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A fõszerkesztõ jegyzete 

Chronicon Budense — Budapest, XII. kerület 
 
Az ezredvég lezárásához közeledve a legkülönbözõbb összegzésekkel találkozhatunk. Szociológiai felméré-

sek és közvélemény-kutatások alapján nyugodtan megállapíthatjuk, hogy Budapestnek különbözõ mentalitású és 
értékrendû övezetei alakultak ki a történelem során. Ennek miértje nemcsak a történészre és a szociológusra 
tartozik, hanem irodalmárokat, irodalomtörténészeket is izgató kérdés. 

A Kráter Mûhely Egyesület, amely a XI. kerület Fadrusz u. 5-ben alakult, nyilvánvalóan a budai kultúrtáj 
irodalmi feltárására érez elsõrendû elhivatottságot. Az 1986 óta szerkesztett POLISZ folyóirat különszámokkal 
már több vidéki városközösség, és székesfõvárosi kerület kulturális bemutatására vállalkozott. Ehhez a munká-
hoz kapcsolódik a XII., azaz hegyvidéki kerület hagyományait feltáró különszámunk. Chronicon Budense 
sorozatcímünk Hess András nyomdájára, a Geréb László által 1472-ben fölállított nyomda elsõ munkacímére 
emlékeztet. További budai számok megjelentetését tervezzük majd az évezrednyitó elsõ esztendõben. 

Jókai Mór, Ábrányi Emil, Gárdonyi Géza írásai képviselik az elsõ nagy írógenerációt, majd a Holnaposok 
közül Dutka Ákos, késõbb a Nyugat nemzedéket, ill. kortárs-alkotóit Szabó Lõrinc, Németh László, Illyés Gyu-
la, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, Erdélyi József, Rónay György, Szentkuthy Mikós, sõt Devecseri Gábor mûvei 
reprezentálják, az Újholdat Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Mklós, Lengyel Balázs kiválasztott üzenetei, s a kerü-
letben hosszabb-rövidebb ideig élõ és alkotó írók közül találkozhatnak összeállításunkban Varga Domokos, 
Tornai József, Mohás Lívia, Marsall László, Iszlai Zoltán, Pintér Lajos, Elmer István, Nyilasy Balázs, és a 
mûvészettörténész Kozma Mária írásaival. Felsorolásunk nem teljes, de teljes az a törekvésünk, hogy a mûvészet 
által mutassuk fel egy budai kishaza szépségeit, szellemi kincseit.  

Hogyan ma? És hogyan tovább? A szellemi közélet számára nyilvánvaló, hogy mennyire hiányzik egy hatá-
rozottan budai szellemiséget hordozó, valló és vállaló folyóirat rendszeres megjelentetése. A POLISZ külön-
száma éppen e tradició nagyságára és e meghatározó budai kerület irodalmi értékeinek múltjára, illetve jelenére 
kívánja a figyelmet országosan is ráirányítani. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szerkesztõi munka csak megalapoz-
hatja a múltbanézés és jövõteremtés közösségi összefogásra váró szép feladatait. 

Antológiánk a Bibó István által értelmezett “POLISZ” szellemiségét õrzi: szerkesztõi és támogatói együtt 
vallják, hogy az az egyén, a személyiség, az író nem csupán elszigetelt, önös lény – hanem a közhöz, a közösség-
hez, a poliszhoz tartozó és annak számára alkotó ember.  

 
Turcsány Péter 

 
A LAP ÁRA: 200 FT
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A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 
 

Szerdahelyi György Alajos: Buda város majorjára 
Dr. Mitnyan György: Hagyományteremtõ antológia 
Petõfi Sándor: A hegyek közt, A bokor a viharhoz 
Elmer István: Gyökeret vertek a svábok 
Rigó Béla: Svábhegyi sanzon 
Dr. Jókai Mór: Kertgazdászati jegyzetek (két részlet) 
Pintér Lajos: Szüret az Istenhegyen, Istenhegyi borospohár (versek), Lépcsõk az Istenhegyen (tisztelgés) 
Benedek István: Szépkilátás (Részlet a Hegyvidékben megjelent sorozatból) 
Ábrányi Emil: Kossuth szobor a hegyen 
Dutka Ákos: Városmajor 
Heltai Jenõ: Éjjel, a házak... (részlet) 
Gárdonyi Géza: A Zugligetben 
Szentkuthy Miklós: Frivolitások és hitvallások (részlet) 
Németh László: Az Istenhegyen 
Illyés Gyula: Sasad, Farkasrét 
Szabó Lõrinc: Farkasrét, A fehér táj, Kandalló elõtt, Nyár 
Erdélyi József: Istenhegyi emlék 
Takács Tibor: Az Alkony úton, alkonyatkor 
Lengyel Balázs: Négyen 1956-ban (novella) 
Szabó Lõrinc: Egy hét múlva 
Nemes Nagy Ágnes: Flotta, Kékgolyó utca, Egy városról 
Mészöly Miklós: Sunt lacrimae rerum 
Baumholczer Tamás: A 301-es (novella) 

 
MERÍTETT SZAVAK 

Varga Domokos: Hol ez a gyerek? 
Tornai József: A fészek-jel 
Benedek István: Szemközt a budai várral (Televíziós beszélgetés részlete) 
Sík Sándor: Hajnal a Normafánál 
Radnóti Miklós: Szerelmes vers az Istenhegyen, Istenhegyi kert 
Tamkó Sirató Károly: Õsz a Farkasréten 
Nemes Nagy Ágnes: Futóesõ 
Rónay György: Költõ utca a Szabadsághegyen 
Devecseri Gábor: Normafa 
Erdélyi József: Ördögárok 
Iszlai Zoltán: Sashegyi idõmértékes 
Jékely Zoltán: Séták a Zugligetben, Tavasz a Városmajorban 
Devecseri Gábor: Budai hegyek utcáin 
Zelk Zoltán: Rácz Aladár 
Gyõry Dezsõ: Hegyvidék 
Pálfi Ágnes: Balkonomról (Vitrázs, Haiku-lánc) 
Tímár György: Városmajori elégia 
Mohás Lívia:  Rejtõzés sziklafalnál, a hintó már oda (Részlet a szerzõ Jessze fája c. készülõ regényébõl) 
Károlyi Amy: Tündérszikla 
Csukás István: Emlélmû a Városmajorban 
Marsall László: Ülni az ablak elõtt 
Elmer István: Mint a rabok (novella) 
Nyilassy Balázs: Esti meditáció 

VILÁGBESZÉD 
Tornai József: Költemények a Tank-kor költészetébõl 
Madarász Imre: Elátkozott költõ mint eretnek vértanú (A Pasolini-kultusz természetrajzához) 
 

TÁJOLÓ 
Bölcsõelyünk körül 
Szerdahelyi Csongor: Egy a százezerhez 
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Tompa Mária: Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életmûvében 
Mezey László Miklós: Történelmi derûlátás (Romlás és reménység, Magyar évszázadok) 
Madarász Imre: Júdás apokrif története ‘ Vasvári Erika Júdás anyja címû könyvérõl) 
Novák Béla Dénes: Örök dilemma...(Pálfi Ágnes három verseskötetérõl) 
Okányi Kiss Ferenc: Pillanatnyi érzelmi hatások (Jánosi András Az utolsó ticket scifilokrimisztikus regénye olvasásakor) 

 
E számunk fotóit Budapest Főváros XII. Önkormányzatának kulturális bizottsága, illetve grfikáit Móser a Szentkuthy Miklós 

Alapítvány bocsátotta a szerkesztőség rendelkezésére  
Számunk szerkesztésekor felhasználtuk Kahlic Endre kéziratos iorodalmi összeálítását 
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A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 

Szerdahelyi György Alajos 

Buda város majorjára 
 
Itt ahol is Niczkyt látod nyugovóra derülni 
   volt Korvin Mátyás kertje a hajdanidőn; 
Korvint és kertjét hirdette a könyv s a beszéd, sok, 
   Niczky ligetére néz Buda fentrül alá. 
Szobraival, fénnyel pompás vala az, fejedelmi: 
   ezt az ízlés még a csín díszíti fel nemesen 
Niczky ugyan kisebb nálatok, te, királyok oromja, 
   mégis a kertednél szebb ez a kert, az övé. 
Nála a mesterség és természet frigyesülnek: 
   természet dolgán s mesteri műre tudós. 
 
(A verset Szerdahelyi György Alajos /1740-1808/ jezsuita, filozófiai író, egyetemi tanár latinul írta, 
 Geréb László fordította magyarra.) 

 
 

E számunkat Szentkuthy Miklós képei és más képfelvételek illusztrálják 
Szerkesztésünk folyamán felhasználtuk Kahlich Endre kéziratos irodalmi összeálítását 

Számunk főmunkatársa Gonda Attila közművelődési referens 
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idr Mitnyan Gábor 

Hagyományteremtő antológia 
 
Tisztelt XII. kerületi polgártársak, tisztelt szerkesztők! 
Megtiszteltetésnek érzem, hogy az elsők között lapozhatok ebben a kerületünk életében páratlan jelentőségű 

és összegző irodalmi antológiában. A Kráter Műhely Egyesület és a POLISZ folyóirat korábbi kiadványait is-
merve nem lep meg a munka igényessége, mégis csodálatos az irodalom megidéző képessége és hatalma! Ebben 
a kisebb kötetnyi antológiában íme a XIV. század Mátyás királyi pompája, a török hódoltság után kietlenné vált 
táj élővé varázsolása, a szórakozni és felüdülni vágyó Pest-Buda múlt század végi hangulata, majd 1945 és 1956 
megrázó élményei egy csodálatos szimfónia részeivé nemesülnek. 

Kerületünk egyházi, zene- és képzőművészeti élete az utóbbi időben megjeleníti lakóinak azt a vágyát, 
amelyben tradíció és modernség, nemzeti érzés és egyetemesség egyként kifejeződik. Nagyon hiányzott már az a 
lokálpatrióta érzést is természetesen magába foglaló irodalmi gyűjtemény, amelyben elődeinkre és magunkra 
ismerhetünk. A POLISZ folyóiratnak ez a száma kettős értelemben is képes bemutatni szűkebb pátriánkat: mate-
riális viszonylataiban felismerjük annyira szeretett utcáinkat, tereinket, ligeteinket, hegytájainkat és ami fonto-
sabb: újra a miénk lehet az a szellemiség, amely szakadatlanul vonzotta és tovább építette, egyszóval kultúrtájjá 
tette meghitt környezetünket. Jó érzés tudnunk, hogy a klasszikus íróink által is kifejezett  haza- és természet-
szeretet nem avulhat el, hanem folytatható és folytatókra talál kortárs írónik révén korunkban is. 

Hagyományteremtő kiadvány megszületésének lehetünk tanúi, nemcsak kerületünknek, hanem a budai kerü-
leteknek is példamutató kezdeményezésnek, amelyet a jövő években újabb és újabb jelentkezések támogatásával 
kívánunk folytatni. Elsődleges célunk, hogy kerületünk lakói valódi szellemi közösség részei lehessenek, ahol a 
pedagógus, a szülő, a művész és a befogadó, az író és az olvasó megtalálja partnereit, és büszkén ismeri fel szű-
kebb pátriája nagy és emberileg meghatározó értékeit. 

 
dr. Mitnyan György 

Budapest főváros XII. kerület polgármestere 
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Chronicon Budense 
Részletek Rapaics Raymund 

Magyar kertek című könyvéből 
 

Ott, hol kertek alatt a gyümölcsfák sok faja díszlik, 
és a virágok ezer szine nyitja mosoly'gva szemét ránk, 

hol tavaszok jöttén az szép majoránna elõbúj' 
s versenyt illatozik tûzpír- s patyolatszinü rózsa 

és koszorúval körbeövedzi a tarka lugast is – 
ott biz' ezer fiatal gyakorolja magát a porondon! 

