodalom érdekéről van szó, 
ilyenkor a hivatott embernek kötelességei is vannak.

— De én nem vagyok hivatott, fenség. Részvé
nyes vagyok. És tárgyalás közben nem ott járna az 
eszem, hanem az otthonomon és a családomon.

Nem tudtak dűlőre jutni. A  beszédtárgyat fel
függesztették a másnapi ülésig. Pieter nem közölte 
a dolgot még fiával sem. De szüntelenül töprengett. 
Későn jött régesrégi vágyának ez a teljesülése. Sem- 
mitsem szeretett volna valaha annyira, mint beke
rülni a hivatalos diplomáciába. Az időszerű feladat 
is az volt, amelyet idestova húsz éve melengetett 
szívében: békét csinálni Flandria és Hollandia kö
zött. De most már nem akarta. Helenre gondolt és 
az első steeni nyár felborulására. Ez lehetetlen, haj
togatta magában. Másnap az infáns elölről kezdte.
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Szívósan dolgozott, érvelt, magyarázott. Éppen olyan 
értelmes volt, mint a bátyja, a jól megformált mon
datok csak úgy ömlöttek belőle. Végül is ezt mondta:

— Tedd meg az én kedvemért s a nagynéném 
emlékéért, akit nagyon szereltél.

Pieter csak egy pillanatig habozott. S az infáns 
azonnal rávetette magát erre a pillanatra:

— No látod. Minden megy, csak akarni kell. 
Még ma írunk az útleveledért.

S most egy álló óra hosszat taglalta utasításait. 
Pieter azzal búcsúzott, hogy a vázlat most már ele
gendő, a képet megfesti otthon, s az útlevelet is 
Antwerpenben várja meg. Do már mikor kihátrált 
az ajtón, keservesen megbánta beleegyezését. Az 
ilyen kiküldetés hónapokig, esetleg évekig tart. Ho
gyan fogja azt megmondani Helennek? Elővette fiát. 
Röviden megmondta, mit akar az infáns. Tudta jól, 
hogy amit mond, azt a fiúból harapófogóval sem 
húzza ki senki.

— Ez azt jelentené, fiam, hogy többek között 
veled sem lehetnék a nyáron Steenben. Szoktál talál
kozni a franciákkal?

—- A követ most nincs itt, a háború miatt. De 
Richelieu embereit ismerem. Van itt elég.

— Akkor ejtsd el valamelyik előtt ügyesen, hogy 
az infánst festettem. Mást nem is kell mondanod.

— Bízd rám, apám. Meglesz.
Pieter visszament Antwerpenbe és életében elő

ször kívánta, hogy Richelieu hírszer vezető jól mű
ködjék. Helennek egyelőre szót sem szólt. Még elő
készíteni sem volt szíve. Hosszú ideig kellett várnia 
az útlevélkérés válaszára. Jólemlékezett, hogy az 
ilyesmi elég késedelmes dolog. Vcgre aztán levele 
érkezett az udvartól. Alig merte felbontani. Annál 
nagyobbat kiáltott örömében, mikor elolvasta: Hága 
megtagadta az útlevél kiadását, valószínűleg francia

14*
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körök nyomása következtében. Most már elmondta 
az egészet Helennek, aki azonnal sírni kezdett.

— Mit sírsz, Helen? Nem értelek. Mondom, 
hogy nem kell Hágába mennem.

— Igen, de hátha megkaptad volna az útlevelet? 
Itt álltam volna a sok vendéggel egyedül. Sohasem 
gondolsz rám.

Ezen már csak nevetni lehetett. Pieter vidáman 
Ölelte magához a síró asszonyt. Lassan már készü
lődtek a nyaralásra. Semmi sem zavarta többé a 
szép terveket. Előbb Pieter ment ki szétnézni egye
dül Steenbe, aztán Helen rándult ki két napra any
jával, hogy a konyhát és a pincét gazdagon előké
szítsék a vendégek számára. A legutolsó percben 
mégiscsak közbejött egy kis kényelmetlenség. Pieter 
udvari okmányt kapott, mely szerint udvari festői 
állásában a régi feltételekkel megerősítik. Azonban 
az előírások következtében új esküt kell tennie s en
nek időpontját aiz udvarmesteri hivatal június tizen
harmadikára tűzi ki. Ez elől nem lehetetett kitérni. 
Pieter nem borított fel semmi előre megállapított 
időrendet. Május végén családjával együtt kiköltöz
tek Steenbe azzal, hogy Pieter onnan majd beutazik 
Brüsszelbe esküt tenni.

Az első héten még magok voltak, hogy a kastély 
élete rendes vérkeringést kapjon, személyzet, 
konyha, ellátás mind pontosan működjék. Nem volt 
semmi fennakadás, Pieter keveset dolgozott, sokat 
sétált, a kis hajtókocsin maga vitte a három gyere
ket kocsikázni, Nicolaast pedig lovagolni és fürdeni 
vitte. Helen adta a várúrnőt, övén nagy kulcscsomó 
lógott, azzal jött-ment a termekben, mindig sürgős 
dolga volt és mindig bosszankodott, mert éppen a 
kulcsokat nem tudta használni, még nem tanulván 
meg, hogy melyik zárhoz melyik tartozik. Gondtala
nok és boldogok voltak mindannyian. A hét hamar 
eltelt, s a hetedik napon már engedni kellett Helen
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unszolásának: be kellett menni Mechelnbe és láto
gatást tenni a polgármesternél. Pieter szívből únta 
az ilyesmit, de belátta, hogy mint környékbeli föl
desúrnak ezt nem illenék elmulasztania. A látoga
tás nem is bizonyult unalmasnak. Helen felvette leg
szebb nyári ruháját és büszkén pompázott a hintóbán 
világhírű férje oldalán. A  polgármesterné elpirult 
a megtiszteltetéstől és izgatottan szalajtott uráért 
a városházára. Az fontos ülést hagyott félbe a ritka 
vendég kedvéért. A két férfi kellemesen beszélgetett 
búzáról, gyümölcsről, tejgazdaságról, a két asszony 
antwerpeni divatról, majd pedig gyerekbetegségek
ről és cselédbajokról csevegett. Pieter aggodalmasan 
figyelte szenm sarkából Helen viselkedését, do kitű
nőnek kellett találnia, kedves volt, élénken csicser- 
gett, szépsége és fiatalsága olyan életörömet árasz- 
tot, amely ráragadt mindenkire. Búcsúzáskor kifo
gástalan nyájas formában hívta meg Steenbe a há
zaspárt. Azok elbűvölve néztek a távozó hintó után. 
Pieter boldogan dicsérte meg feleségét a kocsiban.

— Nagyon jó hangot ütöttél meg, Helen. Min
dig így csináld. Nem kell hencegni és fenn hordani 
az orrodat, mert arra nincs szükséged. Viszont tar
tani kell a rangodat, lehet azt udvariasan és kedve
sen is. Ez az életben a legnehezebb, de egyszersmind 
legszebb dolog: büszkéuek és szerénynek lenni egy
szerre.

— Ez még semmi, Pieter. Majd nézd meg, mit 
tudok én, ha sok vendég lesz. Antwerpenben is jó 
háziasszony voltam, de igazában majd csak itt fogod 
meglátni, milyen feleséged van.

Aztán megjöttek az első vendégek: Albrecht ér
kezett Brüsszelből. Helen kifogástalan -nyájassággal 
fogadta, karonfogva vezette toronyszobájába. Alb
recht pedig, huszonkét éves, igen csinos fiatalember, 
azonnal féltestvérei iránt érdeklődött, akiket jófor
mán nem is ismert és látható igyekezettel próbálta



214 HARSÁNYT ZSOLT

magát megkedvelteim velők. A négyéves darának 
virágkoszorút kötött a fejére pitypangból, a három
éves Franst hátára ültette és négykézláb paripa gya
nánt vitte a gyepen, az egyéves Isabellát álla alatt 
csiklandozta és fuldokló kacagásra bírta. Fieter mély, 
megindulással nézte fiát. Jól tudta, hogy mi törté
nik ebben a finom és nemes lélekben.

Még aznap három munkatárs érkezett a műte
rembe: Quellin, az újonnan felvett Willeborts és 
Borrekens feleségével, a Brueghel-lánnyal együtt 
A  Borrekens házaspárral megérkezett Brueghel 
Anna is. Másnap már átjött látogatóba Teniers. Két 
nap múlva megjött Fourment Dániel a feleségével. 
Helen világa megkezdődött. A földszinti nagyebéd
lőben hosszúranyúlt az asztal, gyerekzsivaj verte 
fel a régi házat. Mindegyik vendég más időben kelt 
és mást reggelizett. A fürdést külön osztották be 
férfiaknak és nőknek. Külön kirándulások szerve
ződtek, egyik csoportnak kedve volt bekocsizni 
Mechelnbe és megtekinteni a nevezetességeket: a 
két kerek, hegyestetejű torony között nyíló Ooverste 
Poort nevű ódon városkaput, a takácsok csarnokát 
csipkés árkádjaival, a. Rcmuald-székesegyház gó
tikus csodáját. A másik csoport falut akart látni és a 
kocsma előtt tarkaabroszos asztalnál sört és sajtot 
rendelni. Mindent Helen tartott számon, mindenki
vel foglalkozott, mindenkitől kedvenc ételét tuda
kolta. Pieter napnyugtáig most már nem került elő, 
dolgozott a műteremben munkatársaival, mialatt 
Antwerpenben sem szünetelt a munka, ott a tanít
ványok másik csoportja végezte az előre felvázolt 
munkát.

Az adott napra be kellett mennie Brüsszelbe. 
Letette az infáns kezébe az udvari festői esküt 
ugyanazzal a szöveggel, mint huszonhat éve Alb
recht főherceg kezébe. Az is bíbornok volt azelőtt, 
toledói érsek és spanyol tartományi kormányzó,
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mint most Fernando. Alig változott valami, csak 
éppen annyi, hogy az uvari festő huszonhat eszten
dőt öregedett azóta. Az esküt most is magánkihall
gatás követte s a kihallgatáson képrendelés, De 
most olyan, hogy a művész beleszédült a feladat 
nagyságába.

— Bátyám őfelsége egy fontos és sürgős izenetét 
kell átadnom, Rubens. Tudod, mi az a Tőrre de la 
Parada?

— Tudom, fenség, őfelsége egy vadászkastélya.
— Az. Ha visszasóhajtok valamiért Spanyol- 

országba, a Tőrre de la Parada az. A képeket is sze
retem, a vadászatot is, mint a király. De a képeket 
valamivel kevésbé, mint ő, a vadászatot nála is szen
vedélyesebben. Miért nincs itt olyan vadászvilág 
nálatok, mint nálunk? Kimondhatatlanul nélkülö
zöm. De nem panaszkodni akarok. A király őfelsége 
teljesen újjá tataroztatja a Tőrre de la Parada épü
letét. Azt írja nekem, hogy erről már Madridban 
beszéltetek,

— Beszéltünk, fenség. Őfelsége mint távoli tervét 
emlegette ezt. Velazquezzel meg is adatta a va
dászkastély szobáinak méreteit, de az egész dolog 
még nagyon bizonytalan volt akkor.

— A méretek megvannak?
— Meg, fenség. Az ilyesmit gondosan el szok

tam tenni és megőrzőm.
— Helyes. A király tehát azt óhajtja, hogy a 

kastély összes termeit a te képeid díszítsék. Össze 
kell gyűjtened azokat a kitűnő antwerpeni festőket, 
akiket tetszésed szerint magad válogatsz ki. Az ö 
közreműködésükkel megcsinálod a kastélyba szüksé
ges valamennyi képet. Az egyes tárgyakat nem. 
óhajtja kikötni őfelsége, hogy képzeleted szabadsá
gát ne korlátozza, csak azt szeretné, ha minden tár
gyát Ovidiusz Metamorfózisaiból vennéd.



216 HARSÁNY! ZSOLT

— Nagyon szép feladat, fenség, lelkes kedvvel 
fogom csinálni. És hány képről van szói

— A földszinten nyolc terem van, ezekbe átlag 
öt képet kell számítanod. Az emeleten tizenkét na
gyobb terem, ezekbe termenként hat kép kell. Ez 
összesen negyven, meg hetvenkettő, vagyis szá;ztizen- 
két darab festmény. Hozzáteszi őfelsége, hogy a 
szállítás igen sürgős.

— Fenség, ez így kivihetetlen. Egész Ovidiusz- 
ban mindent összevéve nincsen száztizenkét kép
tárgy. És sürgősen leszállítani száztizenkét olajfest
ményt, ez . . .  ez, fenség, még a Rubens-műtermet is 
próbára teszi. Ez eddig a világtörténelem legna
gyobb művészeti megrendelése.

— Méltó a spanyol királyhoz. Ha Ovidiuszban 
nem találsz ennyi tárgyat, keress a mithológiában. 
Fő, hogy a dolog egységes legyen. A tervezetet min
denesetre elküldjük őfelségének. Meg fogja tenni 
megjegyzéseit.

— Fenség, maga ez a tervezet nem lehet keve
sebb, mint egy vaskos memorandum.

— Rubens, ne sopánkodjál. Ismered Fülöp őfel
ségét. Ha-megkíván valamit, akkor annak megkell 
lenni és pedig azonnal kell meglenni. Menj szépen 
vissza műtermedbe és már holnap kezdd el a mun
kát. A pénzről nem is kell beszélni, már dolgoztál a 
királynak, az árak ugyanazok. Azoknak a festőknek 
a névsorát, akiket alkalmazni akarsz, napokon be
lül juttasd el hozzám.

Pieter levelet írt Steenbe, hogy váratlan aka
dály jött közbe, Antwerpenben meg kell állania. 
Meg is állott és nyomban összeállította a munka
társak névsorát. Tíz festőt kellett összeszednie, ön
magát írta a névsor élére elsőnek. Aztán hármat 
felírt gondolkodás nélkül: De Vos, Snyders, Jor- 
dnens. Aztán felírta hat tanítványát: Quellin. Van 
Thulden, ifjabb Van Eyck, Cossier3, Gouwi. Bőrre-
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kens, Willeborts. Hárman ezek közül kint voltak 
Steenben. Hattal itt, Antwerpenben kellett tárgyal
nia. Illetve hárommal csupán, mert tanítványait 
nem sokat kérdezte ilyen dolgokban. Felkereste te
hát De Vos Cornelist, a régi barátját, akit mostaná
ban kevesebbet látott, mert De Vosné. Bella hajdani 
kebelbarátnője, Helent alig ismerte és elszokott a 
háztól. A  megbízást De Vos hangos hálálkodással 
fogadta. Hat gyereke volt és kevés rerdelése.

— Még valamivel külön is akarlak sarkalni, 
Cornelis. Amit te festesz, az a te neved alact megy 
Madridba. Ezeket nem szánom műteremképeknek. 
Csak az a kikötésem, hogy kora ősszel tartsd ma
gad szabadon, csak az én számomra. Nálam kell dol
goznod, a munkának egységesnek kell lennie.

— Minden úgy lesz, ahogy mondod, Pieter. Mi
kor beléptél, már tudtam, hegy jó hírt hozol. Áldjon 
meg érte az Isten.

Aztán Jordaensheiz állított be, a titkos protes
tánshoz, aki közös mesterük, Van Noort. leányát 
vette el és most a Backx-kázban lakott. Lanton ját
szott és énekelt hozzá recsegő hangján, ahogyan 
szokta, mikor Pieter belépett.

— örülök, rTans, hogy vígan vagy.
— Isten hozott, Pieter. Nem vagyok vígan, de 

nincs munkám.
— Ez derék. Akkor könnyen fogok boldogulni 

veled.
Ugyanazokat a dolgokat beszélte meg vele is. 

Jordaens már akkurátusabb volt, mint De Vos. 
Munkaidőről, pénzről, a képek számáról pontosan 
akart tárgyalni. Vállalt húsz képet. Most Snyders 
következett, a kedves, régi Snyders. Ez már nem la
kott sógoraival, a Eubens-möteremben töltött ideje 
használt hírnevének, külön jómódú lakása volt a 
Keizerstraaton. Snyders eleinte habozott, de mikor
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megtudta, hogy saját neve alatt dolgozhatik, boldo
gan csapott fel. ö  is vállalt húsz képet.

A  munkatársak tehát mcglettek volna, de most 
száztizenkét képtárgy kelleit. Ez inkább írói munka 
volt egyelőre, semmint képzőművészeti. Egyetlen 
ember segíthetett volna ebben, a klasszikus irodalom 
legjobb antwerpeni ismerője, Gevaert. De az most 
az intioitus albumával volt elfoglalva s mivel afféle 
bolhászó, alapos és nagyon lassú munkás volt, rá nem 
lehetett számítani. Becsomagolta tehát velencei ki
adású szép Ovidiuszát, hozzácsapott néhány mitholó- 
giai könyvet és úgy ment ki Steenbe folytatni a fél
beszakított nyaralást.

Nagy meglepetésére jóval nagyobb társaságot 
talált kinn, mint amilyent otthagyott. Olyan embe* 
rek ültek asztalánál, akikkel előbb meg kellett is
merkednie. Ezek nem szállóvendégek voltak, mint 
kitűnt, hanem Mecíhelnből való kirándulók, vagy kör
nyékbeli birtokosok. Ideien az eltelt pár nap alatt 
erősen működött, elég volt a polgármesteréknek, akik 
visszaadták a látogatást, annyit mondania, hogy 
szívesen látna fiatalokat, minden nap új és új láto
gatókat kapott. A déli étkezésnél sok bor fogyott, 
délután már nagyon vidám társaság ment fürödni, 
alkonyat felé hallani lehetett, hogy a társaság egy 
része énekelve tér haza. Este pedig Ideien először 
kísérelte meg, hogy ne kelljen férjével visszavonul
nia, hanem a mulató társasággal együtt maradhas
son. Pieter azonban már az első kísérletet csirájában 

,elfojtotta. Nagyobb baj nem lett belőle, a háziasz- 
szonyságot a fiatal Fourmenné vette át, aki nyugodt 
kedvességében sokat emlékeztetett nővérére, Bellára. 
A vendégek kitűnően mulattak, Pieter úgy aludt, 
mint a bunda és napkeltekor már Ovidiusz müvein 
gondolkozott. Azt a tervét, hogy nyáron sokkal ke
vesebbet dolgozik, máris félretette. A száztizenkót 
kép közül itt helyben elkezdett embereivel egyet-
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kettőt. Antwerpenből pedig megjöttek Van dér 
Monték a szép leánnyal.

Sőt festett egyebet is. Teniers, aki most már tűz- 
zel-vassal udvarolt Brueghel Annának, azt indítvá
nyozta, hogy az egész társaság, úgy, ahogy van, 
menjen be vasárnap délután a kis faluba, Eopeg- 
hembe és nézze meg a kocsmában a parasztmulat
ságot. Ez az ötlet általános tetszést keltett, maga 
Pieter is csatlakozott hozzá, mert vasárnapját most 
is mindig szabadon hagyta. Vasárnap délben már 
nagy társaság verődött össze Steenben. Három hin
tára való vendég jött Mechelnből és a környékről. 
Étkezés előtt Teniers négyszemközt akart vele be
szélni. A fiatalember a maga zamatos tájszólásű, 
kissé rusztikus hangján közölte, hogy beleszeretett 
Brueghel Annába és a gyámapától ezennel megkéri 
a kezét. Annával már beszélt, ott nincs hiba. Pieter 
nyomban kimondta az igent, az ebéd zajos eljegy
zési ebéddé változott. Utána kocsikra kerekedtek. 
Helen osztotta be a társaságot. Pieternek úgy tűnt 
fel, hogy mikor Helen válogató tekintete végigfutott 
a várakozókon, az oldalt álló Albrechtét mintha 
szándékosan átugrotta volna. És a még üres helyre 
egy Brocke nevű mechelni fiatalembert vett maga 
mellé.