 
 (Taurinus: Stauromachia, részlet, Turcsány Péter fordítása) 

 
 

 
Zsigmond korában már lényeges szerepet játszottak Buda körül a nyugati oldalon a díszkertek. Így tudja ezt 

Horváth Henrik is, amikor megrajzolja Buda színes képét Zsigmond korában: “A házak színében érvényesült az 
anyagszerűség, a többszínűség, a festőiség.... kicsendült az építőanyagok természetes színárnyalata, a piszkei és 
süttői vörösmárvány, a haraszti és budakalászi fehér mészkő, a szürke homokkő, barna téglák, a sárga lemezek-
kel, kékes ónnal, vörösrézzel vagy téglával fedett tetők; a különböző faszerkezetek anyagszerű sokféle színben 
csillogtak. Mindehhez hozzá kell képzelnünk a hegyoldalakon elterülő szőlők, gyümölcsösök és virágkertek 
zöld és tarka árnyalatait.”...  

 
A XV. században Budán a Várhegy déli és nyugati oldala s a szemben fekvőhegyek lejtői tele voltak kertek-

kel, s a budai virágos kerteket a XVI. században Taurinus kanonok humanista dicsőséggel örökítette meg. A 
későbbi háborúkban ezek a budai kertek elpusztultak, de hamarosan újra támadtak, amint sikerült a törököt vég-
leg kiverni az országból. Azonban Buda kertjeinek képe ekkor még sokáig fölöttébb különbözött a mai állapot-
tól, mert még a múlt század első felében és közepén is főként szőlők borították a budai hegyeket. Olyan volt 
tehát a budai hegyvidék kertes része, mint most pl. a balatoni hegyvidék, ahol szőlő sorakozik szőlő mellé. (...) 

A budai hegyek világában legelőször a Zugliget és környéke vonzotta magához a nyaralásra vágyó polgáro-
kat. Érdekes, hogy még ekkor is élt Mátyás király nyéki vadászvillájának és vadaskertjének emléke, s a kitelepü-
lők egyenesen a királyi példa nyomán választják ki ezt a helyet. A legfőbb és szinte kényszerítő ok azonban az a 
kivétel, hogy a vízben fölöttébb szegény budai hegyvidéknek ez a pontja bővizű forrással dicsekedhet. Schams 
ma is érdekes leírásban örökítette meg a régi Zugliget képét 1822-ben, ezzel kell megismerkednünk, ha látni 
akarjuk, milyen volt Magyarországon a városok környéke, mikor nálunk megindult a városi villakertek építése. 

“Buda legszebb és leglátogatottabb kirándulóhelyei a közeli nyugati hegyeken vannak, ahol a Krisztina-
városon átvezető úton Zugligetbe, a Szép Juhásznéhoz és végül Máriaremetére jutunk. Ezek közt az első helyet 
kétségtelenül a Zugliget érdemli. 

A vízivárosi temető vidékén, a hegy lábán, ahol elválik egymástól a Budakeszi- és a Hidegkúti-út, néhány év 
óta új növényzet zöldel, amely nagyon vonzó látvány, és a tervszerű beosztás az ízlés és gazdaságosság legszi-
gorúbb követelményeit is kielégíti. Aki látta ezt a kietlen, köves helyet néhány évvel ezelőtt, és meglátja mostani 
szépségét, meg kell csodálja Buda lakóinak fáradhatatlan szorgalmát, amellyel a hálátlan helyen oly sok termé-
keny földszigetet sikerült előteremteni, ahol most pompás szőlők és gyümölcsösök teremnek. Alig mertem hinni 
szemeimnek, mikor évek eltelte után ismét eljutottam erre a helyre, hogy ugyanazon a területen járok. 

Ezek a kertek egyesítik a szépet a hasznossal, s megnyitják az utat a regényesség tájaira. A művészet itt Buda 
közeli környékén ama kevés helyeknek egyikét választotta ki, amelyeket a természet elhanyagolt, hogy teremtő 
erejét bemutathassa, s mindenkinek egyet kell értenie abban, hogy ízléssel és nagy anyagi áldozatokkal olyasmit 
alkotott, amelynek nincs párja a város környékén. Pest újabban az egyik szépítést a másik után végzi a város 
belsejében, Buda lakói úgy versenyeznek vele, hogy a környéket igyekeznek széppé és barátságossá tenni. (...) 

Innen a Zugliget magasabb tájaira hágok fel, amelyek régi magyar királyoknak voltak vadászterületei. Ezt a 
környéket Disznófőnek nevezik arról a régi időből származó kőbe faragott disznófőről, amely alatt egy forrás 
vize tör elő, a vándor örömére és felüdülésére. 

A Zugligetet nyáron sokan keresik fel, s a vasár- és ünnepnapokon a gyalog, lovon és fogatokon kiözönlő 
vidám embersereg boldogan élvezi itt a tavaszt. Pünkösd hétfőjének délutánján népünnepély támaszt lármát, 
amelyen mindkét város számos lakója vesz részt.” 

A Zugliget után sorra következtek a budai hegyek különböző részei, mindenütt nyaralók, villák települtek, s 
villakertek ezrei borították el Buda környékét. A szőlőtetű elterjedése után azonban olyan költséges lett volna a 
szőlők fenntartása, hogy itt mindenütt lemondott róla a budai polgárság, s ettől kezdve a szőlők nyári zöldje és 
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őszi pírja eltűnt a budai hegyekről, még a híres sashegyi kadarka is, helyét gyümölcsfavirágok, majd egyre foko-
zottabb mértékben kert díszvirágok tarkasága foglalta el. Eleinte természetesen ezekben a kertekben is mértani 
szabályosságú virágágyak, virágszőnyegek, pázsittáblák kaptak helyet, majd korunkban feltűntek végre a lejtők-
re való virágos tájkertek és sziklakertek is. 

 
A Városmajor eredetéről hallgassuk meg Morbitzer Dezső fővárosi kertigazgatót: “Budának a töröktől 250 

évvel ezelőtt történt visszafoglalása után a gazdátlan földeket a katonai parancsnokság és a házzal bíró polgárok 
önkényesen foglalták le. A várparancsnok a lefoglalt földek közül a mai Városmajorban és környékén nagyobb 
területeket saját részére is lefoglalt, amiért Buda város tanácsa, a katonai parancsnokság és a kancellária hosszú 
ideig vitatkozott. Gróf Daun várparancsnoktól 1729-ben Buda város tanácsa 3000 forint előételi jogon megvásá-
rolta a Városmajor területét. Gróf Daun az általa birtokolt területen majort és kertet létesített és ott rendszeres 
gazdálkodást folytatott. Az egykori térkép szerint a major belső szélén, a Kis-Svábhegy alatt húzódó dűlőút, a 
mai Városmajor-utca mentén terjedelmes eperfaiskola volt, ahol a fásításhoz szükséges eperfacsemetéket szapo-
rították. A város a tulajdonába került majort és kertészetet 1731-től 1783-ig kertészeknek adta bérbe, de ez nem 
járt haszonnal. 1785-ben II. József rendeletére a Városmajor területén közkertet kellett létesíteni. Ennek alapján 
a helytartóság rendeletére Tallherr József állami építész készítette el a városmajori kert tervét, amelynek alapján 
Kock Antal városi kertész kezdte el a kert telepítését, de az alapmunkákat sem fejezte be. Tallherr a kor divatja 
szerint francia kertstílusban tervezte a kertet, egyenes utakkal, sövényekkel, virágágyakkal. Az ültetéshez szük-
séges faanyagot – hársfákat, nyárfákat és szilfákat – a város a budakeszi és a dunabogdányi erdőből vásárolta, s 
ezeket a major közepén fasorba ültették.” 

A múlt század első felében a Városmajor volt a főváros közönségének legkedvesebb parkja, amelybe külö-
nösen a tavaszi hónapokban járt üdülni Buda és Pest közönsége, s amelyben május elsejét nagy mulatsággal 
ülték meg. Ebből a korból, 1822-ből maradt ránk Schams leírása, amely elevenen festi meg a Városmajor életét. 

“A Krisztinavárosnak majdnem északi végén fekszik a budaiak legkedveltebb szórakozóhelye, a Városma-
jor, amelyet mostanában bővítettek ki és szépítettek meg. Amint a budai Vár lakója kilép a Bécsi-kapun, tekinte-
te máris a Krisztina-város legszélső kertjein és a Városmajor élősövényekkel és fasorokkal keresztülszelt pázsit-
ján pihen meg. Szabályozatlan meder az ágya annak a híddal átívelt kis pataknak, amely ,majdnem közepén fut 
végig ennek a mulatóhelynek, azonban amikor záporok vize túltáplálja, a szomszéd lakók szorgalmának ered-
ményeit is magával ragadja, vagy iszapba temeti. 

Alighogy a tavasz kiöntötte zöldjét a határra, máris tarka rajokban özönlik le az úton a Vár népe, az alsóbb 
részeken csatlakoznak hozzá az itteni lakók, s végül az embertömeg eloszlik a különböző mulatóhelyeken. Itt a 
fül is megtalálja a maga élvezetét, de nem kisebb a meglepetés változatossága az emberek szeme számára sem, 
akik másokat látni s magukat mutogatni akarják. 

Régi szokás avatta május elsejét – amikor az Ég megcsókolja a Földet, s menyasszonyává fogadja, hogy 
majd anya legyen belőle – e hely első ünnepnapjává és mindenki előre várja, hogy e vidám nap örömeit élvez-
hesse. Még csak pitymallik, s máris elhagyja a városi lakását fiatal és öreg, gyalog vagy kocsin, és később annál 
nagyobb számban, minél szebben önti szét a Nap a hajnalpírt az égen. A vendégek maguk is olyan vidámak, 
mint a szép májusi nap. Bárhova tekintünk, mindenütt nyüzsög a sok ember, olyan világ gyülekezik itt, mint 
akár a bécsi Práterben. Grófok, bárók, hivatalnokok, tisztek, tudósok, kereskedők, iparosok, hölgyek és polgár-
nők keverednek össze tarka egyvelegben , s az öregek éppúgy átadják magukat a jókedv mámorának, mint a 
fiatalok, a lovag éppúgy, mint a polgár, a magasrangú hölgy éppúgy, mint az egyszerű cselédlány. Zenekarok 
hangjai emelik a hangulatot és ennek a májusi ünnepnek olyan költői a szépsége, hogy az ember elfeledi a hit-
vány mindennapi tülekedést és a maga vajmi prózai életét. Mindenki tréfálkozik, kacag, sétál vagy baráti körben 
beszélget. Esznek és isznak, vagy azt fogyasztják, amit a korcsmáros konyhája és pincéje kínál, vagy azt, amit a 
gondos háziasszony hozzátartozói számára elkészített a tarisznyába. Ezen a napon a fák lombja is zöldebb, a 
hegyek csúcsai is aranyosabbak a napsugártól. Május elsején a Városmajor az ünnepi királynő, s még a Zugliget 
és a pesti Városliget is szerényen húzódik meg e napon.” 

Sokáig élvezte a tavaszt és a május elsejét Buda és Pest lakossága a Városmajorban, de a század második fe-
lében mégis csak győzött a pesti Városliget. Ekkor halaszthatatlanná lett a Városmajor átalakítása. “1885-ben – 
írja Morbitzer – a székesfőváros tanácsa elhatározta a Városmajor kertészeti rendezését. Ennek alapján az Olasz-
fasor mentén, a Szamos- és Temes-utca közötti lejtőn sétányt létesítettünk, amelyet az újabb időben kibővítet-
tünk. Először a Temes-utcától a Fogaskerekű-vasút felé, illetve a kertészeti telep előtt a Városmajor-utcáig nyúj-
tottuk a sétányt. A régi városmajori templom felépítése után annak környékén a Csaba-utcáig, 1934-ben pedig az 
új templom felépítése után annak környékén a Csaba-utcáig, 1934-ben pedig az új templom és harangtorony 
környékén létesítettünk sétányt.” 

 

Petőfi Sándor 
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A hegyek közt 
 
Ott alant, alant, a mélyben, 
A kék messzeség ködében, 
Ott a város... csak úgy rémlik, 
Mint a múlt, amelyet félig 
Átadott immár a lélek 
A felejtés éjjelének. 
Kinn vagyok a természetben, 
Fönn, magasra nőtt hegyekben; 
Magas e hely, itt pihen meg 
Koronként a vándor felleg, 
S ha itt volnék éjjelenként, 
Csillagokkal beszélgetnék. 
Lenn a völgyben, lenn a mélyben 
A kék messzeség ködében, 
A város távol zajában 
Hagytam gondod, hazám s házam! 
Ott lenn hagytam minden gondot, 
Mely szívem fölött borongott, 
Melynek sötét árnyékában 
Mint rideg kőszikla álltam. 
Ne bántsatok, ne bántsatok, 
Ha egy rövid napot lopok 
A magam mulatságának 
Hisz eleget élek másnak!... 
Minden lenn marad ami bánt, 
Nem hoztam föl magammal mást, 
Csak ami boldogságot ad, 
Kedvesemet és lantomat, 
Kedvesem, ki egy személyben 
Asszony s gyermek, örömében 
Jön és megyen, pillangót űz, 
Virágot szed, koszorút fűz, 
Majd eltűnik, majd előjön; 
Úgy lebeg a hegytetőkön, 
Mint egy álom tüneménye, 
Mint a rengeteg tündére. 
Én merengve, oh természet, 
Örök szépségidre nézek, 
S szemeimnek bámultában 
Néma, de szent imádság van. 
Mint felém repeső szivek, 
Rezegnek a falevelek, 
S ábrándos suttogásukban 
Mennyi kedves, szép titok van! 
Fáktól vagyok körülvéve, 
S mint édes fia fejére 
Áldó keze az atyának, 
Úgy hajolnak rám az ágak. 
Istenem, beh boldog vagyok: 
Majd hogy sírva nem fakadok. 
 
(Zugliget) 
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A bokor a viharhoz 
 
Lassabban, haragos lelkek testvére, vihar, hogy 
   Lombjaim árnyékát szét ne zilálja dühöd! 
Szentegyház vagyok én, e fészek benne az oltár, 
   És ezen oltárnak papja a kis csalogány. 
Hadd dícsérje, ne bántsd, éneklésével az istent, 
   A természetet, a szent közös édesanyát. 
 
(Zugliget) 

Elmer István 

Gyökeret vertek a svábok 
 
Vizsgáljuk a Svábhegy névnek ezt a hagyományos megjelenését. Schwabenberggel találkozunk telekkönyv-

ben 1700-ban, térképen 1760 körül, Schams könyvében 1822-ben. A Svábhegy név, mint “úgynevezett Sváb-
hegy” magyar irodalmunkban elõször a Honmûvész 1833. évi folyamában jelenik meg, itt azonban még szó 
sincs az ostromló svábokról. Ezek névadó szerepükben Feldmann Wegweiser címû pestbudai útmutató 1844. évi 
(elsõ) kiadásában jelenik meg. Ebben olvassuk, hogy “a hegy akkor kapta ezt a nevét, amikor a német birodalmi 
sereg sváb kontingense itt állomásozott és innen kezdte meg a vár elleni ostromát”. Huszonkét évig dominálta a 
pestbudai utikönyvpiacot Feldmann, akinél azonban tudományos körökben különb márka volt: Döbrentey Gá-
bor. 

Döbrentey csak a Kis-Svábhegy nevét származtatja a sváboktól. 
Döbrentey volt az 1847-es híres határkeresztelõnek (...) a megrendezõje. (...) Döbrentey szerelmese volt a 

történeti neveknek. Különösen az 1686-os ostromért rajongott, amelynek valóságos hekatomba alakjában áldoz-
ta fel Buda egész környékét. A Svábhegyet azonban inkább kivette a hekatombából. Az ostromló svábok csak a 
Kis-Svábhegyet kapták meg tõle. Amit ui. Feldmann nyilván az akkor már viruló Döbrentey-agitáció hatása alatt 
az egész Sváb-hegyre mond, az csak a Kis-Svábhegyre helytálló. Budavára intenzív ostroma innen és nem a 
(Nagy)-Svábhegyrõl történt. A Svábhegy név elsõ etimologizálása tehát helytelen volt. Maga Döbrentey a 
(Nagy)-Svábheggyel egészen másképpen bánt el; megállapította azt, hogy eddig Svábhegynek hívták, és javasol-
ta, hogy ezentúl Istenhegy legyen a neve. Hivatalosan így is történt. A nép nem fogadta el, tudósok megtámadták 
ezt a névadást. (...) Bennünket most csak az érdekel, hogyha a Svábhegy csakugyan a történelmi nevezetességû 
sváb harcosokról viselte ezt a nevét, Döbrentey miért nem kapott kapva ezen az õ stílusának annyira megfelelõ 
tényen? 

A megfejtés az, hogy efféle hagyomány mindazideig nem is volt – vagy ha volt, az egészen újkeletû és hatá-
rozatlan volt. A Svábhegyet Svábheggyé tették a környéken letelepedett Svábok, s nem a hadi zsákmánnyal 
elvonultak. Döbrentey azt a körülményt, hogy a Svábhegyen a többi németek közt svábok is táboroztak, még 
csak annyira sem méltányolta, hogy meghagyta volna a régi Svábhegy nevet. A Kis-Svábhegyet, amelynek pre-
cízebb szerepe volt az ostromban, beleillesztette tarka keresztelõ-programjába. Lefaragta róla a Kis-t és hozzáil-
lesztette a sváb ostrom indoklását. Így kerültek az ostromló svábok összeköttetésbe a Svábhegy már meglevõ 
nevével, elõször csak a Kis-Svábhegyével. A dolog azonban oly tetszetõs volt, hogy a késõbbi irodalom, mely 
minden más Döbrentey-adta nevet gyanúsnak talált, a kissvábhegyi indoklást kiterjesztette az egész Svábhegyre. 

(...) 
Magyarországra a német betelepülések és telepítések közismertek. Történelmünk legrégebbi idejérõl kezdve 

tanúi lehetünk ennek, s egyes korszakokban a folyamat fölgyorsult, nemcsak idõben, hanem a telepesek számát 
tekintve is. Ilyen volt a török utáni idõ, amikor a sokszor több napi járóföldre elnéptelenedett, ám 
mezõgazdasági szempontból értékes vidékeket a Birodalomból részben állami, részben magántelepítéssel, a 
kezdeti idõkben ingyenes földjuttatással és adókedvezménnyel kitüntetett Bauerek, azaz földmûvesek népesítet-
ték be, hogy a parlagon hagyott földeket újra föltörjék és megmûveljék. 

Rigó Béla 

Svábhegyi sanzon 
 
Õszi csõben a fogas vasút 
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dünnyögve kaptat a Svábhegyre fel. 
Épp velem szemben ül Jókai úr, 
és a jövõ századra figyel. 
 
– Hova megy, Mester, rég nem láttuk alant. – 
kerekünk kattog, zeng a jelzõ harang. 
– Sok-e a dolga, ír-e fent is nekünk? – 
vacog az ázott, ócska pálya velünk. 
 
Kék szeme fárad, a fénye fakul. 
Bécsi szabású kabátot visel, 
s élclapot nézeget Jókai úr, 
míg a jövõ századra figyel. 
 
– Csoda, hogy itt van! Álom ez vagy regény? – 
keresem ott a glóriát, a fején. 
– Ugye, megérte visszajönni megint? – 
Makacsul várom, végre rám is tekint. 
 
Néz, a kezében óra lapul. 
Csukva. A perceket úgy üti el. 
Hallgatja csendesen Jókai úr, 
míg a jövõ századra figyel. 
 
– Ugye, hogy rólunk álmodott sok csodát? – 
monoton hullik ránk az este. Tovább. 
– Kicsorog értünk vér és tinta, ha ír... – 
Hiszen a sorsunk issza mind a papír. 
 
Közben a város mélybe lapul. 
Csattog a pálya, az égnek emel. 
Átnéz rajtam is Jókai úr. 
Már a jövõ századra figyel. 
 
 

Dr. Jókai Mór 

Kertgazdászati jegyzetek 
(2 részlet) 

 

A gyümölcsfákról 
 
Magyarországon a gyümölcskertészet épen olyan fontos gazdasági föladat, mint a szőlőkertészet. 
Az egy Kecskemét város, vállalkozó szállítói révén, több értékű gyümölcsöt szállít ki külföldre (Bécsen túl 

Berlenbe, Szentpétervárra, Londonba) mint amennyire megy az összes borkivitelünk. 
A magyar gyümölcsök ízre és zamatra nézve felülmúlják a hasonló olasz gyümölcsöket, még a déltiroliakat 

is. 
Azonban a francia finom gyümölcsfajok nyersen is, aszalva is, épen olyan magasan állnak a magyar gyümöl-

csök felett. 
Mi tehát milliók értékéig eladjuk a magyarországi gyümölcsöket Németországnak, LengyelországnaK, 

Oroszországnak, Angliának, de viszont megvesszük a franczia gyümölcsöket roppant nagy árakon. (Például: 
négy kiló magyar aszalt szilvának az ára megfelel “egy” kiló franczia aszalt szilva árának.) Azután pedig egy 
darab franczia Kalvill alma a boltokban 50 krajczár, a magyar alma pedig 5 krajczár. _0 Mindegyiknek akad 
vevője. 

Érdemes lenne erről elmélkedni. Nem lehetne-e nekünk utolérni a franczia kertészetet? A mire különben elő-
re is adhatok választ. A Légrády testvérek nádorkertjéből kerülnek elő olyan Kalvill almák, amelyeknek darabját 
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Berlinben egy márkával fizetik. 
 

Az én sziklakertem 
 
Mikor az én svábhegyi telkemet megvásároltam Schweitzer hegedűgyárostól, házastul 2200 forintért, akkor 

azon nem volt egyetlen egy gyümölcsfa sem. Tavaly kínáltak már ezért a kertemért épületestül harmincezer 
forintot. De hát nem adom el. Ez az én életemnek a föltétele. Egy millióért sem tudnék magamnak jó egészséget 
és jó kedélyt vásárolni, a mit a kertem megád nekem. 

Pedig nem esik a telkem semmi viczinális vasutnak az utjába. 
Mint egy sziget közepén, úgy lakom egy sziklatömb tetején, a kocsi-út öt méternyi mélyen járja körül 

félkörbena kertemet. 
Én is alkalmazhatom magamra a monakói fejedelemnek a jelmondatát: 
 

“Abito sul un scoglio: 
Non aro, non ricoglio; 
Ma poi vivere voglio…” 
 
(“Lakásom sziklán kuporog: 
Nem szántok és nem takarok; 
De azért élni akarok…”) 
 

Pintér Lajos 

Szüret az Istenhegyen 
 

Rozsdafoltok a gesztenye levelén, 
kora ősz, véraláfutásos az ég, 
véraláfutások az ősz Jókai tenyerén is. 
Az író és báró Eötvös a hegyet járja, 
menyétre lelnek, őzre, rókára. 
Ez Menyét út legyen, ez Őz utca, 
ez Róka dűlő: vágnak egymás szavába, 
fúj a szél a Svábhegyen, 
e keresztelés mámorában 
kipirulnak, mint gránátalma, gurulnak: 
két névadó vén gyerek. 
Járom a Tücsök utcát egyedül, 
századvég van, kora ősz van most is, 
dicsőség a régi névadóknak: 
a Tücsök utcát újra fölveri 
az égreszálló tücsökcirpelés. 
 