A kocsmában már vígan állt a „kirmesz". Az úri 
társaság eleinte csak mint nézőközönség üldögélt a 
fák alatt külön hosszú asztalnál, de aztán belekeve
redtek a táncba és parázs mulatságot csaptak, végül 
egészen elvegyültek a parasztokkal, az urak megfor
gatták a parasztlányokat, a hölgyek a flamand le
gényekkel táncoltak. Az a Brocke nevű mechelni ki
tűnő táncos volt. Pieter gyönyörködve nézte mozdu
latait, bár magát a fiatalembert túlhangosnak ta
lálta, erőszakos tréfáit idétleneknek. De táncolni, 
azt tudott. Mikor Helent forgatta a paraszti párok 
forgatagában, érdemes volt külön figyelmet szén-
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telni nekik. De jól táncolt Albrecht is. Kétségkívül 
a legCcinosabb fiatalember volt a társaságban és lát
ható szívességgel foglalkoztatta a szép Van dér Mont 
Clarát. Ez a pár is szépen táncolt. Mulatság közben 
Albrecht kipirulva, csillogó szemmel ült le apja 
mellé egy üresen maradt helyre.

— Mondd, fiam, van valami apró baj közted és 
Kelen között?

Albrecht arca egyszerre elkomolyodott.
— Nincs a világon semmi, apám. De mi is le

hetne? Helen nagyon szíves hozzám és én is igyek
szem mindent elkövetni, hogy az is maradjon.

Pieter megnyugodott. Csak biztonság okáért kér
dezte meg később Helent is. Helen ugyanúgy el
komolyodott.

— Dehogy van baj. Tudtommal legalább nincs. 
Nagyon jóban vagyunk.

ő  ezt végleges megnyugvással vette tudomásul. 
Képzelődött. Tovább gyönyörködött a parasztok du
haj mulatságában és elhatározta, hogy ezt megfesti. 
Ott helyben mindjárt papírra vetett egy-két jelleg
zetes arcot, testtartást, különös táncmozdulatot. De 
bármilyen jól sikerült a mulatság, mikor közeledett 
a naplemente, indulást jelzett Helennek. A mecheiui 
fiatalember lihegve és kissé italosán jött még egy
két táncért könyörögni, de azt kurtán megtagadta. 
Helen szótlan volt hazafelé az úton, nyilván alapo
san el fárasztotta a tánc.

Másnap beiktatta külön munka gyanánt az Ovi- 
diusz-tanulmányok mellé a parasztmulatságot. Min
dennap dolgozott rajta egy-két órát. Ugyanúgy törte 
magát, mint az antwerpeni műteremben bármikor, 
A  vendégek között csak az étkezéseknél jelent meg, 
este aztán Helentől hallotta meg a nap történetét. 
Abban mindig volt valami kezdődő, kifejtésben levő, 
vagy megszakított szerelem. Helen már az egész 
környék érzelmi összefüggéseit ismerte és valóság-
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gal gyóntatója lett a társaság minden fiatal tagjá
nak, b o n y o lít o t t ,  bélutett, kimagyarázott. Ezt izga
tottan élvezte és részletesen mesélte minden este. 
Pieter pedig szívesen hallgatta, mert az apró és in
kább nevetséges szerelmi tusák nem érdekelték, de 
gyönyörködött Helen bőséges, duzzadó életerejében. 
Az asszony kivirult ebben az életben és szebb volt, 
mint házasélete alatt bármikor.

Pieter most sokat beszélt Albrechttel. Először 
véletlenül nézett át a toronyszobába és régészeti 
könyvei közt találta. Másnap megint felkereste eb
ben az időben s aztán hallgatólagos megegyezéssé 
vált köztük a mindennaoos, ebéd előtti félóra. Ré
gészetről vitatkoztak, vagy régi emlékeket elevenít 
tettek fel abból az időből, mikor Bella még élt. Most 
Albrecht egy ilyen délelőtt nagy dologgal hozako
dott elő.

— Apám, valamit mondanom kell neked. Kinéz
tem a jövendőbelimet.

— Boldoggá teszel, fiú. Nincs nagyobb vágyam, 
mint megérni az unokáimat. A Van dér Mont-lány- 
káról van szó? Helyeslem a választásodat. És mit 
mond a kislány?

— Ő jó, okos és kedves. Voltaképpen alig beszél
tünk szerelemről, ez a furcsa. De házasságról annál 
inkább s ez még furcsább. Abban állapodtunk meg, 
hogy egyikünk sem beszél szüleivel véglegesen, ha
nem előbb megpróbáljuk érzéseinket. Én nagyobb 
útra szeretnék menni, apám.

— Miféle nagyobb útra?
— Külföldre. Tanulmányútat kellene tennem. 

Mint ahogy te is tettél és nagyapáim is tettek. Hu- 
szonkétéves vagyok, itt az ideje.

— Bizony, bizony. Szaladnak az évek s ez ne
kem eszembe sem jutott. Semmi ellenvetésem sin
csen, fiam. Mikor akarsz elutazni?

— Ha elhatározzuk, akkor mennél hamarabb.
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Már holnap kezdhetek csomagolni. Mindenesetre 
meg kell veled beszélnem a részletes útitervet.

— Holnap csomagolni? Minek ez a nagy siet
ség? Maradj itt velünk őszig, itt igazán kellemes, 
Steenben. Ősszel aztán elutazhatol Antwerpenből.

— Jobban szeretnék hamarabb menni, apám. A 
nyári utazás kellemesebb, mint az őszi. Őszre már 
lent ülhetnék Velencében. Engedj mennél hamarabb 
elmennem.

— Ahogy akarod, fiam. Csak sajnálom, ha el
megy Steenből. Örültem, hogy itt vagy. De férfiak 
vagyunk, ne érzelegjünk. És ha visszajössz?

— Akkor meg fogjuk látni Van dér Mont Clara 
is, én is, hogy a hosszú távoliét mit változtatott ér
zéseinken. Ha még akkor is úgy találjuk, hogy össze 
kell házasodnunk, akkor nekem, persze illő és hosz- 
szabb jegyesség után, csak a te áldásodra van szük
ségem.

— Nagyon helyes. Holnap megbeszéljük útiter
vedet. Egész sereg ajánlólevelet kapsz tőlem. Most 
menjünk enni.

Albrecht egy hét múlva elutazott. Azért sietett, 
mert nagy poggyászát csak Brüsszelben állíthatta 
össze. Az útitervet gondosan megállapították. Al
brecht körülbelül azt az útvonalat akarta követni, 
amelyet valaha apja követett: végig a Rajna völgyén, 
át az Alpokon Itáliába, Velence, Firenze, Róma és 
közben a kisebb városok, majd visszafelé Milánó, 
Pisa, Génua, át Franciaországba, Provenceban meg
látogatja Peiresc otthonát, Páris, Brüsszel.

— Légy takarékos, fiam, de ahol láthatsz és ta
nulhatsz valamit, azt puszta takarékosságból el ne 
mulaszd.

Apja és Nicolaas Mechelnig kísérték. Maga Ni- 
colaas is nagy legény volt már, serkedt a bajusza és 
szerette azt mondani, hogy húszéves, noha még csak 
tizenkilenc volt Egészen más természet, mint a tar*
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tózkodó Albrecht. Érzelmes, közlékeny, meghatott
ságra hajló. Most is mélyen megindulva búcsúztatta 
bátyját. Pieter nézte őket és az a vonzalom jutott 
eszébe, amely őt fűzte Philipshez, mikor ilyen fiata
lok voltak.

A műteremben már elkészült a parasztmulat
ság, most új vászon került az állványra. Annyit ré- 
gészkedett. mostanában Albrechttel, hogy tekintete, 
amely különben is mindig a történelem felé fordult, 
most saját kastélyának múltját kereste. A  mechel- 
niek édeskeveset tudtak neki mondani a régi erőd
ről, adatokra, amelyek után kutatni kellett volna, 
nem támaszkodhatott. Csak képzeletére. Itt bajvívó 
lovagok lakhattak a keresztes háborúk idején, a vár
kastélyt fallal erődített sáncárok vehette körül, a 
tornyon zászló leng és ez jelezte, hogy a várúr itt
hon tartózkodik. Errébb, a sáncokon kívül, ahol 
most cserjés rét terül ei, tornát vívhattak a várúr 
és vendégei, páncélos lovakon, vértesen, lökésre ké
szen tartott lándzsákkal ugrattak egymásnak, csö
römpöltek a vasak, a fényes sisakokon meglengett 
a színes tollbokréta. Ezt festegette most a saját mu
latságára, lovagok tornavívását helyezte kastélya elő
terébe. Pihenőül csinálta ezt a Parada-sorozat nem 
kis gondot okozó munkájának szüneteiben. Mikor ez
zel is elkészült, megint új mulatságot talált magá
nak. Az jutott eszébe, hogy Helennek fest egy képet 
arról, amit az asszony annyira szeret: nyári kas
tély előtt társalkodó és kacérkodó nagyon elegáns 
társaságról. Gavallérokat és szép asszonyokat cso
portosított egy tóparti s a magáénál sokkal dísze
sebb kastély elé, a hölgyek ragyogó selyemruháik
ban a fűre telepedve, márványkorlátra támasz
kodva, garádicson lépkedve csevegtek, a gavallérok 
hízelgő dolgokat suttogtak, még pedig igen kevés, 
gavallér: Helen folyton azon panaszkodott, hogy na
gyon nehéz fenntartani a kellő hangulatot, mert
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nagy a íérühiány. A kép íőalakja Helen volt, divatos 
ruhájának mély kivágása az egész nagy kép legfe- 
hérebb színével tündöKiött, csak még az amoreitek 
voltak ilyen ragyogóak, amelyek elárasztották az 
egész társaságot, a levegőben röpködve, virágot szór
tak le, egyik hölgyet erőszakkal toiták az udvarié 
felé, itt hízelegtek, amott unszoltak. „Conversatie á 
la mode“, — ezt a kicsit gúnyos címet adta a kép
nek, amely egészében véve egy festő ingerkedő tré
fája volt a feleségével. A  kép olyan jól sikerült, 
hogy bár tárgya nem igen volt mithológiai, beso
rozta a Parada-képek közé némi javító változtatás 
sokkal, s"t maga rajzolta meg még egyszer a réz
metsző számára is.

Szeptemberben jártak már, a vendégek jó része 
letudta látogatását, a Brueghel-lányok elutaztak, a 
szerelmes Teniers sem akart tovább maradni falujá
ban, az esküvőt áprilisra már ki is tűzték s már a 
régi Brueghel-ház átalakításáról beszéltek, mert el
határozták, hogy ott fognak lakni. Az antwerpeni 
meghívottak utolsó csoportja volt Steenben. Csak a 
meehelniek és környékbeliek voltak mindig ugyan
azok. Helen elhatározta, hogy búcsúünnepséget ren
dez nagy vendégsereggel és tánccal.

Rengeteg vendéget csődített össze. Egész dél
után felhallatszott a műterembe a kastély előtt, ta
nyázó társaság kacarászó lármája. Késő délután 
zene érkezett Mechelnből. Megkezdték a táncot. Pie- 
ter ekkor abbahagyta a festést és lement a társaság
hoz. Illett is lemennie, azonkívül vigyázni akart He- 
lenre, hogy túlságba ne vigye a táncot. Helen me
gint gyermeket várt. Két hónapja bizonyos volt, 
hogy a télen megérkezik a negyedik gyermek.

Már a lépcsőn érezte, hogy ismét baj van: itt a 
köszvény. Néhány nyirkos, esős nap volt legutóbb, 
az ilyen időváltozást rendesen megsínylette. Lever- 
ten csatlakozott a társasághoz. Helen táncolt, több-
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nyíre a mechelni Brocke nevű fiatalemberrel. A  tár
saságnak széles volt a kedve. Helen két férjes nő
vére volt most itt, azok is táncoltak. Pieter kedvet
lenül ődöngött a csoportok között, a növekvő fájda
lomtól kínosan húzta maga után a jobblábát. Senki- 
sem törődött vele, csupa fiatalság volt itt egy-kót 
kivétellel, nem volt kihez egy jó szót szólania. He- 
lennel úgy beszélte meg, hogy a zenének nyolc óra
kor vissza kell mennie Meehelnbe, a társaság marad
hat, ha akar. Helen nővérei már háziasszonykod
nak, de ők nyolc után most is visszavonulnak, mint 
rendesen. Szenvedő türelemmel várta a nyolc órát. 
Az nagynehezen el is érkezett. De a zenekar semmi 
hajlandóságot nem mutatott az eimenésre. Sógorasz- 
szonya, Picquerynó, sietett el mellette. Azt meg
fogta és izent vele Helennek, hogy ideje abba
hagyni. H^len maga jött oda hozzá táncosa karján, 
most Philips fia táncoltatta.

— Ne légy már ilyen ünnepiomtó, Pieter, nézd, 
milyen remek a hangulat.

Arca ragyogott, szája pirosabb volt, mint 
máskor.

— Jól van, még ezenkívül egy táncot engedek. 
De akkor vége.

Lement az a tánc is. A  zene még mindig tovább 
szólt. Pieter odakérette magúhoz sógorát, PicqueryL,

— Kérlek, szólj Helennek, hogy a zenét nyom
ban küldje el. Azonnal vonuljon vissza. Mondd meg, 
hogy előre felmentem.

Felsántikált a lépcsőn. Nagyon fájt a lába és 
ingerlékenységében nagyon bosszankodott. A háló
szobában odaállott az ablakhoz anélkül, hogy világot 
gyújtott volna és a sötét ablakból lekémlelt a társa
ságra. A zene már megszűnt, a tánctól kihevült és 
kéjesen fáradt vendégek beszélgetve verődtek cso
portokba. Helen azonban nem volt sehol. Jó darabig 
várta ott, míg elébukkan vagy feljön. De se be nem

Harsányi Zsolt: Sím jó. IV. 15
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nyitott, sem odalent nem lehetett felfedezni. Erro 
haragra gerjedt és nem törődve fájdalmas sántitá- 
sával, neki indult, hogy lent megkeresse. Kinyitotta 
az ajtót. S abban a pillanatban sajgó bálvánnyá 
meredten marad állva. Helen állt egy idegen ember 
karjaiban a lépcső legfelső fokán, tőle tíz lépés
nyire. Éppen most csókolta meg a férfi az asszonyt. 
A csók után azonnal eleresztette és máris eltűnt a 
lépcsőn. Ráismert: az a mechelni fiatalember volt. 
Őt nem látták és ajtónyitását sem hallották. Helen 
elindult, arcán mosollyal. Fejét mintha tréfás rosz- 
szalással csóválta yolna. Siető lépésekkel közeledett 
a hálószoba felé és csak ekkor nézett fel. Halkan fel- 
sikoltott és dermedten megállóit ő is. Férje arcán 
meglátta, hogy az mindent látott.

— Gyere be, — mondta Pieter, de hangszálai 
megbénultak, idétlen suttogását meg kellett hango
san ismételnie, — gyere be.

Az asszony bejött, az ajtó becsukódott. Pieter 
félt, hogy összerogy. Odavánszorgott a legközelebbi 
székhez és kezébe temette arcát. Helen úgy viselke
dett, mint a csapdába került róka. Utolsó erőfeszí
tésével ravaszkodni próbált. A gyermek méltatlan
kodó hangján szólalt meg, aki feljelenti osztály
társát:

— Milyen szemtelen ez a Brocke, tréfából nekem 
esik és m egcsókol...

Pieter holtsápadtan, fojtott hangon szakította 
félbe:

— Ne légy szemtelen és ne hazudjál, mert meg
öllek.

Az asszony megszeppenve elhallgatott. Vállat 
vont, mint aki belátja, hogy tetten érték. Aztán las
san, habozva az öltözőszoba felé indult. Pieter felor- 
dított:

— Itt maradsz!



ÉLNI Jó 227

— Az Istenért, — suttogta Helen, — nyitva van 
az ablak, odalent meghallják.

Pieter úgy simította végig arcát, mintha remegő 
tenyereit törülközőnek használta volna.

— Ülj le arra a székre és beszélj. Mindent aka
rok tudni. Hogyan kezdődött és mióta van viszo
nyod.

— Pieter, — sikolt ott fel az asszony, — viszo
nyom! Micsoda dolgokat beszélsz!

— Te csa£ ne légy önérzetes. Az a hitványságo
don nem segít. Beszélj. Mi van közietek. De beszélj, 
mert Isten engem úgy segéljen, megfojtalak.

Ekkor Helen sírva fakadt. Egyszerre segélytelen 
lett és alázatos. Összetörve ült a szék°n.

— Nincs köztünk semmi. Most csókolt meg elő
ször. Már régóta udvarol, de mindig tréfásan, nem 
volt ez komoly dolog soha. Most odalent elbúcsúz
tam tőle. De ő erőszakkal utánam jött a lépcsőn, 
hogy adjak egy csókot. Én csak nevettem. És mikor 
felértünk, akkor egyszer csak átkapott, megölelt és 
elszaladt. Tudom, nem lett volna szabad engednem, 
hogy utánam jöjjön. De ez nem olyan borzasztó 
nagy bűn. Pieter, bocsáss meg nekem, én megígé
rem, hogy ezentúl jobban vigyázok. Hidd el, nem 
vétettem ellened. Bocsáss meg, Pieter, nagyon kér
lek . . .

És felkelt, hogy közeledjék. De Pieter erős testi 
ijedtséget érzett, elhárítóan nyújtotta ki a kezét.

— Maradj ott ülve. Eddig hazudtál. Az igazat 
akarom tudni.

— Az igazat mondtam. Most csókolt meg elő
ször.

— Ezt mondtad. De ez hazugság. Akit először 
csókolnak meg, az önkéntelenül védekezik. Te nem 
védekeztél. Tűrted.

— A meglepetés miatt nem védekezhettem. Az
tán össze akartam szidni, de már akkor elszaladt,

15*
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Kiáltani pedig nem akartam, bármennyire fel vol
tam háborodva, mert az ember nem szívesen csinál 
botrányt, mikor ennyi vendég van a háznál,

— Fel voltál háborodva? Édesdeden mosolyog
tál. Miért hazudol még mindig? Azt akarod, hogy 
megmarkoljalak és kirázzam belőled az igazat? Ne 
kezelj engem öreg hülyének, akit a tyúkeszeddel el 
lehet bolondítani. Egy-kettő, mondd el az igazat. De 
addig, amíg győzöm türelemmel ezt a faggatást. 
Mióta van viszonyotok?

— Pieter, az Istenre kérlek, higyj nekem. Ez 
egészen ártatlan dolog. Az a csókolódzás, ami össze
sen történt, csak olyan társaságbeli léháskodás.

— Szóval csókolódzás. Nemcsak egy csók. Na 
látod, végre megindulsz. Mikor kezdtetek csóko- 
lódzni?

— Nézd, Pieter, én elmondok mindent, legalább 
látni fogod, hogy nem követtem el sempii különöset. 
Jan a polgármesterékkel jött ide először...

— Ki az a Jan? Ez a fickó, ez a Brocke, vagy 
hogy hívják? Ez neked csak úgy Jan, mint én 
Pieter?

— Brocke. Szóval mikor belépett, már rögtön el
kezdett bolondozni. De mókásan csinálta, nem lehe-

'  tett rá haragudni. Én nem láttam benne semmi 
rosszat, hogy tréfálkozik. A társaság nagyon sze- 
rétté, mindenki mulatott rajta. Egyszer aztán meg
csókolt és akKor nagyon megharagudtam és kiadtam 
az útját. Ö védekezett, bocsánatot kért és magya
rázta, hogy az egész csak tréfa és mindenki annak 
is veszi.

— Hogy-hogy mindenki annak veszi? Nyilváno
san csókolt meg?

Helen mélyen elpirult. Rettenetes zavar látszott 
rajta.

— Beszélj, Helen és ne hazudjál, mert mindjárt
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belekavarodol. Ki volt az, aki Brocké úr szerint 
úgyis csak tréfának nézte ezt a csókot?

— Albrecht.
— Ügy. Albrecht. Tudtam én, hogy van köztelek 

valami, amit én nem tudok. Halljuk a részleteket. 
Hogyan került ebbe Albrecht.