De a Tücsök utca elején a gesztenyés: 
mint az ember, ki agyvérzést kapott, 
félig megbénult, félig már halott, 
egy gesztenyéjét söpri épp a szél, 
boszorkánytermés, kiáltozom. 
Jókai e fákat suhancoknak látta, 
mikor anyjával járta a hegyet. 
E toronyból, hegy-oromból 
nézze anyám a Dunát, 
a szilaj szigetet, a Gellért-hegyet, 
s nézze, belátunk a várba, 
belélátunk a király torkába is. 
Jól van, fiam, kicsi fiam, jól van, 
hogy itt vertél tanyát. 
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Gyík fut előttük az úton át, 
siklik, pörög a penge-köveken. 
 
Bent a portán mindenki lázban, 
háznép, vendégség, cselédség: 
nagyhajú, hajlott öregek. 
Hiszen szüreti nap lesz holnap. 
Bor csak alig, de nekünk elég. 
Gyökérkefékkel csutakolják 
a hordókat, kádakat s a prést. 
Birkácska, bürgécske, te is 
veted kabátod, lerántva rólad a prém. 
Hát bégess, imádkozz. 
Szőlőnk akad, lásd, böngészd, legény, 
de termésünket mind elverte a jég. 
A házigazda zenészért üzen: 
jó hegedűsöm, a kedvemért, húzd rá, 
s legelőször megy táncba Jókai, 
középre áll s mint bakkecske topog. 
Messziről nézik az úri asszonyok, 
felesége, barátné-özön, 
és suttogják: az író úr bolond. 
 
Végtére a fényből kitépi magát, 
iszkol házába, botot keres: 
sétánkhoz ez a durva faragású 
meggy-pálca jó lesz, dörmögi. 
Magába, fehér szakállába mondja. 
Végigsétál a parkon, odaköszön 
a rücskös hársnak, tüskös galagonyának: 
édes szép zöld fáim, jó napot. 
Elfárad, kő-asztalához ül, 
padja ívéhez odatelepül, 
házőrzői is kőből, oroszlánok: 
jó kutyáim – mondja _0, ki idejön, 
bátran lábikrán harapjátok. 
Szabadság, egyenlőség – pha, 
széthordtátok: kofák, kóklerek, kufárok. 
A kőpad áll még. És az asztal áll. 
De odatelepülni te se merj. 
A kertben jártam. Lehajoltam, fölvettem 
két szív-alakú, apró gesztenyét. 

 

Istenhegyi borospohár 
 

Szemed tükrében nézi magát a város, 
ember, ki csak por vagy 
és hamu. De most önnön 
tudatára ráébred a por s hamu. 
Istenhegyi borospohár kezemben, pohárban 
bor, kezemben erő, egészségedre, 
por és hamu. Egészségemre. Tölts, 
pirosat, villámot, hogy a lángja 
lobbanjon ránk: a jégcsap világra. 
Tölts, aszubort, aranyat, 
hogy bennünk a jellem, az erény 
aranylemez legyen, ne ócskavasból edény. 
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Szemed tükrében nézi magát 
a város, ember, ki csak por vagy 
és hamu. De most  
önnön tudatára ráébredt 
por s hamu. Istenhegyi borospohár 
kezemben, pohárban bor, 
kezemben erő, egészségedre, por 
és hamu. Egészségemre. 
 
Ezerkilencszázhetvenkilenc 
szeptemberében írom e verset 
városunk fölött, az Istenhegyen, 
hol figyelmes, finom műszerek lesik 
a rongydarab-tüdőm: elfoszlik-e? 
 
Nem halhatok meg. 
Szerződést kötöttem a fákkal, 
ablakom alatt a gesztenyefa 
énhelyettem vesz lélegzetet. 
 
Fölöttünk – lásd csak – 
egy csillag kihűlt helye: 
ahogy nézem, egét elhagyja, 
s lábam elé zuhan egy gesztenye. 
 
Nem sötétedik, csak időtlenedik. 
R. M. lépdel előtted a kertben, 
mintha nem ölték volna meg. 
S aki még meg sem született: 
utánad is titkon jön valaki. 
Ahogy e gesztenyéért lehajolsz, 
elidőzöl s fölveszed: már lopva lesi. 
 

Pintér Lajos 

Lépcsõk az Istenhegyen 
Tisztelgés 

 
Szerkesztői bátorításra írom ezt a pár sort. Különösebb szándékom nem volt eddig, hogy prózai sorokban is 

megmagyarázzam “istenhegyi” verseimet. Az lett volna a vége, az lesz most is: “gondolta a fene”.Én ezt a gyö-
nyörű tájat 1989-ig, amikor senki sem, Istenhegynek neveztem. Mert ez volt a neve, s mert el is hiszem, hogy 
Isten jókedvében teremtette. Neveztem még néha a szabadságtalan szabadság hegyének. Érdekes, hogy a szigorú 
cenzorok őrizetén nem akadt fenn a kifejezés. 

Újabban Szabadsághegnek nevezem (így!). Mert kivívott szabadságunknak pengeéle van, sért, bánt, sebez. 
Pedig a szabadság számomra nem pengeél, hanem gömbforma kiteljesedés. 

Valamikor 1960 táján vettem birtokba a hegyet, még emlékszem Hruscsov óriás Volgájára (Volgájára?), 
amint elrobogott gyermeki szemeim előtt. S rendszeres ottlétem 1985 körül ért véget. Talán időlegesen. Huszon-
öt év alatt e vidéken, hegyvidéken, ha összeszámolom legalább 2-3 évet, 20-30 hónapot eltöltöttem. Általában 
ősszel. Először beteg voltam, gyermekkori bronchiectasiám vitt oda a Béla király út és a Mártonhegyi út vidéké-
re, később már a szerelem: a tájszeretet. 

Sosem akartam, hogy valamiféle betegséglíra legyen ebből, annak példaképp ott Kálnoky Szanatóriumi elé-
giája. Nekem életlíra kellett, nekem a hegy kellett, lehulló faleveleivel, melyeket bibói röplapoknak neveztem. 
Édes Istenhegy, szerelmetes tájam, ugye találkozunk még!  

(A doktornő, aki lehetővé tette ezeket a szeptemberi alkotóhónapokat: Dr. Kiss Tóth Erzsébet főorvosnő az 
elmúlt évben távozott közülünk, a szerkesztő megj.)  
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Benedek István 

Szépkilátás 
Részlet a Hegyvidékben megjelent sorozatból 

 
Vessünk még egy pillantást az ütött-kopott házra, amelyet megszerettünk és Szépkilátás-villának becézünk, 

pillantsunk le a romantikus nevű, de kissé elhanyagolt Tücsök utcába – aztán ballagjunk vissza a névtelen térre, 
amelyet ezennel és ünnepélyesen kereszteljünk el Szépkilátás térnek. 

Kis liget mellett haladunk el, amelyben óvodások vidám serege nyüzsög. A háromszög alakú játszótéren ap-
rócska sergők, meg lipinkák, oldalt padok és két mellszobor: Eötvös József és Bódy Tivadar arcmása. 

Hogy Eötvös ki volt, mindenki tudja; idősebb hegylakók azt is tudják, hogy a Svábhegy lelkes hívei közé tar-
tozott. Rendszeresen járt ki a hegyre baráti körével, nyaralója is volt itt, nem is egy. A szobor éppen oda néz, 
ahol hajdan az Eötvös-villa állt, a felnőttek tüdőszanatóriumának mai parkjában. Egyetlen kő sincs már belőle 
(pincéjének maradék tégláit a második világháború után termelte ki egy szemfüles kőműves), pedig valamikor 
nagy élet folyt benne. Eötvös még a szabadságharc kitörése előtt kezdett a Svábhegyre járni, állítólag 1846-ban 
vette telkét a mai Eötvös út. 12. szám alatt, majd az ötvenes évek elején építette házát. Más verzió szerint a telek 
eredetileg Trefort Ágosté volt, nyaraló is állt rajta; a szabadságharc idején mindketten külföldön kerestek mene-
déket. Hazatérve Trefort vidéki birtokán húzódott meg, a svábhegyi nyaralót pedig átadta Eötvösnek, aki emele-
te házzá alakította, gyönyörű rózsáskertet varázsolt köréje, s bár Pesten is volt lakása, idejének jó részét itt töltöt-
te. 

Hogy meddig? Ezt megint homály fedi. Tény, hogy a közekben kisebb nyaralót épített (Karthauzi lak); meg-
lehet, hogy csak halála után adta el a család mindkettőt. A hetvenes évek közepén, amikor megindult a Fogaske-
rekű, alaposan megnövekedett a Svábhegy forgalma, ekkor lett az Eötvös-villából vendéglő — a Szépkilátás 
vendéglő győztes vetélytársa. 

Amikor 1888-ban megalakult a Budapesti Hegyvidéki Turista Egylet (amelyből utóbb a Svábhegyi Egyesület 
lett), az Eötvös-villában volt a székhelye. Az Egylet alapítója Mérő János volt. “Svábhegy polgármestere”, 
ahogy akkoriban nevezték – vagyis a Hegyvidék leglelkesebb fejlesztője. Az Egylet célja, az Eötvös-villában 
lefektetett alapszabályok szerint: “A Hegyvidék ismertetése, az érdekesebb tájakhoz való juthatás megkönnyíté-
se és kényelmessé tétele, továbbá ezen Hegyvidék lakossága közt a társadalmi élet élénkítése. E célját az egylet 
úgy igyekszik elérni, hogy egyrészt a Hegyvidék szépítését előmozdítja, a közlekedést megkönnyíti gyalogutak, 
menházak építése, irányzójelek felállítása, térképek kiadása által, másrészt: a társadalmi élet élénkítése céljából 
társas összejöveteleket, jótékonycélú táncvigalmakat, hangversenyeket, felolvasásokat és egyéb szórakoztató 
ünnepélyeket rendez.” (Siklóssy, 192.) 

Az ilyen társadalmi egyesületek kezdeti lelkesedése általában hamar le is szokott lohadni, a kitűzött célokból 
igen kevés valósul meg. Nem ez történt azonban a Svábhegyi Egyesület esetéban. Az évtizedeken át intenzíven 
működő egylet rendkívül termékenynek bizonyult; lesz még alkalmam külön szólni a szép eredményekről. Itt 
csak annyit, hogy Eötvös József mellszobra, amely előtt most állunk, ugyancsak az egylet tagjainak buzgalmából 
került ide. A hegyen tartott táncmulatságok bevételéből rendelték meg a szobrot Stróbl Alajosnál, 1890-ben volt 
az ünnepélyes leleplezés, jelen volt többek közt Ábrányi Emil, Eötvös Lóránd, Gyulai Pál, Jókai Mór. A Nemze-
ti Színház egyik színésze szavalta Ábrányi Emil Szobor a hegyen című alkalmi költeményét. Jókai mondott 
ünnepi beszédet: “A megdicsőült épp oly feledhetetlen jóbarátom volt nekem, mint a Svábhegynek. És a Sváb-
hegy is épp oly jó barátunk volt mindkettőnknek. Ez táplálta a költői kedélyt, ez sugallta az ihlet, ez tartotta fenn 
nálunk a testi-lelki erőt…” A szobor felirata: Eötvös József báró. 1890. július 6-án emelte az istenhegyi nyaraló-
közönség. 

Azóta a kis parkot Eötvös parknak hívják az ottlakók. 