— Az úgy volt, hogy kirándultunk ahhoz a kis 
erdőhöz Eppeghem mellett. Sokat sétáltunk és én le
ültem a fűbe, mert fáradt voltam. Teniers volt ott 
és Brocke, a többiek még tovább sétáltak. De Teniers 
aggódott, hogy Brueghel Anna kikkel sétál. Bement 
az erdőbe megkeresni. Akkor ez a Brocke, mikor ül
tünk a fűben, elkezdte magyarázni, hogy én vagyok 
a legszebb asszony, akit valaha is látott és szerel
met vallott és hirtelen megcsókolt. De Albrecht meg 
éppen a Van dér Mont-lányt kereste és éppen abban 
a pillanatban jött oda. Én rettenetesen szégyeltem 
magam és megmondtam Albrechtnek, hogy nem te
hetek róla és kértem, hogy neked ne szóljon. Kér
tem, hogy adja becsületszavát, hogy neked nem szól. 
De ő rossz volt hozzám, nem felelt semmit, csak vé
gignézett és tovább ment. Albrecht engem sohasem 
szeretett. Már gyerekkorunkban is ellenségem volt. 
Mindig az is maradt. Albrecht gyűlöl engem. Miért 
gyűlöl? Bántottam én őt valaha? Mind gyűlöl engem. 
Az öreg Brant is. Megígérte, hogy eljön egy hétre, 
de nem jött el. A Dániel felesége is gyűlöl engem, 
mert engem vettél el, mikor Bella néni már meghalt. 
Hát tehetek én róla, hogy meghalt?

— Megvárom, míg kipanaszkodod vértaiiúságo- 
dat, te szegény mártir. Ha már ezzel készen vagy, 
térjünk vissza Albrechtre. Ö tehát nem adta neked 
becsületszavát. De te úgyis tudtad, hogy nekem nem 
szól, mert nekem nem akar ilyen borzasztó fájdal
mat okozni. Mert Albrecht igen, ő szeret engem. In
kább elutazott világgá, csak ne lássa azt a gyalázar 
tót, ami itt az apjával történik. De neked megke
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gyelmezett. ‘Mert úr tetőtől-talpig. Te pedig, mikor 
láttad, hogy nincs semmi baj, vígan folytattad a 
csókolódzást.

— Nem igaz, nem folytattam. Azt az embert el
tiltottam innen. Azt mondtam, hogy be ne tegye a 
lábát többet. És emlékezhetel, hogy két hétig nem 
is jö t t . . .

— Emlékezhetem? Hát figyeltem én Brocke 
urat? Észreveszem én, hogy ilyen féreg a világon 
van? Nem jött két hétig. Aztán megint meghívtad, 
mert nem bírtad ki.

— Nem igaz, magától jött. Megkért, hogy hadd 
jöhessen el mégis, rendesen fog viselkedni. Ezt meg 
akartam magyarázni Albrechtnek, de ő nem akart 
szóba állni velem. Ügy kezelt, mintha bélpoklos vol
nék. Látta, hogy Brocke megint jön és mindenféle 
rágalmakat gondolt rólam és elutazott.

— Rágalmakat gondolt. Érdekes. Olyan rágal
mat, amit a saját szemével látott. És amit aztán nyu
godtan folytattál.

— De ha Albrecht itt maradt volna, akkor nem 
folytattam volna, ö  a hibás, mert tőle féltem, mégis 
itt hagyott. . .

— A logikád tökéletes. De a fontos az, hogy ha 
Albrecht itt maradt volna, nem folytattad volna. 
Vagyis ezzel magad mondod, hogy folytattad. Va
gyis vígan csókolództatok. Sőt végül viszonyotok 
is volt.

— Nem, — kiáltott Helen, — csak ezt ne mondd. 
Ez nem igaz.

— De hogyan hihessek neked? Az elején még 
azt mondtad, hogy most csókolt meg először. Kide
rült, hogy hazudtál, mert hetek óta csókolództatok. 
Most azt mondod, hogy nem volt viszonyotok. Majd 
ha tovább beszélgetünk, megint ki fog derülni, hogy 
hazudtál. Tudod, hogy mit csináltál velem? örökre 
elvetted a hitemet. Nyomorékká tettél hátralevő éle-
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temre. Te most más állapotban vagy. Honnan tudom
én, hogy a gyermek az enyém?

— Pieter, ne mondj ilyen borzasztó dolgokat. 
Tudod jól, hogy a harmadik hónapban vagyok. 
Brocke nem egészen két hónapja volt itt először, jói 
tudod, hogy addig a létezéséről sem tudhattam. De 
megesküszöm neked akármire, hogy nem volt vele 
viszonyom. Megesküszöm a gyerekekre. Megcskü- 
szöm szívesen a születendő gyerekre. . .

— Azt nem engedem. Azt megtiltom. A gyereke
ket ne bántsd. Ök nem tehetnek arról, hogy ilyen 
anyjok van. Képes vagy hamisan megesküdni. Jól 
ismerlek most már. Esküdj meg a szépségedre.

— Szívesen. Esküszöm a szépségemre, az ar
comra, a hajamra, a keblemre, az egészségemre, 
hogy sohasem volt viszonyom senkivel, soha nem 
csaltalak meg.

— Ügy. És esküdj meg arra, hogy ezzel a 
Rrockéval gondolatban sem csaltál meg. Hogy nem 
is szerettél volna megcsalni.

Hosszú szünet következett. Akkor Helen sápad
tan megadta magát.

— Arra nem esküszöm meg.
— Látod. Mondd meg őszintén, szerelmes vagy 

te ebbe az emberbe?
— Nem. Ez nem szerelem. Nem hiszem, hogy a 

szerelem ilyen.
— Nem hiszed? Szóval nem tudod, milyen a sze

relem. Szóval belém nem is voltál szerelmes.
— Ezt ne mondd, PieteT. Kisgyerekkorom óta 

rajongtam érted. Csodáltalak és bámultalak. És ez 
most sem szűnt meg. De egy asszonynak más is kell.

— Más is. Érzékiség. Bujaság, mint a nőstény 
állatnak. Szégyeld magad. Émelygést kapok tőled.

— Akkor magadtól is kapjál émelygést. Te sok
kal érzékibb vagy nálam. Nem, nem ez a baj, ne 
nézz engem éhes állatnak, olyan mélyre még nem
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süllyedtem. Nem erről van szó. Ez a Brocke tud ve
lem beszélni. Az egész társasággal tud beszélni. Akik 
idejártuk fiatalok, mind egyformán mulattak vele is, 
veiem is. Sületlenségeket beszéltünk, éretlen dolgo
kat, mint te mondod, jókedvű hiábavalóságokat, de 
nagyszerűen mulattunk és mindenen tudtunk min
den ok nélkül nevetni. Veled ezt nem lehet. Ha öt 
percig beszélsz, mindenki elfárad.

— Vagyis én vagyok az oka mindennek. Gyen
géd voltam hozzád, jó, figyelmes, lestem a kívánsár 
gaidat, körülvettelek pompával és gondtalansággal, 
még a mesterségemmel is folyton hiúságodnak híze
legtem, tehát én vagyok a hibás, ha egy ilyen jött- 
xnent alakkal csókolództál. Ez a teteje mindennek.

— Ezt én nem mondtam, Pieter. De a gyilkosnak 
is szabad elmondani, amit mentségére felhozhat.

— Jó. Védted magad. Rendben van. De ne tér
jünk el a tárgytól. Hol csókolództatok és hogyan és 
hányszor?

Ez a beszélgetés hajnalig tartott. Pieter egyszer 
holtfáradtan kitekintett az ablakon és meghökkenve 
látta, hogy szürkül. Akkorára már kitűnt, hogy 
Helen sokat és szenvedélyesen csókolódzott a fiatal
emberrel, Pietert ölelvén is rágondolt s ma este 
félig-meddig már Ígéretet is tett neki, hogy meghall
gatja. Többet nem lehetett kihúzni Helenből, de 
nyilvánvaló volt, hogy több megvallani valója nincs 
is. Halálos kimerültséget éreztek mindaketten. Pie- 
térnék még ráadásul rettenetesen fájt a köszvénye. 
A térdén látni lehetett, hogy az egész éjszakán át 
húzódó családi jelenet alatt meg is dagadt. Helen 
fáradtan vetkőzni készült, de Pieter megállította.

— Nem, Helen, előttem nem vetkőzöl le soha 
többet. Ki is kell mondanom a jüvőnkről az ítéletet. 
Külön mennünk lehetetlen, a gyerekeknek siVyos 
kárára lenne a botrány, kivált a két kislány jövőjé
nek. Gyermeked is lesz a télen, muszáj összezárva
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maradnunk. De én nem vagyok a férjed többé. Eb
ben a hálószobában most már csak magad fogsz 
aludni.

— Az is elég botrány. A  cselédek elpletykázzák, 
az egész rokonság tudni fogja.

— A rokonság azt fogja tudni, hogy külön szoba 
kell a betegségem számára. Köszvényes vagyok. A 
roham ma este megint utóiért. Mialatt ilyen szép 
dolgokat beszélgettünk, folyton szenvedtem. Most 
költsd fel nekem a dadát. Forró borogatást keli, 
hogy adjon.

— De hiszen dn i s . . .
— Nem. Nem tudom elviselni, hogy hozzám érj. 

Költsd fel a dadát. A műterem mellett egy szoba 
üres, ott fogok feküdni. Ha jobban leszek, beme
gyünk Antwerpenbe. Nagyon kérlek, vigyázz má
sok előtt a külsőségekre. A külvilág számára boldog 
házaséletet élünk, anyagi érdekeidre vigyázni fogok, 
8őt igyekszem, hogy még jobb dolgod legyen, mint 
eddig. De négyszemközt nem ismerlek többé, Helen. 
Ha pedig más férfira csak rá is merészelsz nézni és 
mindenkivel kiröhögtetsz, megöllek. Esküszöm, hogy 
megöllek. Ezentúl apáca leszel, fiatal szép asszony 
létedre. Amíg élek. Ez a büntetésed. El is búcsúzom 
tőled és ettől a hálószobától. A  dada majd áthozza 
az ágyneműt. Isten veled.

Nehezen indult el, csak a fal mellett kapaszkodva 
tudott menni. Fogát összeharapta. Helen csendesen 
sírt.

— Nem szeretsz már, Pieter.
— Én? Rettenetesen szerelmes vagyok beléd. Mit 

tudhatsz te erről. Mit értheted te, hogy milyen két
ségbeesett, keserves dolog egy öreg ember szerelme.

A  folyosón szabadjára engedhette eddig elfojtott 
nyögéseit. Világosság már nem kellett, hűvös és ke
gyetlen szürkeség hirdette a nappal jöttét. A fül
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mentén féllábon támolyogva elérte a szobát. Ekko 
rára már jött a dada.

— Segíts lefeküdni, dada. Szegény kegyelmes 
asszony nem Ind a nyögésemtől aludni. Reggel a ko
csis menjen be Mechelnbe és hívjon orvost. Eret kell 
vágni. Az ággyal siess, mert nagyon kínlódom. És 
mennél hamarabb azt a borogatást.

Míg az ágy a pamlagon elkészült, ő az ablaknál 
támaszkodva nézett ki a messzi síkra. Most jött fel 
a nap, csodálatos színeket küldve maga előtt. A szín
arany és a piros óceánja öntötte el a flamand rónát. 
Pieter két szeméből kicsordult a könny. Nem törölte 
le, mozdulatlan maradt.

IX .

Ügy éltek, mikor visszatértek Antwerpenbe, aho
gyan mindkettőjük felett kimondott ítélete szólott. 
Eleinte nem ment könnyen, Helen sok apró ravasz
sággal próbálkozott. Ősi fegyvereihez nyúlt, úgy ült 
férje jelenlétében, hogy lábaszára kilássék, mély ki
vágású ruhában lehajolt előtte valamiért a földre, 
sőt ügyesen úgy intézte, hogy Pieter rányisson és 
öltözetlen iil találja. Mikor ezzel nem ment semmire, 
beszélni akart Pieterrel. Kérlelni, bocsánatot nyerni. 
De Pieter a beszélgetést már az első mondátoknál el
vágta, könyörtelenül az asszony iránt is, önmaga 
iránt is. Mert önmagát is tudatosan büntette. Vég
zetes hibában érezte bűnösnek magát. Nem lett 
volna szabad öregedő fejjel így megházasodnia.

Napközben keveset is látta Helent, erősen dolgo
zott. A spanyol király óriás-rendelése annyi dolgot 
adott a műteremnek, hogy más új képet csak más
félévi határidővel vállalt. Az infáns szívósan és eré
lyesen sürgette még a harctérről is. Mert fegyvereit 
ritka szerencse kísérte. A  hollandokat már vissza-
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szorította saját határaikon túlra és a franciák ellen 
fordulva, olyan ügyesen hadakozott, hogy mélyen 
behatolt francia területre, sőt már nem messze volt 
Páristól, mikor Richelieu nagy erőfeszítéssel talpra
állította a francia védelmet s ez kemény verekedés 
árán a vitéz infánst visszavonulásra bírta. De vissza
vonulása megért egy győzelemét. Richelieu úgy fo
gott neki a háborúnak, hogy összetöri és eltörli a 
föld színéről Spanyolországot, s most saját országa 
védelméről kellett gondoskodnia.

Az infánstól egyre másra jöttek a király sürge
tésére hivatkozó harctéri levelek, sőt mikor csapa
tait kivonta Franciaországból és Brüsszelben meg
állapodott, kapta magát és saját fenséges személyé
ben átjött Antwerpenbe. Egyenesen a Rubens műte
rembe. Hadsegéd kísérte.

— Csak miattad jöttem át, Rubens. A király 
annyira sürget, hogy magam akarom látni, mennyire 
mentél.

Pieter bemutatta az infánsnak a nála dolgozó 
nagyi)evűeket, Jordaenst De Vost, Snyderst s a töb
bieket is. Mindegyiket állványa előtt. Volt már kész 
kép is nem egy. Köztük a Conversatie, amely külö
nösen megnyerte az infáns tetszését.

— Ez mind szép és a képek nagyon sikerültek, 
de hol van száztizenkettő? Meg kell mondanom és 
hallják meg a jelenlevő urak mind, hogy nagyon 
lassan dolgoztatok, míg én francia földön a bőrötö' 
két védtem.

A festők némán hallgatták az ifjú államfő 
szemrehányását. Csak a kálvinista és nyakas Jor< 
daens akart valamit szólni, de Pieter gyorsan meg
előzte.

— A felelősség ezeket az urakat nem terheli, 
fenség, csakis engem, aki az egész munkát vezetem 
és iramát megadom* Nekem viszont sajnálatosan jó
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mentségem van: a rendelés óta kétszer volt súlyos 
köszvényrohamom és soká nyomtam az ágyat.

— Az nagyon sajnálatos valóban. De engem 
őfelsége folyton sürget. Ha nem írtam már neki hat 
levelet ebben az ügyben, akkor egyet sem. Hol be
szélhetek veled egyet-mást a szállításról?

Az infáns alig észrevehető pillantást váltott & 
hadsegéddel. De Pieter éles szeme ezt azonnal eh 
kapta és azonnal megértette. Nemcsak a pillantást, 
hanem az infáns legalább is túlbuzgónak tetsző ant
werpeni látogatását is: őfensége Helen miatt jött 
ide. Őfensége máris csillapíthatatlan nőbarát híré
nek örvendett Brüsszelben. Egyszer már látta He- 
lent, aki Antwerpen legszebb asszonyának számított, 
most látni akarta még egyszer.

— A feleségem nagyon boldog lesz, ha fenséged 
ismét megtiszteli szerény házát.

Aztán, már a lépcsőn, hozzáfűzte:
— Fájni fog szegény feleségemnek, hogy fensé

ged ismét kissé formátlanul látja. Kisbabát várunk, 
fenség, a negyediket.

— Ejha, — mondta az infáns, — te aztán dere
kasan viselkedek

A lakásban egyelőre nem lehetett Helent üdvö
zölni. Nem lévén elkészülve az előre be nem jelen
tett látogatásra, előbb öltözködnie kellett. Addig a 
képek szállítási lehetőségeiről kérdezősködött az in 
fáns. A képek csak Franciaországon át kerülhettek 
Madridba, minden más út sokkal hosszabb lett 
volna. Viszont Franciaországgal a hadiállapot miatt 
megszűnt a rendszeres postaforgalora. A haláron 
csak külön útlevéllel ellátott küldemények mehettek 
át. Hosszú tanakodás után azt határozták, hogy az 
infáns a velencei követet fogja megkérni közvetí
tésre. Az nagyon jó viszonyban van a párisi kor
mánnyal és a spanyol királynak kétség kívül meg 
fogja tenni ezt a személyi szívességet
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Az egész ügy nem érdemelt ennyi beszédet, de 
az infáns láthatólag húzta-halasztotta a szót, mert 
Heieut meg akarta várni. Végre belépett a háziasa-, 
szony. Feltűnően szép volt és még egyáltalán nem 
formátlan, pedig négy hónap múlva már jönnie kel
lett Isten legújabb családi ajándékának. Az infáns 
egy cseppet sem titkolta érdeklődését. Elkényezte
tett fejedelmi személyek módján, akiknek minden 
szabad, úgy mustrálta Helent, hogy szinte várni le
hetett: most fog rápaskolni. De mégsem tette. Csak 
éppen kezét nem engedte el mikor gálánsán kezet 
csókolt.

— Hivatalos ügyben jártam férjednél, de bár 
már mindent megbeszéltünk, nem akartam még 
menni, nehogy Antwerpen legszebb asszonyát elmu
lasszam. Engedd megmondanom, asszonyom, hogy 
még szebb vagy, mint legutóbb. A ti fajotok nagyon 
szerencsés. Itt sokkal több a szép, telt nő, mint ná
lunk, ahol igen gyakoriak a nyúlánk, sovány terme
tek. Még olyan is akad közöttük, aki egyenesen fiús 
és mindenki nevet a háta mögött. Férjed különben 
elmondhatja, hiszen látta őket.

— Nem tagadhatom, fenség, a ;mi asszonyaink 
szebbek.

— Helyes, hogy tudod. És látom, hogy mint 
festő nem maradsz meg csupán a művészi elméletnél.

— Ha fenséged a gyermekáldásra céloz, csak azt 
felelhetem, hogy jó és megbízható állampolgár va
gyok. A katolikus tanítás szerint a jó házaséiet Is
tennek tetsző. És az én házam vallásos ház, fenség.

Az infáns nevetett. Szerette a sikamlós beszédet. 
Helenhez fordult:

— És mondd, asszonyom, sokat imádkozol?
— Sokat, fenség, a fegyverek győzelméért is. 

Tehát fenséged érdekében imádkozunk.
— Rubens, te öreg kópé, ezt az asszonyt jól ki

választottad.
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— Fenség, ha az ember saját magának választ, 
sokkal gondosabb, mint különben. És én jól tudtam, 
hogy kizárólag saját magamnak választok.

Ebben volt valami kis alattvalói rendreutasítás 
és az infáns elértette. Kedélyesen más hangot vett.

— Mindenesetre megírom a király őfelségének, 
hogy milyen nevezetes szépséggel találkoztam. És 
éppen udvari festőm házában, ami különben termé
szetes is. Mert hol keresse az ember a szépségeket, 
ha nem a művésznél? Hanem közben megéheztünk, 
ugy-e?

Ez a kérdés a teljesen néma adjutánsnak szólt, 
aki azonnal úgy felpattant, mintha gyakorlaton ka
tonai vezényszónak engedelmeskedett volna. Helon 
azonban megszólalt:

— Ha fenséged nem találja túlságos szerényte
lenségnek, a mi házunk boldogan szolgálna vala
mivel.

Az infáns ott maradt a művész házánál dél
ebédre. Az asztalról leszedték a gyerekek terítékeit 
és gyorsan átterítettek gyerekek nélkül négy sze
mélyre. Fernando őfensége leplezetlenül udvarolt a 
háziasszonynak. Mélyeket nézett a szemébe, bókokat 
mondott neki, tréfálkozott, még pedig többnyire két
értelműen. Azzal semmit sem törődött, hogy a férj 
is jelen van. Még ebéd után is elüldögélt és történe
teket mesélt francia hadjáratának élményei közül. 
De végre mégis csak el kellett mennie. Hosszasan 
csókolt kezet Ilelennek és kedélyesen szólott:

— Rubens, vigyázz, mert elkezdek udvarolni a 
feleségednek. Ha házasember volnék, rögtön elvin- 
ném a feleségem mellé udvarhölgynek.

— Kárbaveszett fáradság, fenséges uram. Ez az 
én feleségem olyan átkozottul erényes, hogy annak 
is híre van a városban, mint szépségének.

— Csak nem kell túlságosan elbizakodnod, uram,
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— szólt Helen vidáman férjének, — mert egyszer 
megjárod.

Mikor azonban, az infáns eltávozott, mindkette
jük arcáról eltűnt a könnyed társalgás mosolya. Há
tat fordítottak egymásnak, Pieter ment a műte
rembe dolgozni. így voltak vele máskor is. Ha ven
dég jött, kedélyesen csevegtek, gyakran még évőcl- 
tek is, de mindaketten színészkedtek, hogy a fájdal
mas titkot megőrizzék. Este, mikor a gyerekek mar 
lefeküdtek, úgy váltak el egymástól, hogy nem is 
köszöntek. Nappal házastársak voltak, este négy
szemközt halálos ellenségekké váltak, akik nem be
szélnek egymással. Pieter annyira ment, hogy újév
kor a szokásos ajándékozási napon értékes gyűrűt 
küldött át felesége szobájába. Csak azért, hogy a 
családtagok előtt boldogságának jele gyanánt muto
gathassa. S ha valami közlendője, vagy megbeszélni 
valója volt Helennel, azt mindig mások előtt, leg
alább is a gyerekek előtt végezte el. Mikor Brüsz- 
szelbe kellett utaznia, a gyerekek előtt közölte, hogy 
egy hétig távol lesz és súlyt helyez arra, hogy a 
rokonságon kívül ez idő alatt a háznál ne járjon 
vendég. Helen szemét rögtön elfutotta a könny.

— Ügysem fogadtam volna senkit.
Brüsszelbe azért kellett mennie, mert az antwer

peni városi urak végre át akarták adni az infáns- 
nak az introitus képeit. Ezekkel sok volt a baj. Egy 
álló hónapig verte volt őket az eső annakidején, a 
sok rakosgatás, szerelés következtében majdnem 
mind megsérült többé-kevésbbé. Ezt mind Pieter 
dolga volt kijavítani és rendbehozni, a város külön 
tiszteletdíjat ajánlott fel a kényes munkáért, de vál
lalnia kellett azt is, hogy Breyel városi főpénztáros 
társaságában Brüsszelbe megy s a kijavított képek
nek a kormányzói palotában megkeresi a legalkal
masabb helyet. Ez egy hétig tartott. Éppen udvari 
gyász előtt: most halt meg II. Ferdinánd német-
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római császár. A  trónon fia, a magyar király kö
vette. Az a nem csinos Maria infánsnő tehát, akit 
Pieter Madridban festett, Európa s a földkerekség 
leghatalmasabb trónjára rendeltetett, mint csá
szárné. Fernando infáns újonnan öltött gyászruhá
jában bizony cseppet sem leplezte büszkeségét és 
örömét, hogy nővére elérte a császári koronát an
nak a fiatal rokonnak hitveseként, akivel győzött a 
nördlingeni csatamezőn, mint ezt az éppen most fel
akasztott ftubens-képek egyike ábrázolta,

— Ez nem a feleséged? — kérdezte volt az in- 
fáns Spanyolország nemtőjére mutatva a képen.

— De igen, fenség. Az ő arcát festettem ide.
— Ennek örvendek. Mondd meg neki, hogy ha 

elmegyek a kép előtt, mindig meg fogom őt nézni.
De ezt az üzenetet Pieter nem adta át. Gyakran 

eltűnődött magában, így lesz-e ez most már mind
halálig? Mert a Helen puha ölelésére most is éppen 
úgy vágyott, mint azelőtt. De valami vad kéje tellett 
abban, hogy minden nap külön rátipor erre a vá
gyára. Mintha most csinálta volna azt, amit házas
sága előtt kellett volna csinálnia: bármilyen kegyet
lenül erőt venni ösztönein és tudatosan siettetve 
megöregedni. Most készakarva elhagyta magát, lom
hán járt, egészsége felől panaszkodott. S főként lie- 
len előtt csinálta ezt tüntetőén, mintegy dacból 
hangsúlyozva, hogy nem akar többé tetszeni.

Március elsején született a gyermek, Helen ne
gyedik gyermeke. Fiú lett. Pieter szárazon közölte 
az anyával, hogy keresztapául a Philips fiát válasz
totta, aki vele azonos keresztnevet hord, tehát a cse
csemőt is Pieter Paulnak fogják hivni. Heiennek 
nem volt rá semmi megjegyzése. A keresztelési ün
nepség úgy folyt le, hogy mindenki a boldog szülő
ket ünnepelte és termékeny szerelmökről sok meg
jegyzés hangzott el. A lakomát nem tarthatták a 
kertben, arra még nagyon hűvös volt az idő, ök
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álltak egymás mellett a lakás bejáratánál, ragyogó 
arccal fogadták az érkezőket és mintaképei voltak 
a kitűnő házasságban élő boldog, megelégedett há
zaspárnak. Este aztán némán mentek kétfelé két 
szobába aludni. Másnap jött a hétköznap, felkelés 
négykor, lovaglás, mise, munka alkonyaiig. Az in- 
fárs most is folyton küldözte a sürgető üzeneteket, 
mint egy rabszolgahajcsár.

Egy kora tavaszi napon történt, hogy Pieter 
könyvet keresett magának estebéd után s indult, 
hogy külön szobájába visszavonuljon. Ketten vol
tak a szobában. Helen megszólalt:

— Bocsáss meg, ha zavarlak, Pieter, de kényte
len vagyok. Közöld velem, hogy mi lesz az idén 
Steennel. Száz dolog van, amit aszerint kell el
intéznem.

— Az idén nem megyünk Steenbe. Az egész mű
termet nem vihetem oda és a munka nagyon sürgős.

Habozott, de aztán mégis kimondta:
— Bár sohasem mentünk volna Steenbe.
Helen nagyon ügyes volt. Nem mutatta mohó

ságát, hogy kapva-kapjon a megindított beszélgetés 
alkalmán. Csendesen felelte:

— Ez már százszor eszembe jutott. Bár sohasem 
mentünk volna Steenbe.

Aztán elhallgatott és háttal fordulva tett-vett 
valamit. Mint aki tudja, hogy a másik már indul a 
szobából, beszélgetni úgy sem lehet. Pieter tisztán 
látta a szándékosságot, de ha már megszólalt, ellen
állhatatlanul kikívánkozott belőle az a sok-sok ke
serű gondolat, amely kimondatlanul gyűlt benne 
immár egy félév óta.

— Nem Steen volt a baj. Ami ott történt, itt 
éppen úgy megtörtént volna. S ugyanott tartanánk, 
ahol most. Mert vannak asszonyok, akik nem tud
ják, hogy a házasélet mindkét oldalon áldozatokat 
kíván.

Harsányi Zsolt: Élni já. IV. 16
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— De most már tudom. Nagyon keserves árat 
fizetek érte, hügy megtanultam.

— Csakhogy most már késő.
— Neked könnyű, Pieter, kimondani, hogy 

késő. Neked megvan a munkád. Ha dolgozol, el 
tudsz felejteni mindent. De én akkor is bánatosan 
gondolkozom, ha mosdatom a gyerekeket. És min
dig csak arra gondolok, hogy jobb lett volna meg
halni. Pia a gyerekek nem lennének, meg is haltam 
volna régen. Isten látja a lelkemet, hogy igazat 
mondok. Ki sajnálna engem? Neked csak terhedro 
vagyok. De magamnak is. Micsoda élet ez: csak 
szenvedni reggeltől estig és várni valamit, ami úgy
sem jön el soha? De hát csak tűröm tovább a bünte
tésemet . . .  Az én igazságtalan büntetésemet.

— Igazságtalan? Az embernek megáll az esze. 
Te asszony, hiszen a hátam mögött hetekig csó- 
kolóztál egy idegennel, a hátam mögött! Megvallot
tad magad, hegy gondolatban már megcsaltál és ha 
a csókolódzáson rajta nem kaplak, meg is tetted 
volna! És a büntetést, amely nekem is büntetés, 
még igazságtalannak találod?

— Igen, Pieter. Most már igazságtalan. Akkor 
nem lett volna az, mert könnyelmű voltam, elbiza
kodott és buta. De most eszemre tértem, jól vise
lem magam, jó anya vagjmk és szeretem az uramat. 
Azaz bocsáss meg, szeretném, ha engedné. De tola
kodnom nem szabad. Hát jó. De miért mondod, hogy, 
ez neked is büntetés?

— Mert szeretlek, Helen. Most is esztelenül 
sóvárgok utánad. Ezért büntetem magam most is. 
Szeretném még jobban kínozni magamat és mikor 
már felhördülök a lelki kínoktól, akkor ádázul azt 
mondani magamnak: szenvedj, kutya.

— De miért szenvedj? Mi rosszat tettél?
— Megmondom. Túlságosan szerettem az életet, 

az örömet, a szépséget. Még mindig nyúltam utána,
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mikor mar nem járt nekem. Férfiatlan voltam, 
mint a pákosztos gyerek. Magamat megmételyez
tem íéltékenységgel, kiröhögtettem magamat és a 
büszkeségemet egy sehonnai íicsúrral, azonkívül 
tönkretettem egy gyönyörű fiatal leányt, mert hoz
zá láncoltam egy nem nekivaió öreg emberhez. S mi
vel itt vannak a gyerekek, akik miatt nem lehet 
szétmenni, tehát amit tettem, helyrehozhatatlan.

— Ez mind nem igaz. Nem röhögtetted ki ma
gad, az a sehonnai ficsúr csak engem nézhet le, 
ahogy meg is érdemiem, de rólad csak levett ka
lappal beszélhet. És én miért ne volnék neked való, 
ha ma is szeretsz! Én szerelmes vagyok beléd. Csak 
most igazán. Ha engem akarsz büntetni, jó, bün
tess. De miért magadat? Nézz le, vess meg, bánj 
velem rosszal, de végy el, ha kellek.

Pieter hallgatott. Mélységesen csodálkozott, 
hogy Helen ilyen érett és komoly beszédre képes. 
Az asszony nyilvánvaló megbánása is megindította. 
De hallgatott.

— Mondd, Pieter, — kérdezte Helen nagyon 
halkan, — sohasem kellek többé neked? Majd egy
szer, valamikor később sem?

— Nem tudom, — súgta Pieter földre szegezett 
szemmel még halkabban, — most nem tudom. Majd 
egyszer. Talán.

Azzal kiment a szobából. Bement a maga szobá
jába, levetkezett és olvasni akart. De már két lapot 
fordított, mikor észrevette, hogy szeme olvas csu
pán, esze nem. Letette a könyvet és a semmibe bá
mult. Eltűnődött sorsán és életén. Ki tud itt igazsá
got tenni? A közvélemény teljesen elfogadta házas
ságát, ezt mindenki boldog és megelégedett házas
ságnak tartja. Az egy Albrecht nem, aki olyan okos 
és szép leveleket ír külföldi állomásairól. De 
Albrecht elfogult anyja emléke miatt. Látta Helent 
csókolódzni egy idegennel és hitvány cafatnak

16*
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tartja, pedig nem az. Albrecht véleményét ki kell 
ebből kapcsolni. Akkor pedig Helennel való házas
ságát mindenki rendjén valónak tartja. Még Helen 
is. Csak ő maga nem. Pedig úgy vágyik utána, 
hogy majd megbolondul. Miféle gonosz zűrzavara 
ez az érzéseknek és gondolatoknak? Miért kellett el
pocsékolnia öreg éveiből ezt a szerelemtelen félesz
tendőt? Mikor élni olyan jó.

Ajtaja halkan megnyílt. Belépett Helen. Semmi 
más nem volt rajta, mint a prémszegélyű fekete ka
bátka. Térde kilátszott alóla, ahogy összefogta ma
gán, mint férje képén. Egyik gömbölyű keble is ki
buggyant a prémszegés mellett. Csak állt és várt és 
behunyta szemét és behunyt szemhéja alól hullot
tak a könnyek.

— Helen! — szakadt ki belőle a szerelmes 
kiáltás.

És már egymás karjaiban voltak, szájok ádáz 
vággyal kereste egymást.

— Ó Pieter, — rebegte az asszony, — hogy szorí
tasz . . .  milyen erős v a g y . . .  Pieter, hidd el, hogy; 
imádlak. . .  most már minden máskép lesz, Pieter... 
Ugye szeretsz...

— Gyűlöllek. . .  de megbolondulok érted. . .
Az asszony később holtfáradt boldogságban el

aludt. ő  pedig belekacagott a sötétbe, mint egy 
eszelős és diadallal mondta maga elé, ami aznap 
este még keserves bánata volt.

— Most vagy hatvanéves!
És reggeltől kezdve csakugyan minden másképp 

lett. Ügy néztek másnap egymásra, mint nászéjsza
kájuk után.

— Pieter, — mondta Helen hozzásimulva, — 
nem jössz vissza hozzám a hálószobába?

— Nem, szivem. Mert akkor a személyzet látni 
fogja, hogy összevesztünk és most kibékültünk. Ma
radjunk így. Mintha viszonyunk volna. Titokban
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besurransz hozzám, mint a szeretőm. Feltéve, hogy 
kedved van besurranni.

— Ó te gonosz, mennyire tudod, hogy nem élhe
tek nélküled.

— Mint ahogy én nem élhetek nélküled.
Pár nap múlva volt Teniers lakodalma Brue- 

ghel Annával. Az esküvőn úgy vettek részt újjászü
letett boldogságukban, mint nászutasok. Azt a régi 
házat, amelyben olyan borzasztó körülmények kö
zött halt meg valaha Brueghel, nem lehetett meg
ismerni. Teniers átalakíttatta a szobákat és újon
nan berendezett mindent. Vadonatúj elegáns szobák 
a régi szegénység helyén, a vérhasban sínylődő csa
lád még most is kísértő képe helyett jómód és a 
jövő sugaras reménye. Ök önmagukat ünnepelték 
ebben a megújhodásban.

— Emlékszel még, — kérdezte Pieter, az esküvő 
után már otthon, — mikor tulipánhagymát vétettél 
velem?

— Emlékszem. Utálatosan viselkedtem. Gyerek 
voltam. Miért kérded?

— Mert ott az esküvőn mesélték, hogy Hol
landiában csődbe ment az egész hagyma-spekuláció. 
Az árak lezuhantak. Pár forintért televásárlom ne 
ked az egész kertet, ha akarod.

— Nem kell nekem semmi, csak te kellesz.
A munka rendületlenül folyt a műteremben. 

De még a legnagyobb sietség közben is talált magá
nak időt, hogy Helent fesse, a rég nélkülözött mo
dellt. Üj képmást festett róla, aztán képzelete sze
relmes játékaként pásztorembert festett, aki mohó 
vággyal támadja meg szép szőke asszonyát. A fest
mény már majdnem elérte a pornográfia határát, 
kivált így az arcok arcképszerű hasonlóságával. 
Nem is szánta a nyilvánosság elé, Helen szobájá
ban akasztotta fel. Ez a kép éppen olyan magánügy
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volt, mint a kabátkás festmény, amely most már 
százszor többet is jelentett neki, mint azelőtt.

De a Parada-sorozat képei is készültek. A tíz 
festő nyaralás nélkül átdolgozta a nyarat, dolgoz
tak egész őszön át, már ötven kép volt kész, már 
nyolcvan, már csak tíz hiányzott. Közben a világ 
tovább zajlott odakint. Skóciában kitört a valláshá
ború. Richelieu kibékítette XIII. Lajost és feleséget, 
akik már évek óta nem beszéltek egymással. Meg
halt Ophaven püspök, hosszú éveken át Pieter gyón- 
tatója és bizalmasa. Meghalt provencei kastélyában 
Peiresc is a negyven év óta hű barát és levelező
társ, anélkül, hogy Albrecht felkereshette volna. 
Egymás után mentek el élete régi társai, s ő méia- 
lnisan tűnődött, míg meggyászolta őket, hogy egy
szer majd rá is sor kerül. De egészségesnek és mun
kabírónak érezte magát, a köszvény mostanában ke
vesebbet bántotta. És azt a szilaj tüzet, amellyel 
Helent birtokolta, nem zavarta semmi. Nagyon jó 
íze volt az életnek, dolgozott és élt, amíg Isten élnie 
adja.

Az infáns szüntelenül érdeklődött. Az ősz 
folyamán megint eljött személyesen, ismét kifejezte 
rosszallását, hogy a művészek lassan dolgoznak és 
ismét egy álló félóráig kacérkodott Helenne!. De 
összesen annyit ért el vele, hogy a szép asszony 
mint egy ékszert fogadta ezt az érdeklődést, hogy 
még jobban kellesse magát az urának, a férj pedig 
még külön tűzre lobbant attól, hogy mások is meny
nyire vágynak párja után. Fernando minden sür
gős izenetéhez hozzácsapta a Helennek szóló üdvöz
letét. Végre elérkezett a január huszonnegyediké, 
mikor Pieter az utolsó vonást húzta bemártott 
ecsetével a száztizenkettedik képre. Azonnal lovas- 
futárt küldött Brüsszelbe, hogy a sorozat kész. Fer- 
nando azonnal ott termett Antwerpenben. Jelen 
akart lenni a csomagolásnál
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— Fenség, ezeket lehetetlen csomagolni. Hiszen 
sok még egészen nedves.

— Az nem haj, majd megszáradnak az úton.
— Lehetetlen. Ez szakkérdés, fenség. Nedves ké

pet csomagolni nem lehet. Egész biztosan tönkre
megy. Meg kell várni, míg megszáradnak.

— Hát nem bánom, adok három napot a szá
radásra.

— Kicsit kevés lesz. A  nap nagyon gyenge. 
Januárban vagyunk. Ne három napot mondjunk, 
fenség, hanem hat hetet. De hat hétnél egy nappal 
sem kevesebbet. A  képek, ha a naptárt nézem, leg
korábban március tizedikén mehetnek el. És legko
rábban április folyamán érkezhetnek Madridba.

— Ez bizony bosszantó. De te ehhez jobban ér
tesz, bele kell törődnöm. Üdvözölhetem JRubensnó 
asszonyt?

— Nagyon boldoggá teszed vele, fenséges uram.
— Persze megint másállapotban van.
— Nem, most nincsen, fenség. Most véletlenül 

olyan ritka időszak van, mikor nem vár gyereket.
Felmentek Helenhez. Az iníáns szabadjára 

eresztette heves bókjait és vaskosan kurizáló tréfáit. 
Vakmerőén mustráló szemmel méregette az asz- 
szonyt és annak a sejtésének adott kifejezést, hogy 
pompás termetével bizonyára grácia lehetne az 
Olimpuson. Pieter a fenséges érdeklődést most már 
kissé kényelmetlennek találta. Mintha a sors most 
vissza akarta volna fizetni azt a merészséget, amely- 
lyel apja betört egy fejedelmi család hálószobájába: 
most nála kopogtatott ilyen erőszakosan a fejedelmi 
szándék. De akár foggal és körömmel is megvédte 
volna élete szép zsákmányát.

— Az ötlet kitűnő, fenség. Meg fogom festeni 
a feleségemet gráciának* Sőt három gráciának. 
Mind a három ő lesz.

Az infáns nyelt egyet, nézte az asszonyt, szeme 
tüzelt.
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— A képet majd megmutatod?
— Boldog leszek, ha megnyeri fenséged tetszé

sét, mint alkotás.
És miután most egyszerre úgyis bőven lett sza

bad ideje, már másnap elkezdte a képet. Fent a la
kásban, zárt ajtók mögött.

— Ha olyan nagyon kíváncsi az a tacskó, majd 
én megmutatom neki, milyen szép vagy.