 

Ábrányi Emil 

Kossuth-szobor a hegyen 
 
Érc-szobraid megszaporodtak eggyel, 
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Hogy itt is őrt állj, fenn a hegytetőn, 
Küzdésre, gyászra, szent feltámadásra, 
Bennünk folyvást emlékeztetőn. 
Szerény szobor, de szebb helyen nem állhat 
Mint itt, ahol tisztább a napsugár, 
S a szellő mintha nevedet susogná 
Imádságképpen elhalkulva jár. 
 
Szerény szobor. De szebb helyen nem állhat, 
Mint itt, ahol balzsamos a magány, 
S a csalogányok most is úgy dalolnak 
Mint akkor, ama vészes éjszakán... 
Mint ott, a csöndes ház körül, ahol te 
Békésen aludtál és tán nemzeted 
Bilincseit szakgattad álmaidban, 
Mikor az önkény rabságba vetett. 
 
Fáradtan gondtól, súlyos gondolattól, 
E hegyre jöttél megpihenni te. 
És ez a hegy volt minden bércoromnál 
Emelkedő pályádnak kezdete. 
Mert amikor villámló szuronyok közt, 
Kemény paranccsal rád tették a féket: 
A fényes hír, s még tündöklőbb szabadság 
Akkor jegyzett el mindörökre téged. 
 
Elfogtak. De az Isten szeme látta, 
Hogy ártatlan vagy. Nagy benned a hit 
Lobogva ég, mint az apostolokban, 
És ettől kezdve diadalra vitt! 
Olyanná tette földi glóriádat, 
Hogy történetté szentesült a hely, 
Amihez egykor hozzáért a lábad, 
S emléket, márványt, szobrot követelt. 
 
/ – – – / 
 
Most itt vagy! Itt állsz! És kő-oszlopodról 
Távolba néz fönséges érc-szemed. 
Ó, hogyha lát is: lásson szebb jövendőt, 
Munkát, erkölcsöt, tiszta jellemet. 
Lásd, hogy teremtő, büszke haladás 
Útján megyünk mindig előbbre! Láss 
Egy nemzetet, mely végre összetart! 
Lásd jónak, bölcsnek, nagynak a magyart! 
 

Dutka Ákos 

Városmajor 
 
Itt felejtett árva erdő, 
Körülötted új világ nő 
Vasgerincű palotákkal, 
De benned mindig friss madárdal 
Dacol korral és idővel, 
Vasbetonra kent műkővel. 
Benned még az erdő lelke 
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Mosolyog a naplemente, 
Ősi ködök, régi árnyak 
Ide még hazatalálnak. 
Itt a fák még egyre nyúlnak, 
Naplementkor lángra gyúlnak. 
Nem hiába áll Beethoven 
Békés árnyú szegletedben. 
Hüvelyk Matyi nagy csizmája 
Ide bújt ez álomvárba. 
Itt a koldus elheverhet, 
Itt a madár fészket verhet. 
Jó is itt megbújni békén 
Forgatagos korunk szélén. 
A rigótól meg-megkérdve: 
Messze még a Farkasrétre? 
Városmajor – Városmajor, 
Lelkem mindig úgy rádhajol, 
Valahányszor benned járva 
Betakar vén fáid árnya. 
 

Heltai Jenő 

Éjjel, a házak... 
– részlet – 

 
A Nagybátyámnak háza volt Budán, 
a régi, zöldlombos Városmajorban, 
amikor Pest még nem volt Budapest. 
A ház nehéz kapuja zárva volt. 
Mikor kinyílt, mindjárt a kertbe léptél, 
nagy fák alatt bódult fehér virágok 
itták a nagy áldott aranylevét. 
Két vén platán között egy hinta lengett 
s a hintán kisfiúk és kisleányok 
repültek és visongtak ég felé, 
boldog vasárnap délután! 
A nagybátyám az ámbituson ült, 
csibukja mellől nézte a zsibongást, 
krajcáros máriást játszott apámmal, 
amíg a néni csipkés fejkötőben, 
csüggeteg orrán ócska pápaszemmel 
Demokritoszt olvasta és Saphirt. 
A messze konyha ablakából 
aranytorony, dús kuglóf nevetett ránk 
s a mesekert százféle jószagába 
mindent legázolón betört 
a frissen pörkölt kávé illata. 
A nagybátyámnak háza volt Budán, 
ma helye sincs meg többé. Keresem, 
de nem tudom, hol állt és hova lett. 
 
 

Gárdonyi Géza 

A Zugligetben 
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Pünkösd napján a ligetben 
víg emberek sokadoznak: 
zöldellő fák árnyékában 
heverésznek, játszadoznak. 
És az úton pár a párral 
feltűnik, meg elvegyül. 
Pünkösd napján a ligetben 
csak én járok egyedül. 
 
Lombok közt a vadgalamb is 
párja mellől néz reám. 
Lenn a völgyben virágoz szed 
a legény meg a leány. 
Lépést jön egy úri hintó, 
benne ifjú házasok. 
A nő, – fehér rózsabimbó, – 
a férjére mosolyog. 
 
Este van már. Fenn az égen 
ragyognak a csillagok. 
Egy elkésett szerelmespár 
a fasorban andalog. 
Erdőn, mezőn a bogár mind 
boldogságról hegedül. 
Pünkösd napján csak én megyek 
hazafelé egyedül. 

Szentkuthy Miklós 

Frivolitások és hitvallások 
– részlet – 

 
Éveken át tanulás után nagy sétákat tettem. Az egyik a Németvölgyi úton vezetett egészen a Farkasréti teme-

tőig. 
A “Makk hetes” kocsma, közel a temetőhöz, egyik egészen korai homályból merül fel emlékezetemben, 

mintha egyszer Ópapa vitt volna el oda, a lejtő tetejére, a magasba. Ez volt az én Gubbióm, az én Palazzo dei 
Consolim. A temető kerítése egészen közel volt, ott ágaskodtak a magas síremlékek, a bejárat körül burjánoztak 
a virágüzletek, fanyar krizantémillat terjengett, és reklámnak mindig égett egy-két mécses. 

A Németvölgyi úton is volt egy orosz fogolytábor az első világháború után (apám a budakeszi fogolytábor 
parancsnoka volt), sokat sétáltunk arra Sophie tantival. (Annak helyén állt a tüdőszanatórium, ahol szegény 
propellerkapitány meghalt.) A foglyok a drótkerítésen át nyújtogatták szegényes kis portékáikat, pár fillérért 
árultak maguk barkácsolta tárgyakat. Így kaptam az én drága Sophie tanti ómamámtól mindenféle apróságot, 
amiket apám előtt rendszerint eltitkoltunk, mert neki minden primitív vacak volt. Sophie tanti vett nekem egy 
kígyót: zsákszövetből egy szalag, arra ragasztottak egymástól különálló fadarabokat, így utánozva a kígyómoz-
gást. A fadarabok még az ujjamat is becsípték néha. Ez is gyerekkori fétiseim közé tartozott. Emlékszem egy 
másik “primitív vacakra”, amit nyílpuskának hívtam: egy fapuskára nyelet erősítettek, ami alatt egy ravasz segít-
ségével a puskából ki lehetett lőni nyilat, az persze rögtön leesett a földre. Nagyon boldog voltam ezekkel a kis 
játékokkal... melyek naponta eszembe jutottak később, mindennapos sétáim közben. Sokszor a Mártonhegyi út 
felé is merészkedtem, föl, egészen a “vadon” mélyébe, a Kis-Sváb-hegy tetejére. 

Tipikusan prousti hangulatú emlékek: egyik sétám “Du côté de Németvölgyi út”; de volt egy másik sétám: 
“Le côté de Fogaskerekű”, a Városmajor mellett a Fogaskerekű végállomásáig. Ez teljesen más világ volt. Első 
emlékeim a Maros utca és a Kékgolyó utca sarkán kötnek ki, ahol a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete és 
kedvenc trafik-bazár üzletecském állt. Aztán jött az akkori Bors utca, ma Hajnóczy utca, amihez szintén egy 
orvosemlékem kötődik, szegény Sophie tanti halála, mikor apám orvosért küldött, az pedig szmokingban haza-
zavart engem. Útközbe esett Ádám bácsi könyvesboltja, mely még gimnazista koromban is megvolt. Utána jött 
Firk néni kicsiny papírkereskedése, olyan volt ez is, mint az Alkotás utcai “Ódon ritkaságok boltja”. Ezen az 
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útvonalon volt a híres budai Ravasz-cukrászda, a Vérmező csücskénél, ahova vasárnaponként elküldtek szüleim 
cukrászsüteményt vásárolni. Akkor szabad volt fagylaltot is ennem! De jól a lelkemre kötötték, hogy addig tart-
sam a számban, míg megmelegszik. Annyi édes lábvizet nem ittam, mint mikor fagylaltot ettem, mert nagy ag-
gályossággal megfogadtam anyám parancsát. 

Ott, a Ravasz-cukrászdában egy vasárnap délelőtt, mikor vettem süteményt, megpillantottam Kosztolányi 
Dezsőt, a teraszon ült feleségével és fiával. Elámultam, képről már jól ismertem a költőt. Akkor már nagy “iro-
dalmi kapcsolatom” volt vele, mert végigolvastam a “Modern Költők” fordításgyűjteményét – múltkor említet-
tem, milyen sorsfordító pillanat volt számomra. Kosztolányit sohasem ismertem személyesen, özvegyét annál 
inkább, és fiát szintén. Kosztolányi Dezsőné és Ádám éveken át, hogy ne mondjam, évtizedeken át majdnem 
napos vendégeink voltak. Nagyon szerettük Ádámot. Nyilván ilyen-olyan ideggyengeségekkel bajlódott, de a 
filozófia és pszichológia egy bizonyos területén (szinte monomániásan rajongó Leibniz-olvasó volt! Meglepően 
éles elméjű megfigyelései voltak, melyeket – az általa szintén nagyon kedvelt La Rochefoucauld modorában – 
meg is írt. Ezekből nem egy a Vigíliában is megjelent. Lélektani szempontból meglepő megfigyeléseket tett a 
forradalmár és a lázadó írókról. Még halála előtt meglátogatott bennünket, miután Párizsban hosszasan tartózko-
dott... hogy mit tevékenykedett ott, azt nem tudtuk meg tőle. 

A Ravasz-cukrászda mellett egy kis házban lakott egy bicsérdista orvos. Kissé bolond volt: egyszer Sophie 
tantim beteg volt, kijött hozzá, és azt ajánlotta, egyen nyers tököt, főleg a belét meg a magját, mert az jó az erek-
nek meg a beleknek. 

A sétámon tovább, a Csaba utca sarkán állt a Skála mozi, ez volt az előkelő filmszínház. Az Alkotás volt a 
bolhás mozi. A Skála hirdetőcímkéje még amolyan megvilágított szecessziós üvegmozaikból készült. Ott óriási 
folytatásos filmeket is láttam, egy Cabiria című, római tárgyú filmet (ez nem azonos a Fellini-filmmel, természe-
tesen), azután Griffith Intolerance című nagy panorámáját, embertragédiáját. 

Sétám, emlékeim további állomásai: a következő sarkon lakott egy másik doktor, fura figura, Luthernak hív-
ták. Tiszti főorvos volt, állandóan magyar ruhában járt. Orvostudomány, biológia, kórbonctan, mikroszkóp – és 
ugyanakkor karddal, Bocskai-sapkával, tollal, nagy sujtásokkal meg paszományokkal meg hitbizományokkal, 
csizmában, szív alakú fazonnal, bőrrózsával járkált. Így ment betegeket látogatni. Még fokosa is volt. Nagy 
ősturán bajuszával, darutollal a sapkáján egyszer eljött Sophie tantihoz is. Nem tudom, fehér lovat nem áldozott-
e a haldoklók mellett. 