— Ne bántsd, olyan kedves ember.
Helen volt mind a három grácia. A középen 

háttal állt, s ő állott a csoportban jobbról is, balról 
is. De balról megtartotta saját hajszínét, középen 
vörösesbarna volt, jobbról fekete. A szerelmes festő 
ujjongó kiáltása volt ez a kép: nem tudott betelni 
vágya boldogságával, az imádott aktot megszorozta 
hárommal. A művészetében tökéletesen megérett 
mester biztonságával dolgozott: a háttal álló grácia 
kissé baira fordította fejét s nyomban megkapta el
ragadó egyensúlyát azzal a mozdulattal, amellyel 
jobb karnát társnője vállára tette. Három csípő 
lebegő tengelyével, hat lábszár remek építő elemével 
dolgozott a kompozíció, amely olyan egységes volt, 
hogy a baloldali grácia könyökének legkívülső 
pontja is szervesen hullámzó összefüggést adott a 
jobboldali grácia kecsesen hajlított kisujjával. A 
kompozíció keretein belül, mintegy kedves hajlék
ban, azzal a szerelmes tűnődéssel játszadozott, hogy 
vájjon milyen volna Helen, ha bronz-hajúnak, s 
milyen, ha feketének alkotta volna a természet. A 
feketehajú Helennek gyémántfekete szemet festett 
és csodálkozva nézte az új asszonyt, aki Helen volt 
és mégis titokzatosan idegen. De teste ugyanaz volt 
mind a háromnak, az a bársonyosan fehér, Isten- 
alko-tta remekmű, amely az ő sorsául rendeltetett. 
Kútfőt ábrázolt a gráciák mellé, s kezökbe finom 
lepleket: most mosakodnak a gráciák az erdei liget*
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ben, egymás szépségét nézegetik, a középső Helen 
kíváncsian tapintja meg a baloldali Helen fehér, 
kerek karját, a jobboldali Helen is odapillant. A fa
ágon átvetett színes leplek és fátylak, a gráciák feje 
felett virágfűzér, a háttérben messzi róna, picit 
kékbe játszó, ahogy szegény Brueghel szokta, a tá
volban állatok legelésznek. Sajátmaga is el volt ra
gadtatva a képtől, mikor készen lett vele. És soha 
meg nem szűnő, mindig megújuló vággyal csókolta 
meg az egyetlen Helenben mind a hármat. Ez az 
egy nő a világ minden nőjét egyszerre tudta jelen
teni neki.

A külföldre küldött képekről értesítés jött, hogy 
megérkeztek. A whitehall-képek útja hónapokig tar
tott, a küldeményt minden lépten-nyomon feltartóz
tatták. De Károly király végre kedvtelten szemlél
hette őket a palotája díszterminek mennyezetén. 
Anyagilag nyilván rendbejött a király, mert nem
csak bőséges összegeket küldött a kialkudott tiszte
letdíj törlesztésére, hanem különös tetszése jeléül 
még ráadást is: szépen ötvözött, nehéz aranyláncot. 
Nyolcvankét és fél unciát nyomott, mikor megmér
ték. Odakerült az arany és ezüstholmi már vagyont
érő gyűjteményéhez. Megérkezett a száztizenkét 
Parada-kép is Madridba. De ezek nem aranyláncot 
hoztak, hanem új rendelést. Éppen akkor, mikor 
Pietert újra elővette a köszvény. Az idén boldogan 
készülődött Steenbe, elhatározta, hogy műtermi em
bereket nem visz ki, sőt a városi műtermet is le
zárja. Helen is izgatott volt az örömtől és megint 
verbuválta már a rokonságban a vendégeket. Sőt 
lassanként már csomagolni kezdett. Ekkor jött az új 
köszvényroham.

De ez már hetekig tartott. S megtörtént a steeni 
eset fordítottja: akkor Pieter külön szobába költö
zött, köszvény ét vetve ürügyül, most köszvénye 
miatt kívánkozott vissza a közös szobába. Helen
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odaadóan ápolta. De azért eleget járt látogatóba is, 
anyjához, nővéreihez, bátyjaihoz. Ha valamennyit 
végig akarta látogatni, egy hete is beletellett. Mikor 
azonban megint beállított az infáns, hogy hozza a 
király új rendelését, otthon volt beteg ura mellett.

— őfelsége nagyon meg van elégedve, — 
mondta Fernandó, — a Tőrre de la Parada már 
büszkélkedik a képekkel. Azonban a kész anyag ke
vés. Az átalakítás után kitűnt, hogy több a hely. 
Huszonnégy képre van még szükség. Tizennyolcat 
íess magad, hatot fessen Snijders, ezek vadászati 
tárgyakat ábrázoljanak. Kapsz külön tízezer forin
tot, de a munka sürgős.

— Fenség, itt fekszem az ágyban nyomorultan 
és nagyon szenvedek.

— Az bizony baj és nagyon sajnállak. De igye
kezzél talpraállani, mert ismétlem, a munka sürgős. 
A király szeretné végre teljesen készen látni azt a 
vadászkastélyt, amelyet legjobban szeret. Snijderst 
mindenesetre hívasd el magadhoz és beszéld meg 
vele a dolgot. Megnézhetném új képeidet1?

Az érdeklődés célja nyilvánvaló volt: az infáns 
beszélgetni akart Helennel. Éspedig most zavarta
lanul, az ágyhoz szegezett férj terhes társasága 
nélkül.

— Érdeklődésed nagyon megtisztel, fenséges űr. 
Feleségem örömmel megmutatja a képeket.

Az infáns felvillanó szemmel csatlakozott He- 
lenhez. Az asszony az ajtóból visszanézett és észre
vétlenül csókot intett a betegnek. Aztán elmarad
tak egy jó negyedóráig. Pieter nyugodtan feküdt 
egyedül. Most már biztos volt az asszonyban. Bízott 
benne és jobban szerette, mint valaha. Előre látta, 
hogyan fognak visszajönni: a spanyol királyi her
ceg az érzéki felborzoltság kamaszos izgalmával, 
Helen kipirultan, a megcsiklandozott hiúság örö
mével, ajka körül kissé gúnyos mosollyal. Valóban
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így is jöttek vissza. Az infáns kurtán búcsúzott, 
Helen még kikísérte, aztán bosszankodó nevetéssel 
tért vissza.

— Mi az, drágám, nagyon ostromolt?
— Nagyon. És olyan malacságokat beszélt, 

hogy belepirultam.
— Miket?
— Azt már igazán engedd el, hogy ismételjem. 

Azt mondta különben, hogy addig nem nyugszik, 
míg kedvesebb nem leszek hozzá.

— őfensége nem nagyon gavallérosan harcol. 
Visszaél vele, hogy a férj betegen fekszik és tehe
tetlen. Olyan, mint a bátyja. Ha szoknyát lát, el
veszti a fejét. Helen, ebből elég is volt, az alattvalói 
hódolatnak is van határa. Ebből a lakásból ki fo
gom szoktatni. . .

Helen hirtelen közbevágott:
— Pieterne.. . .  Olyan kedves ember... és miért 

ne udvaroljon nekem az államfő, mikor ez teljesen 
ártatlan dolog? Már arra is gondoltam, hogy meg
hívom Steenbe, hátha kijön. Azt gondolom, hogy az 
neked is hasznos volna.

— Biztosan kijönne, drágám, de nekem nem 
volna hasznos. Börtönbe kerülnék felségsértésért. 
Mert ő kíméletlenül ostromolna, mindenképpen meg 
akarna környékezni és én b izony... én bizony meg
mondanám neki a magamét. Jobb lesz, drágám, ha 
elmarad innen.

Helen egyszerre siralmasan kedvetlen arcot 
vágott.

— De ha egyszerre elmarad innen, az árt ne
kem. Mit mondanak a városban? Hogy miért nem 
jön ide egyszerre?

— A városban? Elég furcsákat beszélsz. A vá
rosban úgy tudják, hogy a király nagy megrende
lése miatt jött ide egyszer-kétszer. Ezeket az új ké
peket még megfestem, többet nem jön, mert nem
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kíváncsi rám többet, ezt mindenki természetesnek 
találja.

— Nagyon tévedsz. A város tele van vele, hogy 
borzasztóan tetszem neki. Mi vagyunk Antwerpen
ben az egyetlen ház, ahova jár. Az előkelő asszo
nyok majd megpukkadnak. Ha most egyszerre el
marad, kinevetnek. Ennek akarsz kitenni?

Pieter a meghökkenéstől fel akart ülni az ágy
ban. Megfeledkezett fájdalmairól is. De hangosat 
kiáltva hullott vissza hanyatt. Nyögve folytatta:

— Ez nagyon szép. A városban tehát hírbe hoz
tak téged az infánssal. Rajtam pedig nevetnek. 
Ennyit törődöl te a nevem becsületével? Most ha
ragszom, nem is akarlak látni. Menj innen, hagyj 
egyedül.

Helen dacosan és szótlanul kiment. Most me
gint összevesztek. De ez az összezördülés már nem 
tartott egy félesztendeig. Csak aznap estig. Pieter 
egyedül maradt és gyötrő fájdalmai közben gondol
kodott. Addig szőtte-fonta magában az érveket, míg 
túlszigorúnak tartotta haragját. Melyik ország me
lyik asszonyának ne hízelegne, ha az államfő udva
rol neki? Helen alaptermészete a hiúság, hiszen 
azért asszony. Olyan asszony, mint Bella, akiben 
nyoma sincs a hiúságnak, millió közül egy akad. 
Kivételhez mérni ezt a fiatal asszonyt, akinek négy 
gyereke van már, de még mindig huszonnégy éves 
és nagyon naiv, igazságtalanság volna. Az emberi 
gyengeségeket meg kell érteni és bölcsen meg kell 
bocsátani. Tulajdonképpen ő volt a nagyobbik hi
bás, mert ügyetlenül viselkedett. Nem kellett volna 
Helennek szólni semmit és az in-fáns érdeklődését 
tapintatos módon, de határozottan lehűteni. Ez a 
helyes mód és ezt is fogja csinálni. Estefelé izcnt 
Helennek, aki sértődötten távolmaradt beteg
ágyától.

— Nézd, Helen, én olyan boldog voltam, mióta
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kibékül tünk, ne kezdjük élűiről. Az infánsról nem 
fogunk többet beszélni. Steenbe meghívni nem lehet, 
mert aztán a pletykától nem tudunk élni. Ha idejön, 
csak jöjjön, majd vigyázol rá, hogy ne legyen túl
ságosan tolakodó.

— Látod, Pieter, milyen kedves tudsz lenni, ha 
akarsz. Ilyennek szeretlek. Te vagy a legaranyosabb 
ember a világon. Nagyon fáj a lábad, szegény kérni

— Még eléggé, de azt hiszem, jobban vagyok. 
Ha így megy, a jövő héten kimehetünk Steenbe.

Volt a műteremben most egy új tanítványa, 
akit úgy megszeretett, mint annakidején Van 
Dyckot. Ez húszéves mechelni szobrász volt. Fai- 
dherbe Lucasnevű. A mechelni polgármester aján
lotta figyelmébe. A  fiú elhozta egy-két munkáját, 
főként elefántcsontba szeretett volna dolgozni, de 
olyan szegény volt, hogy ezt nem tehette. Ami 
elefántcsontot eddig összeszedhetett, abból minden 
esetre olyan szobrocskákat faragott, hogy a lelke 
kacagott annak, aki látta. A vándorkedvű augs- 
burgi Petel megint elvetődött valahova Antwerpen
ből és Pieter egyszerre megtalálta ebben a fiúban 
az utódját. Odavette a műterembe és rajzolt neki, 
hogy rajzai után faragjon. Faidherbe nemcsak na
gyon tehetséges volt, hanem lénye valami ellenáll
hatatlan szeretetreméltóságot is árasztott. Mindig 
jókedvű volt, mindig szerény, szemében az angya
lok hűsége és naivsága. A munka öröm volt vele. 
Pieter roppant szeretett ezekkel a szobrocskákkal 
pepecselni. Az elefántcsont-szobor erős, meleg fénye 
és árnyéka közötti különbség, amely a festészettől 
annyira különbözött, egy külön művészet alapvető 
kérdései folytán érdekelte. Ha ezzel a fiatalember
rel dolgozott, mint alkimisták kutatták ennek a kü
lön művészetnek titkait. Volt Pieternek egy bacha- 
náliát ábrázoló régi képe. Erről rajzolt mintaalapot 
egy elefántcsont-kehely kifaragására. Nimfa volt
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rajta, szatir és illetlenkedő kisgyerek. Faidherbe 
kifaragta a kelyket és remekmű lett belőle, Rubens- 
remekmű, de mégis a liatal szobrászé.

Faidherbe ott lakott a házban. Rövid idő alatt, 
anélkül, hogy erre megbízást kapott volna, aííéle 
gondnoka lett a háznak. Ő feküdt le legutoljára, vé
gig járta a kaput és a melléképületeket, megnézte, 
hogy minden jól van-e bezárva, számon tartotta a 
fűtőanyagot, a festéket, vásznat, ecseteket, rendet 
tartott a raktáron heverő képek között. Mikor Pieter- 
nek eszébe jutott valami elintéznivaló, kitűnt, hogy 
Faidherbe már elintézte felszólítás nélkül. Rövide
sen nélkülözhetetlen lett a házban, Pieter ezt hiva
talos minőséggé emelte és külön fizetést adott neki. 
Most, mikor egy hét múltán csakugyan mehetett 
Steenbe, rábízta a házat és a műtermet. Az üres 
műtermet, mert amit nem tett eddig, most minden 
munkatársának szabadságot adott. Sőt Faidherbe- 
nek is, aki rövid időre Mechelnbe akart menni. Sze
relmes volt a fiatalember egy mechelni kislányba 
és jövője minden reménységét Pieterre alapította, 
hogy mennél hamarább megházasodhassék.

Már majdnem augusztus volt, mire kijutottak 
az idén Steenbe. Helen előre megmondta, hogy most 
már a világért sem akar annyira vendégeskedni. 
Csak a rokonságot hívta meg, a mechelniek közül 
senkit. Az első napok kellemes csendben teltek el. 
Szorgalmasan dolgozott a műteremben, a spanyol 
király képeit festette, de volt más dolga is, többek 
között egy olyan, amilyen különösen érdekelte: 
Kölnből jött egy rendelés, egy gazdag kereskedő 
oltárképet rendelt nála, s levélben megállapodtak, 
hogy ez az oltárkép Péter apostol különös keresztre- 
íeszítósét fogja ábrázolni, fejjel lefelé. Az kísértette 
ebben a tárgyban, hogy a fordítva felszegezett em
beri test izmainak eddig még nem vizsgált játékait 
tanulmányozza. Borzasztót, mégis fenköltet akart
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festeni. Nehéz munka volt a modell miatt. Azt a 
Lérest, aki a furcsa feladatra vállalkozott és fel 
hagyta magát köttetni egy összeácsolt keresztfára, 
újabb és újabb pénzígéretekkel tudta csak rávenni, 
hogy meg ne szökjék, mert tejébe ment a vér és öt 
percnél tovább nem bírta egyfolytában.

Az első napok csendje után az élet mégis élén
külni kezdett. Mechelnben s a környéken híre ment, 
hogy Rubensék kiköltöztek Steeube. A  látogatók hí
vás nélkül jöttek. Nem fogadni nem lehetett őket. 
Egy hét múlva már megint ott tartottak, mint a két 
év előtti nyáron. Nagy vendégsereg zsivaja vette 
körül a kastélyt, reggeltől-estig kirándulásokat szer- 
yeztek a Dyléhez, a kis erdőbe, az eppeghemi kocs
mába. Nicolas volt már a társaságban a házigazda. 
Mint húszéves, bajszos, serkedő szakálla fiatalember 
fogadott apja nevében, versenyt udvarolt a hölgyek
nek csapodár módon, háromnak beszélt örök szere
lemről egyszerre. S egy vasárnapi délután meghar
sant a kastély előtt a Mechelnből kihozatott zene.

Pieter nyugalmasan olvasgatott műtermében, 
csak estefelé járt le a vendégek közé. Bölcsen bele
törődött abba, hogy Helen szórakozni akar. Félté
kenysége már nem berzenkedett, Helen minden este 
részletesen beszámolt napja minden percéről, minden, 
látogató minden beszélgetéséről s a vendégek közt 
Brocke neve sohasem fordult elő. Nem gyanakodott 
már, nem figyelte Helen lépéseit. Jobban esett nyu
galmasan bíznia. Leszűrte öreg éveinek azt a tanul
ságát, hogy egy asszonyra nem lehet vigyázni. Egy 
asszonyt csak szeretni lehet és hinni neki. S az iga
zat úgy sem lehet megtudni soha. A zene harsogott 
odalent, a vendégek táncoltak, ő itt magányosan ol
vasott.

De vendégek toppantak be hozzá is. Teniers és 
Faidherbe. Teniers átjött a birtokáról, Faiclherbe is 
Mechelnből. Lent összebeszéltek, hogy felnéznek,
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nem zavarják-e a mestert Pieter nyájasan fogadta 
őket. A műterembe mentek képeket nézni. Ott volt 
több kész kép a spanyol király számára, egy-két 
megkezdett vázlat, a fordítva felfeszített Péter tel
jesen készen s a legutolsó munka: Madonna a kis 
Jézussal és szentekkel. Trónon ült a Madonna és a 
kis Jézust tartotta a kezében. Mellette térdelt Szent 
Jeromos, előtte szent asszonyok álltak, ezek mögött 
a páncélos Szent György emelte magasra a zászlót.

— Nini, — mondta Teniers, — hiszen ez a Szent 
György te vagy, uram.

— Én vagyok* Az első szent asszony Brant Isa- 
bella, első feleségem. A Madonna Helen, mint látod, 
a csecsemő legkisebb gyermekem, Pieter Paul.

— Egyik legszebb képed, uram. Hova szántad 
oltárképnek?

— A  siromra.
— Ne mondj ilyet, uram. Csak tréfálsz, azt gon

dolom. Korai volna még a sírodról beszélni.
— Holnap még nem is szeretnék meghalni, —- 

felelt Pieter derűsen, — de készülődni mindenesetre 
illik. Remélem, jól mulattok odalent.

Mindkét vendég magasztalni kezdte a vendég
látó házat. Lent vígan harsogott a zene.

X.

Az öreg Brant nem tudott leszokni a politikáról. 
Ha a hosszú téli délutánokon, mikor Pieter úgysem 
dolgozhatott, beállított a Wapperre kicsit beszél
getni, mindig tele volt hírekkel. Most azt újságolta, 
hogy Richelieu igen eredményesen összebékítette a 
francia királyi párt. Megszületett végre-valahára a 
daupnin. Egész Franciaország örömmámorban úszik, 
a gvermek a Lajos nevet kapta. Ha életben marad 
és követi apját a trónon, XIV. Lajosnak fogják
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hívni. Az anyakirályné ügy. végkép elveszett. Most 
az angol király szíve esett meg rajta. Londonba vi
teti az anyósát. Medici Maria, vaiaha Európa leg
gazdagabb asszonya, most minden \agyouából és 
hatalmából kitaszítottan, öregen, kegyelemkenyéren 
éldegél. Mindebből Brant hosszú következtetéseket 
vont le a nemzetközi politika terén. De észrevette, 
hogy Pieter nem nagyon figyel.

— Hol jár az eszed, Pieter1? Régebben ezek a dol
gok nagyon izgattak téged.

— Most nem ilyeneken gondolkozom. Brueghel 
Pieter jár az eszemben, aki elment bátyja után. Már 
nem festegeti a poklot sárga, vörös és zöldes lángok
kal, már nem másoija apja képeit az agyonnyomott 
rabszolga iogcsikorgató hűségével. És Snellinck is el
ment az öreg. A nyáron láttam egy oltárképét Me- 
chelnben a Romuald-templomban. Régimódi ember 
volt, a túlvilágos, túlh'deg színeket szerette. Mennek, 
mennek egyremásra. Viszont Tenierséknél megvan 
az első gyerek. Helen nagyon büszke, hogy ő a ke
resztanyja. A régiek nunnek, az újak születnek. Eze
ken a dolgokon gondolkozom, nem a politikán.

— Mit emészted magad? Brueghel Pieter het
vennégy éves volt, Snellinck nyolcvankilenc. Te hat
vankettő leszel. Még ráérsz. Én jóval idősebb vagyok 
nálad és sohasem gondolok a halálra. Ha el kell jön
nie, majd eljön. Mit keserítsem magam. Beszéljünk 
másról. Albrecht írt neked?

— A múlt hetit láttad, azóta nem írt. Most már 
lassacskán indul visszafelé. Már előre elképzelem, 
mennyire megemheresedett. Kíváncsi vagyok, ho
gyan gondolkozik a házasságról. Mert erről nem ír 
semmit.

— Biztos lehetsz ebben a házasságban, Pieter. 
Ezek megtalálták egymást. A minap voltam Van 
dér Montéknál és alkalmam nyílt rövid ideig beszél
getni a kislánnyal. Mondhatom, elragadó teremtés.

Harsányi Zsolti Élni jó. IV.. í 1
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— Nekem is nagyon tetszik. Miket mondott?
— Albrechttel megfogadták egymásnak, hogy 

nem váltanak levelet. Mivel érzéseiket akarják meg
vizsgálni, a levelezés ezt befolyásolná. De a leány 
olyan szilárd, amilyet fiatal lányban ritkán láttam. 
Azt mondja, hogy vagy Albrechthez megy, vagy sen
kihez. És hogy Albrecht vagy őt veszi el, vagy sen
kit, abban is tökéletesen biztos. Boldogok lehetünk 
ezzel az Albrechttel, fiam. Nicolaas mit csinál?

Az apa arca felderült.
— Haszontalan. Szoknyák után fut, tanulni nem 

akar. De félteni nem kell. Nagyszerű kereskedelmi 
érzéke van. Egy levanteit vagy egy zsidót egysze
rűen az ujja köré csavarna. De lányos apáknak nem 
merném ajánlani. Ez a kölyök teljes életében fo
gyasztani fogja a nőket, annyit, mint csillag az égen.

— Furcsa. Kitől örökölhette ezt? Az anyja a leg
erényesebb nő volt a világon. S te mintaférj voltál 
teljes életedben.

— Tőlem örökölte. Mintaférj voltam ugyan és 
vagyok is, de csak azért, mert gyerekkorom óta meg
tanítottam magamat fegyelemre. Tudd meg, hogy én 
érzékibb ember vagyok, mint tíz más férfi együtt. 
Falánkabb is. De ezt mind beletemettem a mestersé
gembe. Ma is azt tartom, hogy így volt helyes. Élni 
csak úgy lehet, ha gazdaságosan bánik az ember az 
élettel. Már pedig az nagyon nehéz. És élni jó.

— Élni nem rossz. — felelte az öreg Brant, — 
akármilyen vén az ember, valami öröme még mindig 
akad. Én olvasok és eszem. Majd, ha nyolcvanéves 
leszel, te is elérkezel oda.

Pieter a fejét rázta.
— Azt nem akarom. Én az életet szerelem és 

munka nélkül nem tudom elképzelni. És nem aka
rom megérni, hogy bármelyik hiányozzék.

— Csodálom, Pieter, hogy ilyeneket mondasz. 
Nagyon meggondolt embernek ismerlek. Én már nem
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dolgozom, hanem pihenek. A szerelemre úgy nézek 
vissza, mint régmúlt gyerekségre. Mégis jól meg
vagyok és az életet kellemesnek találom. Miért be
szélsz hát olyasmit, amit mondtál? De ha te mondod, 
úgy is van. Ismerlek. És komolyan mondom, meg
hökkentesz.

— Nem kell meghökkenned, — nevetett Pieter, 
— boldog házas vagyok és sokat dolgozom.

Most Páris ítéletét festette, ezzel tartozott még 
a Parada-sorozat számára. A tájat Van Udennel csi
náltatta meg, maga csak az emberalakokat festetne 
hozzá. És megint Helenről festette mind a három 
istennőt. Középre Vénusznak. Itt is játékosan foglal
koztatta szerelmes képzeletét. Szépnek, mégszebbnek és 
legszebbnek ábrázolta azt a termetet, amelynek min
den porcikáját annyira ismerte, hogy behúnyott 
szemmel is le tudta volna festeni. A kép nem volt 
egyéb, mint szerelmi vallomás az egész világ szeme- 
láttára, az egész világra zengő szónoklat a művészet 
örök szemérmetlenségében: nézzétek ezt a ruhátlan 
testet, csodáljátok és tudjátok meg, hogy ez az én 
párom, bámuljátok és értsétek meg, hogy ilyen sze
relmes vagyok belé!

Ez a kép a Tőrre de la Parada egyik főképének 
készült, méretei a többiekénél jóval nagyobbak vol
tak. Fülöp királyt annyira izgatta ez az egy kép, 
hogy a többi hátralékos festménytől függetlenül ezt 
sürgősen és külön követelte. Fernando infáns maga 
jött át érte Antwerpenbe. A Páris ítélete lent volt 
már a műteremben, hogy száradjon.

— Szép, — mondta az infáns, — de úgy találom, 
hogy ez egy kicsit már sok a meztelenségből.

— Ez a kép igazi érdeme, fenség. Páris aligha 
ítélkezett felöltözött istennők felett. Magáról a női 
szépségről van szó itt, fenség. Én éppen azt sajnálom, 
hogy kénytelen voltam engedni az általános szokás-

17*
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nak és holmi leplek segítségével elfedtem két istennő 
ágyékát. Enélkül sokkal szebb volna.

— Szóval nem gondolod, hogy a meztelenségen 
enyhíteni kellene?

— Semmiesetre, fenség.
— Jól van, nem beszélek bele. Majd a király 

megmondja véleményét. Ez a Vénusz mintha hason
lítana Rubensné asszonyhoz.

— Mind a hármat róla festettem, fenség. Szebb 
modellt úgy sem találhatnék, mint ő. Bizonyára 
szívből fogja sajnálni, hogy nem üdvözölheti fensé
gedet, de gyengélkedik és ágyban van. Az iliendő- 
ségi formákhoz pedig szeret ragaszkodni.

Az infáns megpederte bajszát és a képre nézett.
— Hát ami ezt a képet illeti. . .
— Ez nem ő, fenség. Ez a modell. A modell nem 

ismer más formákat, mint saját formáit. A művészet 
is más, a társadalom is más. Az én feleségem pedig 
■— hiszen fenséged ismeri a hölgyek ilyen gyengéit 
— nagyon sokat ad arra, hogy ő nemes embernek, 
knightnek, caballerónak, rendkívüli követnek, Cam
bridge! díszdoktornak és őfelsége titkos tanácsi tit
kárának a felesége. Ö úgy érzi, hogy a formák éppen 
fenségeddel szemben kötelezik a leginkább.

Fernando kissé megiitődve pillantott az udvari 
festőre. Enyhe pirulása jelezte, hogy a mondat jelen
tőségét körülbelül megértette.

— Akkor természetesen nem zavarom. Majd leg
közelebb leszek udvarlására.

— Sajnos, fenség, szegény feleségem legközelebb 
is ki lehet téve annak a fájdalmas veszteségnek, 
hogy megint feküdni fog. Mostanában sokat gyen
gélkedik. Azt azonban erősen remélem, hogy szerény 
műtermem hamarosan ismét boldogan hódolhat fen
séged jelenlétének.

— Hogyne, hogyne. Ha megint dolgom akad.
Még pár szót váltottak a hátralévő képek határ-
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idejéről és szállításáról. Aztán az infáns gyorsan tá
vozott. Az étkezésnél Pieter közömbösen újságolta 
feleségének, hogy Fernando megint átjött Antwer
penbe és járt a műteremben.

— És ide nem jött fel? — szólt élénken az asz- 
szony.

— Nyilván nagyon sietett. Az a fő, hogy itt járt 
a házban. Az antwerpeniek előtt a házad nem marad 
szégyenben.

Többet nem is beszéltek róla. Pieter másra te
relte a szót. Az infáns ezentúl inkább csak levélben 
sürgette a még hiányzó képeket. Mert hiányzott még 
elég. A Kallisztó nimfáról szóló festmény volt a so
ron következő. De egyéb rendelések is akadtak. Már 
Prágából is a Rubens-műteremhez fordult, akinek 
nagyon szép kép kellett. Egy bizonyos Martinitz 
grófné a prágai Szent Tamás-templomnak óhajtott 
oltárképet ajándékozni, Pieterhez fordult tehát két 
képért: ezek egymás felett voltak szükségesek az 
augusztinus páterek templomába, mert itt két képre 
építették az oltárt. A főképnek Tamás apostol 
mártírhalálát kellett ábrázolnia Ceylon szigetén, a 
másiknak megadott tárgya Szent Ágoston volt a 
tenger partján azzal a fiúval, aki ki akarta mere
getni medréből a tengert. Madridból is jött rendelés, 
ott a ílamandok külön kórházat tartottak fenn, en
nek templomába Szent András vértanúhalála kel
lett. Firenzéből is jött: a nagyherceg tetszésszerinti 
képet kívánt tőle. ő  megragadta az alkalmat és a 
Háború borzalmai című képet vette tervbe, ezt a 
Medici-udvar el is fogadta, nagy festményt vázolt 
tehát Mars istennel, aki kiszakítja magát Vénusz 
karjaiból és elrohan szörnyűséget ós pusztulást 
okozni. Mint ahogy egész Európában húsz eszten
deje folyt már a háború, s hogy mikor lesz vége, 
senki sem tudlia
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Munka tehát mindig volt bőviben. Csak egész
ség nem volt hozzá. Ezen a télen a köszvény végleg 
elhatalmasodott rajta. Többet volt ágyban, mint 
ágyon kívül. Ha fenn járt három napig nehézkesen 
sántikálva és dolgozott a munkára váró képeken, 
utána lefeküdt egy hétre. Próbálta megszokni, hogy 
ülve dolgozzék, de ez sehogysem esett a kezeügyébe. 
Az is nagyon kellemetlenül esett neki, hogy bepó- 
lyált lábbal botra támaszkodva botorkáljon. Az idő 
sem kedvezett betegségének: nyirkos és fénytelen 
volt a tél, állandó havaseső, locs-pocs az utcán. Most 
már a legkisebb időváltozást is megérezte. De nem 
panaszkodott. Türelemmel senyvedt az ágyban és 
várta azokat a napokat, mikor dolgozhatik.

— Mihelyt Albrecht megjön, — mondogatta, — 
mindjárt jobban leszek.

Szívszakadva várta haza nagy fiát és hosszú 
órákon át töprengett, mit közöljön vele házaséleto 
bizalmas titkai közül. Kétségtelen volt, hogy a fiú 
haszontalan és rossz asszonynak tartja Helent. Azért 
is utazott el olyan váratlanul Steenből, holott eleinte 
úgy volt, hogy az egész nyarat ott tölti. Leveleiben 
sohasem küldött üdvözletét Helennek, inkább arról 
is lemondott, hogy Nicolaast külön emlegesse, csak 
nagy általánosságban tiszteltette „a családot és ro
konságot". Most már Párizsból írogatott, de abból, 
hogy mi a szándéka a hazajövetel körül, nem lehe
tett kiigazodni. Nagyapjának is gyakran írt, Brant 
és Pieter mindig kicserélték leveleiket, de azokban 
sem volt semmi jövő szándékairól. Pieter már attól 
tartott, hogy a fiú Helen miatt nem is jön Antwer
penbe, hanem Brüsszelben marad. Ennek viszont 
ellene mondott, hogy az a lány, akit kinézett magá
nak, itt lakott Antwerpenben, már csak ezért sem 
állapodhatott meg Brüsszelben. S mit kell és mit 
nem lehet neki mondani, ha hazajön isi Hogyan 
alakul viszonya Helennel? Folyton ezt forgatta,
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rágta magában a beteg ember. És nem tudott dűlőre 
vergődni.

Aztán megjött a levél, hogy indul Brüsszelbe, 
de ott meg sem áll, hanem siet beteg atyjához. Egy 
este beállított. Arca erősen megbámult, bajsza, sza
kálla férfias volt és erős. Huszonnégy éves elméit 
már. Mikor leült az ágy szélére és aggodalmas sze
retettel kérdezgette a betegség részleteit, nem volt 
ott senki. Ideien anyját látogatta éppen. A viszont
látás első mondatai után Pieter azonnal rátért az 
elintézendő kérdésre.

— Fiam, mielőtt elmondatnék veled mindent, 
tisztáznunk kell valamit. Férfiak vagyunk, beszél
jünk egyenesen. Mindent tudok, ami Ste nben tör
tént. Meglepted Helent, mikor egy idegen fickóval 
csókolódzoít. Nekem nem mondtál semmit.

— Ügy éreztem, apám, hogy ehhez nincs jogom.
— Fájdalmat sem akartál nekem okozni. Érte

lek. Tudnod kell tehát, hogy Helen nekem mindent 
részletesen meggyónt. Ismersz és bizonyára nem 
tartasz engem hiszékeny embernek. Tudd meg tehát, 
hogy Helen gyermekesen könnyelmű volt ebben az 
ügyben, de becstelen soha. Gyermekes és üres ka* 
cárságát mélyen megbánta. Nevemre nem hozott 
szégyent, házamnak méltó úrnője, Nicolaashoz jó és 
szeretetteljes. Elég ennyit tudnod?

— Nem elég, apám. Én egyet akarok tudni. Bol
doggá tesz téged?

— Nagyon boldoggá, fiam. Azt a helyet, amelyet 
csodálatos és tökéletes anyád emlékének őrzök szí
vemben, természetesen nem foglalhatja el soha, De 
ami egy nő számára szívemből megmaradhatott, azt 
ő boldoggá teszi. Öreg vagyok, beteg és sokat szen
vedek. Ennek az öregségnek ő az öröme és én vég
telen hálát érzek iránta.

— Köszönöm, apám. Semmi mást nem kell tud
nom. Mindent el fogok követni, hogy ne erezzen ide-
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gennek otthonában addig, amíg megházasodom.
— Hálistennek. Pontosan ezt a feleletet remél

tem tőled. Tudom, hogy ki vagy. A leány dolgában 
számot vetettél magaddal?

— Számot, apám. Ugyanazt érzem iránta, mint 
mikor elmentem. Ezt különben előre tudtam. S bár 
szándékosan nem leveleztem vele, meg vagyok róla 
győződve, hogy ő ugyanezt fogja mondani.

— Máris értesíthetlek, hogy szóról-szóra ezt 
mondja. Legalább is ezt mondta nagyapádnak. 
Vagy hozzád megy, vagy senkihez.

— Nem volt kétségem. Nagyapám hogy van?
— Elég jól. Csak hát öreg. Gyakran jár nálam. 

[Roppantul várta érkezésedet. De ma még az enyém 
vagy. A poggyászoddal és szobáddal ne törődjél, 
most mesélj. Nagyon szorgalmasan írogattál, végig 
kísértelek minden lépéseden. De élőszóval is hallani 
szeretnék mindent. Kezdd az elején.

Albrecht elkezdett mesélni. A legtöbbet Rómá
ról. Ügy belemelegedtek a fórum romjaiba és a ré
gészetbe, hogy észre sem vették: Helen bejött. Csak 
akkor rezzentek lel, mikor ott állt előttük, rettene
tes zavarban, mert szó néikül most már nem mehe
tett ki, azt meg nem tudta, hogyan viselkedjék 
Albrechttel. A fiú azonnal felpattant és kezet csó
kolt neki.

— Helen, mélységes hálával hallom apámtól, mi
lyen jó és önfeláldozó felesége vagy és milyen bol
doggá teszed. Ezt végtelenül köszönöm neked. És 
most végleg hazajöttem. Tőled várom, hogy mii tar
tasz helyesnek: hogyan helyezkedjem el. Nagy
apámnál is lakhatom, nagynénimnél is. Azt meg
mondhatom, hogy akármiben állapodunk meg, én 
szívem mélyéből meg akarom neked hálámat mu
tatni.

Helen ügy hallgatta a fiú szavait, mint a vád
lott a halálos ítélet utáni felmentést. Először nem is
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tudott felelni. Elfogta a sírás. Bátortalan mozdula
tot tett karjaival, de félszegen abbahagyta. Albrecht 
Latrabb volt, hozzálépett és megölelte. Az asszony 
ráejtette fejét a fiú széles vállára és boldog sírásban 
tört ki.

— Albrecht... én azt szeretném, ha itthon ma
radnál velünk. . .

— Köszönöm, Kelen. Ne sírj. Itt maradok, Ni- 
colaas nincs itthoni

— Nagyapádnál van. Gyakran át szokott menni.
— Akkor, ha szabad szívességet kérnem, üzenj 

ót: itt vagyok, Nieolaas jöjjön haza és az öreget is 
hozza magával. Addig megnézném a kicsinyeket.

Pieter nem remélt ekkora örömet. Lelke mélyén 
alázatosnak és tiszteletteljesnek érezte magát íia 
előtt. Mikor este Brant már elment, a fiúk is vissza
vonultak, s ő kettesben maradt Heleunel. még soká 
beszélgettek. Helen nem tudott hova lenni az elra
gadtatástól, mennyire megváltozott Albrecht. Pieter 
szerette volna megjegyezni, hogy ő változott meg és 
nem Albrecht, mert az mindig Lyen volt: férfias, 
meleg és nemes. De nem szólt semmit. Örült, hogy 
ennyire jutottak. Inkább Steenről beszélt, az oly ne
hezen közeledő tavaszról, azokról a szép napokról, 
amelyeket ott fognak tölteni, meghívják megint 
Van dér Montékat is, Pieter majd festeget, Albrecht 
átveszi a házigazda szerepét. Minden szép lesz és jó 
lesz, csak már sütne a nap és egészségei adna a jó 
Isten.

Későn jött a taTTasz és nem volt benne köszönet. 
Egyik csúf nap a másik után, nem köszvényeseknek 
való idő. Ha tíz napot sikerült egyfolytában ágyon 
kívül töltenie, az már nagy eredménynek számított. 
Akkor is borús idő volt, mikor végül mégis csak ki
merészkedtek Steenbe. A műtermet bezárták, Fáid- 
herbe is búcsút vett a háztól, hazament Mechelnbe,
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ahol most már meg akart telepedni. Az az idő, ame
lyet a Rubens-mliteremben töltött, elegendő volt 
hírneve megalapozásához. Rendelései felől most már 
biztos lehetett.

Steenben Pieter azonnal ágynak esett. És 
a kastélyt is mintha kicserélték volna. Azelőtt 
napfényes volt, derűs és mosolygó otthon. Most nyir
kos volt és dohos. Akadt egy-egy szekrény, amelyet 
ha kinyitottak, csak úgy dőlt belőle a dohszag. 
A  hosszú és nedves tél az egész épületet meg
feküdte, a falak még mindig hónapok hidegét 
és nyirkát ontották magukból. Az eső folyton 
esett, a vendégek beszorultak a szobába. Pieter foly
ton fázott: kezét dörzsölgette, ha fent volt, vagy ap
róra összehúzva magát, kucorgott kettős takarója 
alatt, ha feküdt. Egy júliusi estén szégyenszemre 
begyujtatott a kandallóba. Nem emlékezett még éle
tében olyan esetre, mikor júliusban fűteni kellett 
volna. Mindennap azzal tértek nyugovóra, hogy 
holnap most már talán csak el kell jönnie a nyár
nak. De másnap megint borús hideg következett. 
Ha kiderült egy-két órára és végre napfény köszön
tött reményeikre, az időjárás kaján cselének tetszett 
ez is, mert aztán megint esni kezdett. Vagy még go
rombább lett az idő: vihar csapott a tájra még pedig 
nem hirtelen elvonuló, üdítő nyári vihar, hanem őszi 
és rosszkedvű. A beteg ott sínylődött az ágyban, 
minden mozdulata éktelenül fájt és hallgatta a ci
kázó villámok után következő mennydörgés robaját. 
Így érkezett el az augusztus. Kissé ki melegedett 
s volt négy-öt nap, mikor azt lehetett hinni, hogy 
nagykésőre ugyan, de a nyár mégis csak elérkezett. 
De Albrecht azt a hírt hozta a parasztoktól, hogy a 
fecskék váratlanul felkerekedtek és elköltöztek. 
Soha ilyen korán nem mentek még el. Ez most már 
döntött. Pieter elhatározta, hogy visszamennek Ant
werpenbe Voltaképpen mindegy volt, hogy hol
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rossz az idő. De a gyógyulás nyugtalan vágya vala
milyen, akármilyen változásra késztette.