A Fogaskerekű vasút irányában tett sétáim közben volt egy nagy irodalmi jellegű izgalmam. A városi könyv-
tárból vettem ki egy szépirodalmi mű mellé – mint kötelező ismeretterjesztőt – Curtius német irodalomtörténész 
Balzacról szóló vaskos könyvét (Balzac, 1923). Ez a Balzac-könyv, amit séta közben olvastam, nagyon nagy 
hatást tett rám, mert igen érzékletesen írta le Balzac szenvedélyes alkotó mániáját: éjjel-nappal dolgozott, a har-
madik nap evett valamit, illetőleg nem valamit, hanem jól bezabált. 

 

 

Németh László 

Az Istenhegyen 
 
Galagonyás tar hegy ez. 
Isten nevit érdemtelen hordja 
De megjelent rajt a Fiatal: 
Az Úr, kit idézni kell csak 
S mindenütt megjelen. 
 
Mint csóré diszkoszvető 
Állt s teste volt égő csipkebokra 
“Én az Isten vagyok.” Kacagott 
És magam is meghőköltem 
Mily gyerek és pogány. 
 
Nem sírboltok istene 
Ki csillagot vonszol rendpórázon 
S ítélkezik elhullt csontokon, 
Én a kriptatörő Isten, 
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Húsvét gőze vagyok. 
 
Kripta az Űr s egy szögén 
Életet pattant a méla bolygó. 
Akkor születtem s azóta is 
Ahány rügy nyit s csíra éled 
Mind engem szül tovább. 
 
Mindenható sem vagyok. 
Engem is húz az ős, béna Semmi, 
Ki rendet és aludni kíván 
S renitenskedő inunkra 
Halálból ver vasat. 
 
Nyugtalanság a nevem 
Örülök, szeretek, készülődök. 
Fürge ujj az anyag zongorán 
Egyre új hang hív s a fuga 
Dúsul és bonyolul. 
 
Mit akarok? Magamat. 
Az istenek is maguk akarják. 
De minden magam az enyim is, 
Míg ványadtan el nem ejti 
Szent ifjú magát. 
 

Illyés Gyula 

Sasad, Farkasrét 
 
Sasad, Farkasrét... réten farkasok, 
a légben régen nincsenek sasok. 
Cinkék, rigók, más jámbor madarak 
keringenek a közel ég alatt. 
A földön meg, mint földből nőtt kezek, 
törpe barackfák nyújtják föl gyümölcsüket. 
 
Itt élek, kelve amikor a nap. 
Nem sajnálom a villamos-utat; 
a völgyekbe, a tejes mélybe le 
úgy merülök, mint tenger mélyibe 
s mikor a munka este kibocsát, 
a csillagokból szívná meg mellem magát. 
 
Mint ostromló had lövedékei, 
pufog a lejtőn egy-egy gépkocsi. 
Ha irányt vált a felszél, éjszaka 
gyors dagályával a város zaja 
kertünkig ér. Léptenként fölfelé 
előre húzódtam ki a hegyek közé. 
 
Ki nem utálja még a telefont! 
S a többi barbár csápot, mely befont, 
áttörve téglát, cserepet, betont, 
ropogtat, mint a Szörny Laokoont, 
s kiért? miért? – a kultúrát ne mondd, 
ha már legyűrtek, ne légy hozzá még bolond. 
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Nincs telefonom, nincsen rádióm, 
bár volna sürgős mondanivalóm, 
de megnézem már, szóm kire bizom 
s azt is, kiét én még meghallgatom. 
Vadulok – nem mint parlagon a föld, 
de mint akit rég útra égi cél jelölt. 
 
Meszelt falak közt ülve csöndesen 
nincsen barátom, díszem, istenem. 
Holdam van csak az ablaküvegen, 
sötét lombok közt futkosó szelem, 
kilenc gyümölcsfám, tücsköm egy határ 
s szívemben farkasoknak kényessége már. 
 
Nem is én, csupán a torkom morog, 
egy zörrenésre arrébb kullogok, 
gyáva a bátorságomnak vagyok, 
a szennybe tisztálkodni gázolok 
s ha érdesen is, azért dalolok, 
mert hódítás már minden, amit elhagyok. 

 

Szabó Lõrinc 

Farkasrét 
I. Másvilág 

 
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű 
ez a föld, ez az ég, meg a domb, 
ahol heverek; 
zöld szálak előttem: a fű ring, 
a lepke, a nap, gyönyörű mind; 
virágok arca mögött a táj 
idevillog a bokrok alatt, 
nézem, a szöcske merre száll, 
nézem, a hernyó hogy harap. 
 
Harap a szív is odabent 
s harapja szomjuság; 
a szem kószál, örök gyerek, 
de a lélek befele rág. 
Úgy kellene, kellene, kellene már 
valami nyugalom, valami 
gyönyörű feledés, 
amelyben ujra örűlhet a csalódás és keresés! 
 
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű 
minden odaki; 
szemem madárként járja a fényt 
s a színt csokorba köti. 
Mi a hegy, vagy az ég neki? 
Mintha csak odanyújtanám, 
vagy mintha egész elválna, el: 
leszalad játszva a völgybe s az ég 
kék rétjén hosszan elhever. 
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Kint szép a világ: Másvilág! 
Tűzcsipke a napban a rongy! 
Bent sorvadoz a perzselő 
szomoru, szomoru szomj. 
Halott a szépség idebenn. 
Igazi vigasznak már csak a 
halál lehetne elég; 
de mit ér a halál nyugalma, ha 
nem érzem majd gyönyörét? 
 
Kábúlt, pirosfekete bogarak 
hevernek a bodza fehér 
virágernyőjén, lelküket 
altatja nehéz, buta kéj. 
Kis testvéreim, nektek is 
szomorú volt az ég, a föld? 
Unt gyászt fed minden tarka kép? 
Nem fény a fény, nem zöld a zöld, 
s a Másvilág csak kifele szép? 
 
Bár volnék részeg, mint virág- 
sírjukban a bogarak itt; 
vagy tudnék sírni, mint a gyerek, 
aki sír és újjászületik! 
A fekete ég kibőgi magát 
s utána ragyog a csend: 
de lesz-e megint gyönyörű, gyönyörű 
a hegy meg a lepke, az ég meg a fű 
s az egész világ odabent? 
 
 

II. Virágok közt 
 
Csupa virág a hegyoldal 
csupa virág a hegy, 
a nyár csillagszemű népe 
csókolja a térdemet. 
 
Szöcskék rebbennek; a lepke 
lila szirmon kis lila láng; 
száraz kóró a kezemben, 
nyakazom a csalánt. 
 
A virágok törpe népe 
oly gyönge, alázatos: 
bókol, ha nem éri a lábam, 
törik, ha rátapos. 
 
Ugye, óriás vagyok én itt? 
– mondjátok, gyerekek! 
És mégis én, az ember, 
búcsúzom tőletek. 
 
Ti vagytok az örök élet, 
ti vagytok a föld szemei, 
melyekkel a fekete isten 
a napot nézegeti. 
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A vak isten a fekete mélyből 
maga fölé kilát, 
látja, hogy elszakadtam 
s lettem külön világ. 
 
Virágok, az én világom 
be magányos, be kicsi! 
Még itt vagyok; de jön egy nyár, 
s kibujtok, föld szemei, 
 
kinéz veletek a vak föld, 
az élő, isteni por, 
s megviszitek ősszel a hírt, hogy 
már nem vagyok sehol. 
 

Farkasrét – I. Másvilág – A Németvölgyi úton lakván, egyénileg, családilag és barátokkal együtt rengeteget 
jártunk és főleg jártam én magam a Farkasrétre meg az Ördögoromra (Erzsikével főleg). Több versem szól a 
budai hegyvidékről és a saját kínjaim romantikus hegyvidékéről (= hányódó érzéseim). 

 

A fehér táj 
 
A fehér táj, kint, az emeleti 
ablakon túl, amely keretezi, 
a fehér táj, melyet két téglalap 
üvege japán metszetnek mutat, 
a fehér táj majdnem egész üres, 
tagolatlan, s csak ha nagyon keres, 
még árnyalatot is csak úgy talál 
a hontalan szem a tejszín homály 
imbolygásában: olyan sűrű köd 
kavarog a fehér mezők fölött 
s oly magasan, hogy földet-felleget 
egybemos-meszel: a semmi lebeg 
köröttünk, a semmiben lebegünk 
már órák óta, az lebeg velünk: 
csak lent, a kép jobb sarkában, alul, 
dereng pár ág: a fehér égbe nyúl 
egy tar fa: varjú ül a tetején, 
s az fekete, fekete, mint a szén. 
 

A fehér táj – Egy ismerősöm, Tschurl Ferenc, a Vadászkürt volt bérlője, 1945 vagy 46-tól a Széchenyi-
hegyen levő Golf-szállót bérelte, míg tétlenségre nem ítélte kitűnő üzleti tehetségét a kor. Mostanában éjjeli őr, 
“kondás”, meg efféle volt, most szívtrombózis utáni állapotban fekszik. A Golf-ban hetekig ingyen vendégül 
látott valamelyik éppen üres, de fűtött szobában, télidőben, ami nagyon fontos volt. De csak nappalra, így nem 
kellett bejelentenie és utánam legalábbis adót fizetnie. Fogaskerekűvel jártam fel. Ebédre arra a kosztra látott 
vendégül, amit ő és a pincérei ettek. (Nem emlékszem, hogy fizettem-e.) Egy alkalommal az emeletről csak az 
üres és fehér felhős eget láttam, egy fa az ágai végével még felnyúlt bele. A varjút én raktam rá. És az épp terve-
zett Tücsökversek helyett aznap ezt a japános impresszionizmust rögtönöztem. 

 
 

Kandalló előtt 
 
Szeretem a kandalló parazsát, 
a leégett fa nyugodt aranyát, 
a bíbor máglyát, a sok, szögletes, 
izzó fény-kristályt s a még láng-eres 
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imbolygást rajtuk. Vad tájak s bohó 
rúnák gyúlnak benne az álmodó 
lélek elé. Titkok? Mit mondanak? 
Nyitom a rácsot: álarcként tapad 
arcomra a hő s a fény elvakít: 
peng a parázs: tűnt nyarak húrjait 
zendíti tán a búcsúzó anyag: 
vágytalan gyönyör minden pillanat, 
amije van még, tündérmuzsika 
és ragyogás. Az arany zúzmara 
borzong itt-ott, hűl és zsugorodik, 
a máglyára csipke hamuhodik, 
de tüze még nagy, mint egy alkonyat, 
s valami súg. Mit? Attól függ, ki vagy. 
 

Kandalló előtt – Semmi életadatot nem kell hozzá tudni. Hogy a végső sorokban magamat jelképezem vala-
mennyire, az magától értetődik. Az utolsó sor nemcsak engem mérlegel, mint írót, hanem nézőimet, olvasóimat, 
a demokráciát is. 

 
 

Nyár 
 
Megy le a nap a Jánoshegy fölött, 
zene zendűl romok és fák között, 
sebbé, parázzsá gyúl a magas ég, 
csoda békíti össze száz szinét. 
Csoda békít engem is: enyhül a 
lélek vert daca, fojtó bánata, 
az ember, aki némán zokogott, 
képzeletben már mindent itt hagyott, 
Tazmániát s halált emlegetett, 
most meg, bámulva a tündér eget, 
sóhajt, s úgy érzi, tud még hinni és 
hogy dolgozni fog és szeretni kész; 
s míg árnyba vesznek a sebek és romok, 
lassan ő is dudolni kezdi, hogy: 
– Lement a nap a Jánoshegy mögött, 
ébred a hold, hangosabb a tücsök, 
fölcsattog a boldog fülemile – 
Szép a rózsám, hogy váljak el tőle? 
 

Nyár – Volkmann utcai lakásunk nagy teraszára 1945/46-ban még felhallatszott egy szomszéd vendéglő (az-
óta megszüntették) cigányzenéje. Egy különlegesen szép nyári estén hallgattam a nótákat, melyeket egyébként 
nem szeretek, ebből indult a vers. Az ég felhői mintha rézvörös pajzsok lettek volna. Átmenetileg megenyhült 
hangulatban voltam az ellenséges világ iránt, majdnem hogy szeretni akartam ellenfeleimet. 

 
 

Erdélyi József 

Istenhegyi emlék 
 
A Hangya úton laktam én, – 
ott állt az a kis kerti ház, 
hol én tanyáztam, nagyhajú, 
szakállas ifjú óriás. 
Óh, az a rozzant kis tanya 
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a vadgesztenyefák alatt, – 
benne bús őszi éjszaka 
halottnak hittem magamat. 
 
Sírtak a fák: verte az ősz 
a vadgesztenye ért szemét, 
a verték a gesztenyeszemek 
a viskó zsindelyfedelét; 
koporsó volt a kerti lak, 
szemfedő volt a házfedél, 
koporsószeg a barna makk, 
s gyászindulót zúgott a szél. 
 
Hulló rög volt a gesztenye, 
göröngy a zsindelyszemfedőn; 
temető volt a nagyvilág, 
az én siralmas temetőm; 
sír fenekén feküdtem én, 
elevenen s fiatalon; 
távol tőlem, mi szép, mi jó, 
ország, dicsőség, hatalom. 
 
Feküdtem és aludtam én, 
aludtam mint a mormota, 
s azt álmodtam, hogy künn vagyok 
a harctéren, dúl a csata, 
ágyú dörög, puska ropog, 
féltem hitvány életemet; 
ott húztam ki, mégis csak ott, 
egy hosszú és kemény telet. 
 
Nem volt alattam lepedő, 
nem volt alattam takaró, 
csak a ruhám, s künn térdig ért, 
csikorgott, csillogott a hó; 
ajtóm nem zárt, ablakomon 
törött üveg, s aludtam én... 
Így éltem az Istenhegyen, 
huszonkettő kemény telén. 
 
Mindennapi eledelem: 
savanyú krumpli, befagyott, 
de megettem s megéltem én, 
vagyok ma is aki vagyok; 
tavasszal rügy fakadt a fán, 
s dal fakadt ifjú ajkamon, – 
az volt a szép szent háború, 
az a szép szent forradalom! 
 
Arról száz ágyú mennydörög, 
erről egy tücsök hegedűl, – 
harcoltam én fegyvertelen, 
egy világ ellen egyedűl; 
fájdalmam világfájdalom, 
szerelmem világszerelem, – 
fiatal isten voltam én 
s fenn laktam az Istenhegyen. 
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Van már alattam lepedő, 
van már felettem takaró, – 
de hol van az a társaság? 
Ott ahol a tavalyi hó. 
Hol van az a társadalom? 
S hol Budapest, a nevető? – 
Olyan a város, mint akár 
egy óriási temető... 
 
1952 
 

Takács Tibor 

Az Alkony úton, alkonyatkor 
Cseres Tiborral sétálva 1951-ben 

 
Az Alkony úton, alkonyatkor, 
honnan a János-hegyre láttunk, 
elindultunk úgy esti hatkor, 
s ez volt a kiszabadulásunk. 
 
egy nem-szeretem-közösségből, 
ahol az új, megújuló eszmék 
lecsaptak ránk a derült égből: 
s foglyai lettünk! Ám az esték 
 
a szabadságot adták nekünk: 
Cseres mesélt. Én meg figyeltem. 
A szó izzott, akár a vérünk, 
alkonyatkor, örökre ketten! 
 
“Tibor apa” – így hívta lánya, 
hogyha otthon volt, így becézte. 
Felnézett az alkonyi tájra, 
belenézett a messzeségbe. 
 
Később a csönd is mellénk társult, 
ekkor hármasban hallgatóztunk. 
A riadalom is volt társunk, 
majd lesz-e valamihez jussunk!? 
 
A jövő aztán jött rohanva, 
el is futott, mi maradt mára? 
Hol a lélek egykori hamva, 
s Alkony úti társtalansága? 
 
Ha véletlenül arra járok, 
már csak mindig magamnak súgom: 
“Mikor Cseressel...” S holtraválok 
egyedül ott, az Alkony úton... 
 

Lengyel Balázs 

Négyen 1956-ban 
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Ott álltam Mészöly Miklóssal 1956. november 1-jén vagy 2-án a mûteremlakásuk nagy nyitott ablakában, és 
együtt figyeltük az utcát. Alattunk, odalent a Városmajor utcában lõttek. 

Felkelõ nemzetõrök lõtték a szemközti alacsony ház ajtaját, hogy a zárat, a kaput szétlõjék. Ávós-ház volt, 
tudtuk. (Késõbb számos titkos felvétel került elõ a házból Mészölyrõl és barátairól.) 

Nem szeretem, ha lõnek. 
Különösen nem, ha rám. Vannak errõl élményeim, háborúból hozottak, és 56-osok. 
A háborús elõzmény – hogy a legszelídebbet válasszam – többek között ennyi: 1944 szeptemberében eldön-

töttük Nemes Nagy Ágnessel, hogy befejezem katonáskodásomat. Még délelõtt kibicikliztem közvetlenül a 
határra kitelepített alakulatomhoz, melynek parancsnokhelyettese voltam, este pedig találkoztunk a faluban a 
vonatnál. Irány: Budapest, hamis papírok, bujkálás stb. Még a Horthy-féle kiugrási kísérlet elõtt voltunk, Szálasi 
elõtt. 

Csakhogy amint ott magamban bicikliztem a határral párhuzamosan a vasúti töltés mentén, túloldalról egy 
géppisztolysorozat fütyült el a fejem mellett. Ledobtam magam a géprõl, a vasúti töltéshez lapultam. De amikor 
meghajolva a biciklit óvatosan odébb toltam és ismét felszálltam rá: újabb sorozat. 

Nem mondhatom, hogy rajongtam érte. A magyar katonai ruháért lövést kapni az utolsó katonai napomon, 
még a megszokott balsorstól is visszás. 

Ennek még semmi köze Mészöly Miklóshoz. 
Annak már viszont van, hogy 1956. október 30-án elindultunk együtt Miklóssal, Alaine-nel, Ágnessel és 

Jékely Zoltánnal, hogy begyalogoljunk az írószövetségbe. (Közlekedés nem volt.) A Moszkva téren, a felette 
átívelõ Várfok utcában tömeg, majd az utca végén kis barrikád. Afféle utcai padokból összetákolt dolog. Nevet-
séges. 

Amint az utcát elálló sokadalomhoz értünk, közeledik feléje egy mentõautó. Ketten-hárman is, fiatalok, elébe 
ugranak, és integetnek neki, hogy álljon meg. S akkor a mentõautóból egy géppisztolysorozat, rájuk és ránk, 
akik lentebb álltunk, szélén a tömegnek. 

Mészöly is, magam is ledobtuk magunkat a füves rézsûre. Az asszonyok és Jékely állva maradtak. Alaine-t 
lerántotta Miklós, én Ágnest. Jékely Zsoli tétován álldogált. A géppisztoly tovább kelepelt. 

– Feküdj! – ordítottuk. 
Erre esetlenül leguggolt. Nem volt háborús gyakorlata. 
A mentõautó rákapcsolt, a szétspriccelt tömegen, a sebesülten át, lefutott a dombról. A barrikádon azonban 

felborult. 
Jékely felegyenesedett, s azt mondta: – No, ebbõl elég. Elmegyek haza. 
Mészöly már nem volt köztünk. Mint egy vadászeb, még négykézláb kivágott, majd kiegyenesedve futott a 

vágányok között a téren, az autóból kikászálódott, menekülõ ávósok után. 
Nekik géppisztolyuk volt. Neki csak az indulata. Az se semmi. 
A további elõzményeket legszívesebben elhagynám. Úgysem hiszi el senki. Merthogy valakinek bizonyos 

elõérzetei legyenek a jövõ veszedelmeirõl? Ugyan kérem! 
Azt mondja aznap estefelé Alaine – együtt voltunk akkor a mi Kékgolyó utcai lakásunkban –, hogy ma még 

valami baj történik velünk, nem nagy baj, de baj. S így lett. Úgy tíz óra felé tankágyúval kilõtték a lakásunkat. 
Az egyik ágyúlövés a dívány alatt törte át a falat, a dívány alatt, amelyen négyen kuporogtunk a házon kopogó 
gépfegyverzáporban. A másik az ablakkeretben robbant a fejünk felett. Ha csak két centivel arrébb jön és a 
szobában robban, egyikünk sem élne. 

De így, csoda mód (“baj lesz, de nem nagy baj”) a hajunk szála sem görbült meg a ránk repült maltertõl és 
üvegcseréptõl. Az ágyúzás, gépfegyverezés pedig folytatódott. (Kijavított nyomainak fehér foltjai ma is látsza-
nak a ház kõburkolatán.) 

Mondom, nem szeretem, ha rám lõnek. De Mészöly más. Másképp van ezzel. 
Bár itt, a mûteremlakásuk ablakában álldogálva, nem felénk irányult a puskacsõ, sem az ágyú, mint elõzõ es-

te. Mégis szívesebben mentem volna az ablaktól, de õ nem hagyott. Odacövekelt mellé a megszégyenítõ bátor-
sága. 

Odalent dördülések, sorozatok. 
Miklós elõre hajol. – Ellógtak ezek az ávósok hátul, a Városmajor falé. Hiába – dörmögi. 
Aztán egy kis szünet után: – Micsoda jó két halálordítás volt a Majorban. Hallottad? 
Nem hallottam semmit. Sem halálordítást, sem halálhörgést. 
Csak annyit fogtam fel, hogy õ más. Amit persze tudtam. Írásait olvasva nem volt kunszt tudni. Csakhogy itt 

és most ez az irodalmilag dokumentált másság foghatóvá vált; a lukácsisták úgy mondanák: “konkretizálódott”. 
Mindig is sejtettem, a prózához, miként a lírához (talán az esszéhez is) az egyéniség teljes bevetése kell. Az 

egyéniségé, amely többet észlel, másként gondolkozik. Érzékelése tágasabb, indulatmenete szabadabb, 
gondolatfûzése merészebb. Szuverén. Ilyesféle ars poetica irányítja – mint ahogyan mondja is Mészöly: “Hasz-
náljuk ki a helyzetünk hátrányait”. 
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Hát õ alaposan kihasználta prózánkban keresztutat jelölõ, duzzadva feszülõ gazdag életmûvével. Valami 
olyannal, ami az olvasót folyamatosan megüti. Észleletei sajátosságaival (lásd a halálüvöltést, vagy a mûben: 
például a Pontos történetek útközben-t), a színvonalat önkínzón egyre magasabbra emelõ, magát csigázó igé-
nyességével (Az atléta halála), képtelen szuggesztivitása atmoszféráival (Saulus), drasztikumig kegyetlen igaz-
mondásával (Magasiskola, Film), jelképpé terebélyesült képzetkapcsolásaival (Jelentés öt egérrõl), történeteibe 
rejtett, szinte erõszakos, önmagát se kímélõ bátorságával. 