Antwerpenben az a hír fogadta őket, hogy Brant 
betegen fekszik. Pieter most valamennyire jobban 
érezte magát, fiaival elvánszorgott a beteghez. Az 
öregúr lázas volt és a tüdejét fájlalta. A rossz idő
nek ő is megadta az árát. Nagyon gyenge volt és a 
beszéd is nehezére esett. Az orvos mégis bízott 
hozzá, hogy felépül. Leánya, Fourmentné, odaköltö
zött hozzá, Philips özvegye is segített ápolni. 
Albrecht és Nicolaas mindennap kétszer meglátogat
ták, Pieter is elment mindennap. Augusztus utolsó 
napján azonban őt is új roham vette le a lábáról. 
És este a fiúk meghozták a szomorú hírt: nagyapjok 
meghalt. Pieter még a végtisztességre sem tudott el
menni, gyötrelmes kínok között feküdt, míg Bella 
apját eltemették. Két hét múlva állott megint talpra. 
Első útja a közjegyzőhöz vitte. Az öreg Brant ha
lála új vagyoni helyzetet teremtett. Az örökségből 
a fiúkra is jutott egy rész, s őrá magára is hagya- 
kozott az öreg. A közjegyzőnél fekvő végrendelethez 
tehát záradékot akart csatolni, hogy hat gyermeke 
közül egyik se rövidüljön meg a másik javára.

Állapota most váratlanul egyszerre megjavult* 
A köszvény utóbbi időben már kezén is jelentkezett, 
uj^ain fájdalmasan megdagadtak és görbülni kezd
tek az ízületek. Ez most elmúlt, s vele a rettegés is, 
hogy kezét nem tudja használni. Ujiai kiegyenesed
tek, bár az egyes ujjperecek kapcsolata furcsa mó
don vastagabb maradt. De az ecsettel nem volt 
semmi baj. Nagy és telhetetlen lendülettel esett neki 
a munkának. A Parada-sorozathoz még mindig 
tizenhárom képpel tartozott, ezek közül három na
gyobb méreteket kívánt. Kitűnően ment a munka, 
családjában nem volt semmi baj.

Egy napon váratlan vendég állított be hozzá: 
Gerbier. Bárkinek felbukkanását inkább elképzelte
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volna antwerpeni otthonába, mint az övét. Valaha 
igen jó barátok voltak. Londonban Gerbiernél volt 
szállása, sok-sok estét beszélgettek végig meghitten, 
megszerette a gyerekeket, az egyik kislányt festette 
is. Most mégis merev hidegséget keltett lelkében a 
látogató. Ez a Cerbier hágai lakásán az Aarschot- 
tárgyalások idején titkos találkozásokon fogadta a 
spanyol uralom ellen összeesküvő flamand nemessé
get, aztán jó pénzért elárulta őket. Más lett volna, 
ha politikai meggyőződésből, ingyen tette volna. Hi
szen sok jó flanuand hazafinak az volt a felfogása, 
hogy Flandria, mint túlkicsiny ország, nem állhat 
meg a maga lábán és saját jólétét akkor szolgálja 
okosan, ha a spanyol világhatalom oltalma alá he
lyezi magát. Pieternek is ez volt a politikai állás
pontja diplomáciai munkájának évtizedein keresz
tül. Az sem lehetett ellenére, hogy valaki a dölyfös 
és kártékony Aarsehot herceget ártalmatlanná tette. 
De ez a Gerbier flamand volt, flamandokat csalt 
a csapdába és saját véreit árulta el pénzért. Mindez 
villámgyorsan futott át Pieter elméjén, mikor Ger
bier ott állott előtte, azzal a tudattal együtt, hogy 
a spanyol uralom szolgálata többé nem lelke szerint 
való. De azért igyekezett mennél udvariasabb házi
gazda lenni.

— Ez aztán meglepetés. Téged mi szél fújt idei
— Ismét beléptem a diplomácia szolgálatába, — 

mondta Buckingham herceg volt titkára, — csodál
kozzál: Károly király kinevezett brüsszeli angol 
rezidenssé.

— Ne mcndd. Most tehát Angliát képviseled 
Flandriában.

— Ügy van. Családos ember vagyok és arra kell 
néznem, hogy hogyan boldogulok az életben. És sze
relem is ezt a munkát. Annakidején nagyon sajnál
tam, hogy nem jöttél Hágába. Te bizonyosan mén-
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tói volna valamire. Aarschoték nem mentek 
semmire.

— Kivált miután eltetted őket láb alól.
— Igen, így szóltak utasításaim. Angliának 

nem volt érdeke, hogy szövetségesének, Spanyol- 
országnak, belső függetlenségi mozgalmakkal legyen 
baja. Ezért kellett Aarschotékat elintézni. Nehéz 
munka volt, de jól sikerült. Szépen is hozott a kony
hára. Ez elvégre sokat ért szegény boldogult főher
cegnének is. Te hogyan állsz a politikával? Azt hal
lom, teljesen visszavonultál.

— Teljesen. Csak a festészetnek élek.
— Kár. Már tudniillik a te szempontodból bi

zonyára nem kár, hiszen annyit keresel, amennyit 
akarsz. De Olivareztől túlságos fényűzés, hogy nem 
dolgoztat. Olivarez politikája elérkezett a csődhöz. 
Hollandiával nem bír a tengeren, az Indiákat el 
fogja veszteni. Catalóniában veszedelmes független
ségi mozgalom folyik, azt el fogja veszteni. Portu
gália i'ellázadóban van, a Braganza-család nagyon 
erős, Portugália is el fog veszni. Spanyolország szét- 
hulióban van és Richelieu egyre erősebb. Mondd, 
ezt itt nem látják?

— Nem tudom. Évek óta nem beszélek politiká
ról senkivel. Kikerültem a tájékozottságból, a dol
gokat nem tudom többé követni.

— Akkor én sem untatlak vele. S mivel a festé
szet érdekel, rátérek a festészetre. Most Jordaenstől 
jövök.

— Ügy? Remélem, szorgalmasan dolgozik. Tud
tommal bőven van dolga.

— S még én is hoztam neki. Hallgass ide. Ká
roly király elhatározta, hogy új hálószobát csináltat 
a királynénak. Kilenc mennyezetkép kellene és ti
zenhárom kép a falakra. Engem bízott meg, hogy 
mindezt rendeljem meg és alkudjam ki Jordaensnáb
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Hát én beszéltem a művésszel. Megmondta árait. 
Szeretném azonban a rendelést a te kezedre játszani. 
Megmondom neked, mit kér Jordaens, te kérjél 
akármilyen kevéssel kevesebbet, akkor a királynál 
el tndom intézni a dolgot. Jordaens igénye hatezer- 
hatszáz forint. Mit kérnél te?

Pieter ránézett látogatójára. Az elég átlátszóan 
járt el. Egyik festő áraival akarta nyomni a mási
kat, hogy uránál érdemeket szerezzen.

— Az én áraim, sajnos, magasabbak. Hogy Jor
daens mit kér, abba nem szólhatok bele. Én ezért a 
munkáért tizennégyezer forintot kérek.

— Mennyit? Több, mint kétszer annyit? Meg
gondoltad ezt, kérlek? Ekkora rendelést ki hagysz 
csúszni a kezedből?

— Olcsó rendelést mindig ki hagyok csúszni. 
Drágát soha. Azonkívül Jordaens kollégám és 
barátom.

— Ahogy gondolod. De ne mondd még ki a 
döntő szót. írok a királynak, s meglátjuk, mit lehet 
csinálni.

— Hogy van a király? — kérdezte Pieter, csak 
hogy másra terelje a szót.

— Megvan. Ugyanúgy kormányoz, mint azelőtt. 
Csak sokkal több gonddal. Makacsul ragaszkodik 
ahhoz, amit egyszer elhatározott. A parlamentet 
gyűlöli, a parlament gyűlöli őt. Ennek rossz vége is 
lehet egyszer. Londonban most nagy divat a ho
roszkóp. Megcsináltattuk a királyét is. Az van 
benne, hogy vérpadon fog meghalni, mint a nagy
anyja. Ö persze nem tudja. Az ilyet senki sem meri 
neki megmutatni. Hiszel te a horoszkópokban?

— Az asztrológiában hiszek, a horoszkópokban 
kevésbbé, mert akik csinálják, rendesen kontár kis- 
kalmárok. A csillagokban bizonyára lehet olvasni,
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de csak igazán nagy tudós értheti a nyelvüket. Be
szélj Van Dyckról. Nekem nagyon régen nem írt.

— Nem írt? Akkor nem is tudod a nagy újsá
got. Megházasodott. Nem is olyan régen.

— Ne mondd. Kit vett el?
— Természetesen arisztokrata hölgyet. Egy bi

zonyos lord Gowrie-Guthven leányát. Ez a lord va
lami ellenzéki história miatt a Towerbe került, soká 
tartották lógva, ezalatt a vagyonát teljesen elvesz
tette. A leány rokonságban volt a királyi családdal 
is, de nem maradt semmije. Jól ismerem, finom és 
kedves, de jelentéktelen hölgy. Szépen gprdonkázik, 
azt meg kell adni. Most különben Párisba készülnek. 
X III. Lajos új karzatot építtet a Louvreban, azt 
akarja Van Dyckkai telefestetni.

— Szóval jól megy sora. Ezt igazán örömmel 
hallom.

— Ne örülj, mert csak anyagilag megy jól. Na
gyon fáradt az az ember. Túlságosan sokat élt és 
mértéktelenül. Csak úgy dúskált a nőkben és az ital
ban. Mint mondani szokás, mind a két végén égette a 
gyertyát. Most már. fáradtan fest, a képei határo
zottan süllyednek. Kosszkedvű és életúnt. Talán 
azért nem ír neked sem, nincs kedve semmihez.

— Szegény, kedves barátom. Megkapta a sors
tól, amit kért: rövid életet, de dicsőséget Mit tudsz 
a régi ismerősökről?

Gerbier még soká tartotta szóval régi barátját 
Igyekezett mindenképpen a kedvében járni, szóra
koztatni, dicsérte a Whitehall-képeket és elmon
dotta, mekkora hűhót keltett az udvarnál, hogy szál
lítás közben megsérültek. De a társalgás légköre se
hogyan sem zökkent bele a hajdani barátságba. 
Gerbier a gyerekeket is látni kívánta és Pieter be
mutatta neki mind a hatot. A vendég mértéktelenül 
dicsérte őket. S végül is anélkül ment el, hogy a 
Jordaens-ügyben tudott volna végezni valamit
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— Miféle ember volt ez, apám? — kérdezte 
Albrecht.

— Hazaáruló volt, fiam.
S elmondta neki az Aarschot-féle összeesküvés 

történetét. Majd pedig elgondolkozott azon a hosszú 
úton, amelyet politikai véleménye tett meg élete 
eseményekkel telt évein keresztül. Kezdte az Orá- 
niai család szabadságharcának imádatával, majd 
lassan lehiggadt és békevágyának hatása alatt is 
belement a spanyol uralom józan támogatásába. 
Aztán kinyílt a szeme és új felfogás világára látott, 
amelyet már nem tudott megfejteni. Látta a spanyol 
hatalom eljövendő széthullását, s kiábrándulván 
belőle, most már nem ismert más hazát, mint 
Flandriát, de ennek követendő útja homályos és 
megoldhatatlan maradt előtte. Hol az a lángelme az 
idők méhében és mikor jön el, aki megmutatja a 
flamandok útját a történelemben, s kik mellett kell 
majd járni ezt az utat? Bármennyire katolikus volt 
is, szíve a hollandokhoz húzott, akikkel harcban állt, 
s a németek szabadságot kereső államaihoz. De erről 
nem szólt senkinek. Csak Albrechttól közölte ká
tyúba veszett töprengéseit reggeli séta közben. Mert 
a lovaglás most már elmaradt. Térdét sem tehette 
ki a metsző hidegnek kora reggel, nem is volt már 
ura többé a térdszorítások jeleire idomított lónak. 
Ehelyett megvárta, míg délelőtt már jól kisütött a 
téli nap. Akkor ment el járkálni Albrechttel. A lusta 
Nicolaas mindenféle kifogásokkal kihúzta magát. 
Ök tehát rendesen ketten bandukoltak a hunyorgó 
verőfényben. Pieter fia karjára támaszkodva húzta 
nehéz féllábát, másik kezével botra támaszkodott. 
Arcát a nap felé tartotta. A nap felé, amelynek 
fénye adta egész életét, a látást, a világosságot s a 
mindenség színeit.

Márciusban megint sokkal rosszabbul lett. Most 
már miad a két kezét is megtámadta a baj. Minden
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ujjának minden Ízülete szörnyen fájt, s egy napon 
az ecsetet nem tudta kezébe fogni. Tíz kisebb kép
pel már elkészült, még a három nagy volt hátra, 
líjja i görbültek és merevedtek. Borzadva nézett két 
kezére. Hajlítgatni próbálta őket, de nagyot kiáltva 
abbahagyta a hiú próbálkozást, a legkisebb ha.ilítás 
fájdalmát is velejéig érezte nyilaink Eddig csak ér
vágáshoz hívott orvost, Bella halála óta nem tudott 
megbocsátani az orvostudománynak. Most mégis rá
fanyalodott. Elhívott egyet találomra, mindegy volt 
neki, hogy ki, csak flamand legyen. Jött egy Daepe 
nevű ember. Ez nem tudott hova lenni a nagy tisz
tességtől, hogy a nagy embert kezelheti. Igen sokat 
magyarázott, csak segíteni nem tudott. Kenőcsöket 
írt lel, főzeteket rendelt, bonyolult kotyvalékok pá- 
iájában gőzölt ette a világhírű kezeket, de maga is 
megvallotta, hogy tudománya véges. Akkor hozatott 
egy vallon orvost, Henri nevűt. Ez más szavakkal 
mondta ugyanazt, más kenőcsöt és más főzetet írt 
fel, de lóként azt tartotta fontosnak, hogy a beteg 
miséket mondasson a jó időért, mert a meleg idő, az 
erős napsütés még meggyógyíthatja a merev keze
ket, vagy legalább megállíthatja a merevülés go
nosz folyamatát.

A festést teljesen abba kellett hagyni. Ha lába 
miatt nem kellett is feküdnie, félig-meddig tehetet
lenné vált a karosszákben. Az evés a legnagyobb kí
nokat jelentette számára, mert fognia kellett az evő
eszközt. Abba pedig makacsul még mindig vonako
dott belemenni, hogy etessék. Olvasni sem tudott 
egyedül, mert tehetetlen keze nem tudta tartani a 
könyvet. De tűrte a kínokat és a kényelmetlenséget 
szilárdul: várta a meleg időt, a várvavárt erős na
pot s azzal a gyógyulást, hogy megint festhessen. 
Helen ezekben a nehéz időkben kitűnően viselkedett, 
nem járt sehova, anyját és testvéreit is elhanya
golta, folyton ott ült a beteg mellett, felolvasott

18Harsányi Zaolt: Élni jó. IV.
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neki, vagy diktálás után leveleit írta. Ha olvasásba, 
írásba belefáradt, jöttek Albrecht és Nicolaas, akik 
felváltották. Levelezése most is akadt bőven. A 
Jordaens-ügy tovább fejlődött. Most már maga 
Jordaens kereste fel és megkérte, hogy vegyen részt 
a rendelésben, mert ő maga nem győzi a munkát. 
Pieter három képet vállalt a sok közül, de meg
mondta, hogy határidőhöz nem tudja kötni magát.

Egyszer régebben egy Norgate nevű angol járt 
nála. Sokat beszélt festészetről, nagy határ földet 
bejárt és a festők egész sorát ismerte más országok
ban. Magasztalóan beszélt különösen egy Rem
brandt nevű fiatal hollandi művészről akit Pieter 
mások szájából is hallod már nem egyszer em
líteni. Norgate aztán elutazott. Pár hét múlva Ger- 
bíer írt Brüsszelből, hogy Norgate kihallgatáson 
volt az angol királyról és ott annyira dicsért egy 
Rubens-képet az Esecrmlról, hogy a király azt ok
vetlen meg akarta venni. Pieter azonnal válaszolt 
Gerbiernek: nem akar becsapni senkit, még jó pén
zért sem. A képet nem ő festette, még csak műterme 
sem. Hanem festette neki ajándékba egy elég köze
pes festő, Verhult, az ő krétavázlata után. Gerbier 
ezek után is ragaszkodott a király nevében a kép
hez. Pieter tehát elhivatta Verhultot magához és 
megmagyarázta neki, mit és hogyan igazítson a ké
pen. Verhult megélte pályája nagy eseményét: képe 
az angol királyhoz került.

Aztán Du Quesnoynak is kellett írni, a Rómába 
került flaraad szobrásznak. Nagyon tehetséges, jó
kedvű szobrász volt ez: sok embert megkacagtatott, 
sokat megbotránkoztatott az a Manneken Pis című 
szobra, amely illetlenül viselkedő pucér kisfiút áb
rázolt. Pieter el volt ragadtatva ettől a szobortól, 
remekműnek tartotta és alkotójával jó barátságot 
tartott fenn. Du Quesnoy most jelentkezett Rómá
ból és elküldte legújabb alkotásainak másolatát
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Nem is tudom, — diktálta Pieter a választ, 
— hogyan fejezzem ki hálámat a rajzokért, ame
lyeket küldtél, valamint a Dell’Anima templom- 
beli Vanden-síremlék két gyermekalakjának 
gipszmásolatáért. Még kevésbbé tudok szépsé
gükre szavakat találni. Az ember szinte azt 
hiszi, hogy nem a művészet, hanem a természet 
alkotta őket és a márvány detté lágyult. Azok a 
magasztalások is eljutottak hozzám, amelyekkel 
a most leleplezett Szent András-szobrot elhal
mozták, s én a magam nevében, de együtt egész 
nemzetünkkel is, veled örvendek rajta, mert di
csőségednek valamennyien részesei vagyunk. Ha 
a kor és a köszvény nem akadályozna, amely 
mindenre használhatatlanná tesz, magam men
nék oda megnézni egy ilyen érdemes munkát áa 
csodálni tökéletességét. Remélem azonban, hogy 
nemsokára viszontlátlak itthon, Flandriában, a 
mi mindennél drágább hazánkban, amelynek mű
veid valaha oly nagy hírt fognak biztosítani* 
Bár ez beteljesednék, mielőtt szemem lezáródik, 
hogy még kinyithassam kezed munkájának cso
dálatára, melyet megcsókolok, miközben hosszú 
életet kívánok neked a Mindenhatótól. Antwer
pen, április 17. 1640. Rubens Pieter Paul.

Faidherbenek is kellett válaszolni, aki bejelen
tette, hogy a megígért szobrocskát nem tudja be
hozni Aníwerpenbe, mert dolgai most már szépen 
tisztázódtak és már esküvője napját is kitűzte.

örömmel olvasom, hogy májusfát ültettél 
kedvesed kertjében. Remélem, hogy szépen fog 
növekedni és idejében meghozza gyümölcseit. 
Én, feleségem és fiaim neked is, párodnak is tel
jes szívvel kívánunk sok szerencsét és állandó 
elégedettséget új családi állapotodban. A gyer-

18*
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mellszoborral nem kell sietned, mert gyermek 
dolgában sokkal fontosabb feladat előtt állasz. 
De ha jössz, mindig szívesen látlak. Azt hiszem, 
feleségem nemsokára Mechelnbe megy, hogy el
nézzen Steenbe s akkor felhasználja az alkal
mat, hogy személyesen kívánjon neked szeren
csét. Kérlek, add át legmelegebb üdvözletemet 
apósodnak és anyósodnak, akiknek, remélem, 
minden nappal több örömük fog telni ebben a 
házasságban és benned. Ugyanezt kívánom 
atyádnak és édesanyádnak is. Ök most aligha
nem markukba nevetnek, mert tervezett itáliai 
utad a kútba esett s így ahelyett, hogy fiokat 
nélkülöznék, még leányt is kapnak, aki Isten se
gedelmével nemsokára nagyszülőkké teszi őket. 
Maradtam teljes szívemből szerető igaz barátod 
Antwerpenben, 1640 május 9. Rubens Pieter Paul.

Vendégek is nagyon gyakran jöttek. Nemcsak 
antwerpeni jóbarátok és érdeklődők. Az átutazó kül
földiek is megtartották azt a szokásukat, hogy ellá
togattak a világhírű műterembe. Ezek egyre gyak
rabban emlegették azt a hollandi festőt, Rem
brandtot. Elmondták, hogy mindössze harminchá
rom éves, egy jómódú leydeni molnár fia. Amster
damban lakik, fiatal felesége van. Pár éve tűnt fel, 
mikor az amsterdami sebészcéh megrendelésére meg
festette a híres orvos, Tulp doktor egy anatómiai 
leckéjét. Sokat beszéltek képeiről, de fogalmat nem 
tudtak adni róla. Elég ellentétes véleményeket is le
hetett hallani: egyesek rendkívüli művésznek tartot
ták, mások nagy hibákat vetettek szemére: túlsöté
ten fest, fény és árny keverésében megengedhetetle
nül vakmerő. Mindez Pietert egyre nagyobb kíván
csisággal töltötte el. S mivel azt hallotta, hogy ez a 
Rembrandt rézkarcokkal is dolgozik, meghagyta Al- 
brechtnek: kutasson fel műkereskedőknél, vagy
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ahol tud, i]yen Rembrandt-metszeteket, hátha átju
tott belőlük egy-kettő a háborús határon.

Egy nap Albrecht négy metszettel érkezett haza* 
Pieter elé tette őket a karosszékéhez állított kis asz
talra. A beteg ide-oda tologatta őket sajgó és haj- 
líthatatlan ujjaival. Elmélyedt bennük. Az óriást 
azonnal meglátta. Mint ahogy a sivatag oroszlánjai 
mérföldekről meghallják egymás hangjának menny
dörgését. Heves vágy fogta el, hogy megismerje ezt 
a hollandot, aki akkor született, mikor ő már haza
felé tartott Itáliából, hogy műtermet alapítson. Sze
rette volna képeit színesen látni, faggatni filozófiá
járól és a művészet érteiméről. S mennél tovább 
nézte a metszeteket, amelyeknek karcolt vonalai mö
gött a szakember szemével jól meg tudta látni a szí
nek kompoziciós szándékát, annál nagyobbra nőtt 
előtte az ismeretlen. Egészen más volt ez, mint ő és 
egészen más, mint Velazquez. Nagyon nehéz volt 
így karcok után szabatosan ítélni róla. De egymás 
mellé tenni a három nevet: Rubens, Velazquez, 
Rembrandt, — ez természetesnek tetszett előtte. S 
még mindig nézte a metszeteket s fejét csóválva 
mondta: hallatlan.

Majd enni hoztak neki, a metszeteket el kellett 
tenni az asztalról. Kelen, Albrecht, Nicolaas jöt+ek 
oda. hogy, mint szokták, szórakoztassák étkezése 
közben.

— Ha ettem, — mondta nekik, — majd adjátok 
vissza azokat a metszeteket. Ezeket órákig kell nézni.

— Csakugyan jó művész ez, apám? — kérdezte 
Albrecht.

— Több annál. Lángelme.
Aztán nem nyúlt még az ételhez. Tűnődve nézett 

maga elé.
— Az élet és a halál csodálatosak együtt. Mikor
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festeni kezdtem, akkor halt meg Tintoretto. A fáklya 
kialszik, de már ég a másik. Akkor ez alszik ki és 
megint lángol a másik. Ez az örökkévalóság.. .

XL
Helen azért készült Steenbe, hogy az idei nyara

lást előkészítse. A május nagyon szép volt, boldog 
nyár Ígérkezett a gyógyulás reményével. Az asszony 
nem szűnt meg biztatni férjét. Ha a sötétben együtt 
maradtak, odabújt hozzá és óvatosan, nehogy a moz
dulat fájdalmat okozzon, hozzásímult a beteghez, 
mintha egészséges, remek teste fiatalságát akarta 
volna átsugározni beléje.

— Lehet még engem szeretni? — rehegto fájdal
mas hálával a beteg.

— Soha így nem szerettelek, Pieter, — súgta 
vissza Helen.

S ő bölcsen, csendes megadással gondolkozott 
arról, akit sajgó karjaiban tartott. Hatvankét éves 
és rokkant. Teljes lehetetlenség, hogy ez a huszonhat 
éves, pompás asszony szerelmes legyen az ő rom
landó tetemébe. De sajnálja és gyengéd hozzá. Bizo
nyosan keservesen meg is fogja gyászolni. Aztán 
majd megvígasztalódik. És aztán majd jön valaki. 
Az infáns egész biztosan ostromolni kezdi majd a 
kívánatos fiatal özvegyet. De a halott erről már nem 
fog tudni semmit. Vájjon mennyi van még hátra? 
Talán még ez a nyár Steenben. Talán még két nyár. 
Talán egy sem. Ha keze állapota így romlik tovább, 
minek ez az egy-kettő is?

Helen nem ment Steenbe. A beteget nem merte 
egyedül hagyni. Május huszonegyedikén arra éb
redt a ház, hogy a családfő az éjszaka folyamán 
mindakét kezére megbénult. Mintha gutaütés érte 
volna. Már egyik könyökét sem tudta mozgatni.
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Etetni kellett. Rögtön orvost hívtak. Az megnézte a 
beteget, forró kötést rendelt a két karra vóllig és az 
egyik lábra tövéig. Mikor kiment, Helen feltűnően 
hosszú ideig maradt kint vele. Különös, riadt arc
cal jött vissza. A szobában nem volt senki.

— Pieter, meg kell gyógyulnod. Másállapotban 
vagyok. Most beszéltem az orvossal.

— Helen, — hördült fel a beteg, mialatt válla 
megrázkódott a tehetetlen karok ölelési vágyától, — 
igazán mondod ezt?

— Igazán. Egészen biztos. A második hónapban 
vagyok. Meg kell gyógyulnod, Pieter.

— Hihetetlen öröm, amit mondasz. Mindenárcn 
meg kell gyógyulnom.

A beteg még aznap csodálatosképpen jobban lett. 
Másnap még jobban. Az egész család ujjongott. He
len szeme folyton nedves volt a boldogságtól. Csak 
ő tudta a csodálatos titkot. Két orvost járatott a be
teghez állandóan és állandóan mellette ült. A fiúk 
is alig mozdultak el mellőle. Olykor behozták a ki
csinyeket, hogy ott játsszanak az ágy mellett a sző
nyegen és apjok nézhesse őket. Pieter Paul három
éves volt, Isabella öt, Frans hét, Clara nyolc. Erős, 
egészséges és feltűnően szép gyerek valamennyi. 
Egész Antwerpen a, legszebb gyerekek gyanánt emle
gette őket. A nagy családi öröm, a vérmes steeni 
tervezgetés hat napig tartott. Május huszonhetedi- 
kén a beteg erős lázzal ébredt. Fájdalmai, amelyek 
már csillapodtak, kétszeres erővel törtek rá. Albrech
tot akarta látni.

— Menj el Guyot közjegyzőért, fiam. Ne szólj 
itthon senkinek, ne üssetek lármát. Hozd ide 
azonnal.

Albrecht egyetlen szót sem felelt, de olyan sá
padt lett, mint a fal. Rövid idő múlva visszatért 
Guyot Toussaint közjegyző társaságában, mögöttük
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a közjegyző két embere. A jövés-menésre bejött He- 
len. Ismerte a közjegyzőt. Elsikoltotta magát.

— Holen, maradj csendesen. Nagyon magas lá
zam van, minden izgalom árt. Hívjátok be Nicolaast. 
Addig készíts el mindent, uram. Nem végrendeletet 
fogok diktálni, hanem hagyatéki szerződést. Albrecht, 
gondoskodjál székekről.

A szűk hálószobát nem szánták ennyi embernek. 
Szorosan ültek egymás mellett. A két fiú között 
Helen.

— Nem szabad sírnod, Helen. Ezek nagyon fonío3 
dolgok, egész életedről és a gyerekeidről van szó. 
Írjad, uram. „Megjelent előttünk az általunk jól 
ismert Rubens lovag úr és törvényes felesége, Four- 
ment Helen, egészséges szívok, elméjük és emléke
zetük teljes birtokában, noha a fentnevezett lovag 
tir éppen betegségben szenvedett és mindketten ki
jelentették, hogy egymással hagyatéki szerződést 
kívánnak kötni a következő pontokban../4

A toll sercegett a papíron a halálos csendben. 
Pieter lassan, meggondoltan diktált.

— „...E lső  pont. Én, Rubens Pieter Paul, kije
lentem, hogy jelen hagyatéki szerződés minden előző 
végrendeletemet érvénytelenné teszi. Második pont. 
Szerződő felek kijelentik, hogy temetkezési helyü
kül a Szent Jakab-templomot választották, végtisz- 
tességökre vonatkozólag semmiféle kikötést nem 
tesznek, ezt mindkét fél rábízza az őt túlélő másik 
félre, a szerződés végrehajtóira és a kiskorú hátra
maradottak gyámjaira. Harmadik pont. Az eiőbb el- 
halálozó fél hagyatékából kifizetendő egyszáz forint 
a fentemlitett templomnak, valamint ötszáz forint 
Antwerpen város szegényeinek. Negyedik pont. Én, 
Rubens Pieter Paul kijelentem, hogy Moermans Ja- 
cob barátomnak festménnyel tartozom, közvetlenül 
halálom után e festmény helyett kész képeimből egy 
darabbal ő azonnal kielégítendő. Ötödik pont. Mind-
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két szerződő tél a könyvtárra vonatkozólag úgy ren
delkezik, hogy Rubens Albrecht úr, Brant Isabella 
idősebbik fia, őfelsége titkos tanácsának titkára, ki
jelölt örököse legyen a teljes könyvtárnak, továbbá 
Nicoiaas öccsével egyenlő részben örökölje mindkét 
szerződő íél halála után az éremgyüjteményt és 
metszett köveket, ide nem számítva azonban az 
agatvázákat, jáspis tárgyakat és más drágaköveket. 
A két fivér e vagyontárgyakat csak közös megegye
zéssel adhatja el s ha bármelyik e szerződés bár
mely pontját megtámadja, egész örökösödési jogát 
elveszti...4' Guyot úr, a pontokat nem mondom, 
azokat írd magadtól.

— Igen, kegyelmes uram. Nem óhajtasz kissé 
pihenni?

—* Nem, még bírom. „Ha én, Rubens Pieter Paul 
halálozom el feleségem előtt, feleségem részére egy 
teljes gyermekrészt hagyományozok minden bárhol 
található ingó és ingatlan vagyonomból, ezenfelül 
pedig a következő, már nála lévő ékszereket...“ Ke
len a jegyzéket add majd oda, a kis vasszekrényben 
van. Guyot uram, ide majd másold be a felsorolást. 
„Továbbá őt illessék meg mindazok a szövetből, se
lyemből, aranyból, ezüstből készült felsőruhák és 
fehérneműtárgyak, valamint felerészben az életkö
zösséghez tartozó használati tárgyak, amelyek a vá
ros jogszokásai és ősi hagyományai, valamint az 
3 630 december 4-én kötött házassági szerződés sze
rint az ő tulajdonát fogják képezni, míg a másik 
felerészt hagyom és hagyományozom Albert és Ni- 
colaas nevű, első házasságomból származó fiaimra, 
valamint a második házasságomból született, vagy 
Isten kegyelméből még születendő gyermekeimre...*4

Itt Heíen hangosan felsírt. Pieter kissé várt. 
Nagyot nyelt, hogy készülő sírását elfojtsa. Aztán 
diktált tovább.

— „ . . .  Mind e vagyontárgyak tehát törvényest
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hitvesem ós gyermekeim között osztandók fel, még 
pedig kellő leltározás után úgy, hogy egyik gyer
mek se részesüljön előnyben a másik rovására. Ki
kötöm azonban, hogy első házasságomból származó 
fiaim steeni házam és uradalmam negyedrészét test
véreiktől ötvenezer forint kárpótL.3 klemben meg
válthassák, hogy így annak fele e0é zen az ő tulaj
donukba menjen át, míg a másik felét törvényes 
hitvesem birtokolhassa. Arany- és ezüstékszereket, 
és drágaköveket annyi részre kell osztani, ahány 
örökös marad utánam s az egyes részek között sors
húzás döntsön az életkor sorrendjében. Ami képei
met, szobraimat és egyéb műtárgyaimat illeti, azo
kat kellő helyen és kellő időben akár nyilvánosan, 
akár magánúton kell a lehető legelőnyösebben el
adni és pedig Snijders Frans, Wilden Jan és Moer- 
mans Jacob festőművészek felügyelete alatt. Kivé
tetnek ebből a családi képmások, amelyek mind
egyike az ábrázoltakat illeti, továbbá kivétetik a 
„Kabátka" című festmény, amely hitvesemet illeti 
minden ellenszolgáltatás nélkül..."

Helen még hangosabban sírt. Most már köny- 
nyek jelentek meg a hagyakozó lázas szemében is. 
De kezét nem mozdíthatta. Nicolaas törölte le apja 
nedves arcát. De a letörölt könnyeket újak követ
ték. Hosszabb néma szünet után került sor megint 
a diktálásra.

— „...K ivétetnek továbbá a hagyatékomban ta
lálható vázlatok és rajzok. Ezeket hagyom arra a 
fiamra, aki esetleg a festőművészi pályát választja, 
vagy arra a leányomra, aki jóhírű festőművészhez 
megy feleségül. Ha ez mindaddig nem következnék 
be, míg legkisebb gyermekem tizennyolcadik évého 
lép. akkor a rajzok el ad and ók és a befolyt vételár az 
örökösök között felosztandó.** Eddig tart az én dol
gom. Most te jössz, Helen, arra az esetre kell rendel
kezni, ha te halnál meg előbb. Most ne sírj, ez na-
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gyón fontos dolog. Meg fogod ismételni magadra 
ugyanezeket a rendelkezéseket. Guyot majd hango
san mondja, amit ír, szólj bele, ha van megjegy
zésed.

— Nincs semmi, — szólt Helen.
A közjegyző egyhangúan darálta a szöveget. 

Halálos csend volt mindvégig. Aztán a közjegyző
nek még elejétől végig fel kellett olvasni az egészet 
a szokásos záradékkal együtt és még külön záradék
kal a Pieter kezének betegségéről. Aztán még az 
egészet le kellett másolni tisztázva, beleiktatva a 
leltári felsorolásokat. Albrecht kétszer is félbeszakí
totta őket, hogy ez már sok lesz.

— Fiam, ne zavarj. Nem sok időm van, ezen 
túl kell esni.

Később már maga a közjegyző szólalt fel.
— Uram, én egészséges vagyok, de én is elfá

radtam. Neked pedig nagyon erős lázad van. Hagy
juk abba, míg jobban leszel.

— Nem, — raakacskodott a már hevesen lihegő 
beteg, — ennek gyorsan meg kell lennie. Kérlek, 
hogy igen sürgősen csináljátok. Ne is menj haza, 
itt kell lemásolnod. S ha kész, megint akarom hal
lani.

Késő délután lettek készen a nagy munkával* 
Addig a betegen eret vágtak Henri és Daepo orvo
sok, de állapota nem javult semmit. Mikor a köz
jegyző és emberei tiszteletteljes búcsú után elmen
tek, a beteg papot kért. Csak néhány nappal előbb 
végezte el szokásos gyónását, ez a gyónása egészen 
rövid volt. Homlokát megérintette a szent kenet. 
Végtelen megnyugvás költözött leikébe. Mikor a pap 
is elment, már csak suttogva tudott beszélni.

— Tudjátok, mennyit hagytam rátok? Négy 
milliót.

És elégülten mosolygott. Később Albrecht jött
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be hozzá, a szomszéd szobában hallhatóan nagy volt 
a jövés-menés.

— Apám, nagyon sokan vannak itt, rokonok 6s 
ismerősök. Ki j-öhst be? Szeretném, ha nem enged
nél be senkit.

— Dániel felesége itt van?
— Itt van.
— Csak ő jöjjön be. És hagyjatok vele egyedül.
A szavakat igen nehezen mondta már. Bella

húga bejött. Zokogott. A beteg sok mindent szere
tett volna neki mondani, de képtelen volt.

— Csókolj meg, — ez volt minden, amit mond
hatott.

Az asszony megcsókolta és sírva kiment. A kü
lönös az volt mindebben, hogy noha beszélni nem 
tudott, mert ajkai már nem engedelmeskedtek, szel
leme élénken működött. Világosan tudta, hogy ő 
most meghal, de a gondolat nem volt kétségbeejtő 
számára, még csak komor sem. Természetesnek éa 
helyesnek találta, hogy így van, csak még azon töp
rengett magában, hogy vájjon a háborúnak, amely 
huszonkét esztendeje tart, mikor lesz vége és nagyon 
szerette volna tudni, hogy mi lesz Flandriával. Do 
tudta, hogy erre nem kaphat feleletet. Aztán egy
szerre úgy érezte, hogy a hálószoba, ahol betegen 
fekszik, nyomasztóan szűk. Elhatározta, hogy ezen 
segíteni fog. Erős kívánsággal elkezdte kívánni, 
hogy a hálószoba kitáguljon. Ez meglepő könnyen 
sikerült. A hálószoba falai maguktól eltolódtak, sőt 
rövid idő múltán a padló is eltűnt alóla, de ő tudta., 
hogy mégsem fog lezuhanni. Falak nélkül lebegett 
most már ágya a térben, amelynek beláthatatlan 
ürességét eleinte alig kivehető, de aztán rohamosan 
színesedő alakok gomolygó tömege foglalta el. Ezek 
úgy hullámzottak körülötte, mint valami akvárium
ban, az égtájak és az irányok, a lent és fent, a kö
zel és távol fogalma nélkül. Ugyanabban a pilla--
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natban volt teljesen közel az eleinte ezer, később 
millió és miiló alak mindegyikéhez és mindegyikkel 
ugyanabban a pillanatban egész más dolgokat bê  
szélt. Vorstermann arca jelent meg előtte, akinek 
kimondatlan gondolatokkal mondott valamit, de az 
mégis jól értette. Ezt gondolta neki: nem volt iga
zad, Vorstermann, nagy művész vagyok. S ugyanak
kor Ericának azt gondolta, hogy: mindig te voltál 
az igazság, Helen, mert a szépség az igazi igazság. 
És Bellának is gondolt valamit, de akkor a millió 
lény hirtelen mind szerteszökkent, a szoba falai össze
zárultak, ágya alá padozat került s egyszerre két 
férfiarcot látott maga előtt. Mögöttük Helent és 
fiait látta, akik sírtak, erős napfény volt a szobában.

— Kik vagytok ti, uram? — kérdezte nehezen 
dadogó nyelvvel.

— Én Lazarus doktor vagyok Brüsszelből, tár
sam pedig Spinola doktor. Fernando őfensége kül
dött hozzád, kegyelmes űr. A megnyílt seben mű
tétet kell végeznünk, amely bizony elég erős fájdal
makkal jár. De mindjárt megleszünk.

A föléje hajló arcnak érdekes nyergű orra volt 
és szemtengelye kissé ferde. Ezt képzeletben még 
gyorsan lerajzolta. Aztán tekintete jobblábára esett. 
Óriásira dagadt térdén nyitva volt a hús. Hatalmas, 
erősen színezett seb tátongott rajta. Ez már nem 
érdekelte. Szeme lehunyódott. Nyomban intézkedett, 
hogy a falak tűnjenek el ismét. Ez csak egyetlen 
gondolatába került. Ott volt előtte Bella arca. Bol
dog nyugalommal adta át magát az áldott arc látá
sának. Az arc beszélt most és ugyanazokat a sza
vakat mondta, mint mikor meghalt. Szeme is úgy 
tekintett rá. Ez az arc egyszerre nőni kezdett és 
hamar akkora lett, hogy már csak a szem maga fért 
bele a látótérbe, sőt nem is a szem már, hanem an
nak az utolsó pillantásnak a fogalma. A gomolyag
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eltűnt s ő hullani kezdett, felfelé zuhanva ebbe a 
fogalomba, érezvén, hogy önmaga előtt eltűnik.

Ekkor már meghalt. Akik körülötte borza Itak 
műtét közben és sírtak, nem tudták ezt. Csak május 
barmincadiká.n délben mondta Albrecht, mikor a 
mozdulatlan mellre tett fülével meghallotta, hogy 
a szív nem dobog többé:

— Meghalt.
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