Azzal például, amivel ott tartott engem is a mûteremablakban. Pedig, ismétlem, nem szeretem, ha lövöldöz-
nek, éppen mert a háborút jártam. De Mészöly mûvészetében õ vesz célkeresztre bennünket. Mert olyan a világ, 
amilyen, meg olyanok vagyunk, amilyenek. Félek a szemétõl. Legkivált a vesékbe látó, természetünket 
leleplezõ, kemény, éles írói látásmódja mélységétõl. Attól, amit s ahogyan rólunk “mesél”. 

 

Szabó Lõrinc 

Egy hét múlva 
 
Rá egy hét: pár óra alatt 
felnyüzsgött az országnyi Boly: 
a dermedt Dávid talpra állt 
s ledőlt a Góliát-szobor. 
 
Sipkára bimbó nyílt! magyar! 
Parittya benzint röpitett. 
“Hacaca!” – szólt a rádió. 
Éheztük a becsületet. 
 
Szabadság, itt hordozta hős 
zászlaidat az ifjúság! 
S a sírt, melyből nép lép ki, már 
ámúlva nézte a világ. 
 
Tíz nap szabadság? Tizenegy! 
Csók, szívre, minden pillanat! 
És nem volt többé szégyen az, 
hogy a magyar nép fia vagy. 
 
Tíz nap szabadság? Tizenegy! 
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy. 
Lombikban feszűlt a jövőnk. 
S temettük a halottakat. 
 
Ablakunk mind fény, gyertyaláng! 
Aztán a settengő gyanuk. 
Még egy éj. S Budapest köré 
vashernyók gyűrűje szorúlt. 
 

Nemes Nagy Ágnes 

Flotta 
 
A szél, a szél. 
A ház, mint egy hajó-orr 
az éjszakában jobbra-balra bókol, 
zörög, remeg 
papír, keret, 
és lent fekete torlaszokban 
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csörömpölő aszfalt-mederben 
páncélosok robaja robban, 
hullám hullámra vág a háznak, 
a fulladókon át-meg átcsap, 
s a házak mind, a roncs hajók 
csak imbolyognak és zihálnak 
sovány antenna árbocokkal 
még himbálóznak körbe-körbe, 
s rezeg az éji zátonyon 
a város–flotta, összetörve. 
 
Az égen néma tűzjelek. 
S az ormokon az éj felett 
a kint felejtett, tönkre-ázott 
széjjelmosódott–színű zászlók. 
 
S zúg, zúg teljes éjszakán 
a tanksor lent a Vérmezőn: 
csitíthatatlan óceán. 
1957 

Kékgolyó utca 
 
Harmonikás ablakom kitártam 
Így lehet akár Argentínában, 
oly sötét és oly magas az ég. 
Lent a kovács tüze már eloltva, 
egy-egy görbe kémény lovagolja 
apró háza nyereg-tetejét. 
 
A hőség is mintha aludna. 
Néma lámpafényben ég az utca. 
S ráncos pillán; függöny-ráncon át 
távolabbról egy kis villa fölnéz – – 
mélyebb éjbe most fordul a földrész – – 
nézi a jövő éjszakát. 
 
Szél indul. Lent imbolyog a lámpa, 
lassan lengő fénykörébe zárva 
egy faldarab véle imbolyog. 
S kint felejtve, odafenn a rácson 
hófehéren borzong meg a vászon, 
s egymagában csattog és lobog. 
 

Egy városról 
 
(Egy városról szeretnék írni régen, 
egy városról, amelyben most lakom, 
s a torkomig tolúl föl már a szégyen, 
hogy kimondani nem tudom. 
 
Akárcsak Ráchel menyasszonyi leple, 
hol érc-kemény aranyhímzés-lapok 
vannak szőve a fátyol-fellegekre: 
ő érckemény s én fátyolból vagyok. 
 
Reám szőtték e várost. Életemre 



 30

tapad e sok, füstös-aranyu kép, 
s ki szállnék hűvös fellegként a mennyre, 
szakadozva vonszolom életét.) 
 
 

Mészöly Miklós 

Sunt lacrimae rerum 
N. N. Á. -nak 

 

A tárgyak mindig nagyon erősen hatottak rám, a csendjük és a mozdulatlanságuk — az a holtpontig rugasz-
kodó önmegvalósulás, amit formaként ismerünk fel bennük; s ami úgy állítja meg az időt, hogy egyúttal ki is lép 
belőle. 

Gyermekkoromból két archaikusan távoli emléket őrzök. Az egyik egy soha többé nem látott eperfás út, ami 
nyílegyenesen vezetett neki egy magányos háznak. A ház körül dús kert, a házban téglapadlós, hosszú folyosó, 
ahonnét feketére pácolt ajtók nyíltak. Benyitottam az egyiken. Semmit se találtam bent, csak rengeteg diót, 
majdnem a térdemig fölért; s a dióhalom közepén egy kitömött sas terjesztette ki a szárnyát. 

A másik: széles utcán állok, valaki fogja a kezemet, s tovább akar húzni, de nem engedek a húzásnak, s sze-
memet egy keskeny utcaköz összetorlódó háztetőire meresztem, ahonnét egymás után röppennek fel a galambok. 
Sírni kezdtem, és hazavittek. Mire hazaértünk, már lángokban állt a belvárosi templom tornya. 

Ez a két emlék minden későbbit átjárt, s azóta se találkoztam véglegesebb látvánnyal. Minden, ami azóta jött, 
ismétlés; és minden, ami ezután jön, egyre ismerősebben régi. 

A tárgyak fölénye olyan átható, hogy a változatok mögé mindig oda képesek vetíteni a legvéglegesebb Álló-
képet. A létezés elvarázsoltjai. S terük a legvégtelenebb zsákutca, amibe a mozgás bezárhatja magát. Az ideges 
és békétlen fény – a szellem –, ami “elválasztja az éjszakától” őket, tulajdonképpen hazátlan hozzájuk képest: 
égenfutó földönfutó. S közben azon iparkodik, hogy kivételes magasabbrendűségét megpróbálja beoltani a tár-
gyak kivételes lecsillapodottságával. 

 
hogy élni, lélegzettelen, 
hogy élni étlen, egyedül – 
méláz az ég: borul, derül – 
nem akarok meghalni, nem. 
 

Meghalni nem, de formává, holtponttá lenni igen. 
Egy szobányi dió, egy kitömött sas, egy keskeny köz összetorlódó háztetőszerkezete: nem ez a foglalat az, 

amiben a legtartósabban nem múlik a mulandóság? 
Ami fogható, kapuja is az időtlennek. Kapuvá lenni! Nyújtózásunkkal átfogni a tárgyat, és a tárgyból kilépőt. 

Soha nem venni le szemünket a nádasok szálkarajzáról, az ösvények görbületéről, a falnak támasztott karóról, a 
rozsdás drótkötegek kizárólagosságáról, az üres tereken parkoló autókról, a dugattyúk véleménytelen robotjáról: 
semmiről el nem feledkezni. 

A jó emlékezetből telik ki az örökkévalóság. 
Félreértjük a tárgyakat, hogy ők sírnak. A tárgyak bánata csak a mi örömeinkhez hasonlítható: mindegyik a 

létezés túlzására felel, csak másképp. A tárgyak bánata dermedt öröm, a mi örömünk oldott szomorúság. Helye-
sebb, ha azt mondjuk, hogy közösek a könnyeink. 

Egy sziklára emlékszem a normandiai tengerparton, a habok átcsaptak fölötte, a szikla mindig újra előtűnt. 
Banális emlék, mégis akkor hívódott elő bennem valamilyen “transzcendens” káröröm: az időtlenség a mulandó-
ságon keresztül tud csak megnyilatkozni. Ha többre nem is, de egyetlen sziklára, egyetlen habra mindig szüksé-
ge lesz; de az emlékére, bizonyosan. 

A képesség alkotás nélkül elégedetlen. Az “alvó képesség” csak metafora: ami lehet, az mindig lesz is, s ami 
volt, az mindig van is. Mi és a tárgyak, egy olyan időtlenség kényszerű szülöttei vagyunk, ami egyedül a nem-
levés képtelenségével nem tud megbirkózni. 

Az időtlenség nosztalgiája: odáig koptatni mindent, hogy legalább az illúzióját teremtse meg a nem-levés bé-
kéjének; a mulandóságé, hogy az elmúlhatatlanságot hitesse el magával. De nincs nyertes, és vesztes sincs. A 
képesség rabsága nem vidámabb, mint a kiszolgáltatottságé. A létből kell kihallani a mindent egyenrangúsító 
sírást. 

Az istenszobrok kiegyensúlyozott mosolya a mi bölcsességünk tévedése: olyan nirvánával kecsegtet, amit az 
isteneknek sincs módjukban megteremteni. A van-ban kivédhetetlenül benne van a megmásíthatatlanság. Hor-
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doznia kell minden lehetséges történelmet, az abszolút emlékezet jelen idejét éli. 
Ha a Semmit képzeljük, feszültséget képzelünk el: a voltak és megtörténendők kiiktathatatlanságát. És 

ugyanígy feszültség minden ráépülő grádus is: az ideges és békétlen szellem – és a tárgyak kivételes lecsillapo-
dottsága között. 

A Kapu, ahová állni szeretnénk: a pengeéles senkiföldje. És ott, az anyag szívében lenni anyagtalannak; az 
elmúlhatatlan mulandóság légkörében “élni, lélegzettelen”. 

Meghalni? Nem. Megtagadni a tengert, a sziklákat, a havasokat? A repülőgépporok vonalát? A törött 
csavarosirónt, amit egy vidéki ház vakablakában láttam öt éve és tegnap? A kerti locsolórózsát a fűben, aztán a 
hóban, és megint a fűben – megtagadni? Nem. 

Semmit el nem felejteni, és mindennel azonosnak lenni. De meghalni nem. 
1957 

 

Baumholczer Tamás 

A 301-es 
 

Éles csörgéssel szólalt meg a telefon. Odarohant. Remegõ kézzel kapta fel a kagylót. Fojtott, elváltoztatott 
férfihang szólt belõle. “Az ítélet: kötél általi halál”. Kattanást hallott. Odaát letették a kagylót. 

Minden eddig összegyûlt feszültség egyszerre tört fel belõle. Elõbb görcsös sírás fogta el, majd hirtelen nyü-
szíteni kezdett. Maga sem tudta hogyan: elnyújtott, hosszú farkasüvöltés hagyta el a torkát. Elvágódott a parket-
ten. Körmeivel a szõnyeget marcangolta. Hörgött és hangosan jajgatott. Istent szólította, kérte vegye el õt is. 
Nincs miért tovább élnie. 

Együtt kezdték. Mindketten keményen dolgoztak. Géza még tanult is. Többre akarták vinni. Minden jel arra 
mutatott, sikerülni fog. Gézának talán valamivel hamarabb. Munkásból kezdetben építészmérnök lett, majd 
munkahelyérõl a minisztériumba emelték. Ott az egyik legfontosabb fõosztályon dolgoztatták. Munkaköre a 
sajtó és a nagyközönség számára hozzáférhetetlen volt. Távlati terveken dolgozott. Rengeteg információ birto-
kában az ország jövõjét tervezte. Felkészültsége és jellembeli tulajdonságai tökéletesen alkalmassá tették erre a 
munkára. Kisvárosban nõtt fel. Szûkszavú, befelé gondolkodó ember volt. Egyéniségétõl fényévnyi távolságra 
állt minden szószátyárkodó felesleges beszéd. A titkok megõrzésére környezetében õ volt a legalkalmasabb. 
Mégis csak részleteket bíztak rá az egész koncepcióból. A terveken dolgozó mérnökök közül senki nem láthatta 
át – még ha akarta volna is – az egész nagyvonalú munkát. Mégis valahogy gyanúba került. 

Egy külföldi kiküldetése után kezdte érezni, hogy figyelik. Zavarták a hátára szegezõdõ tekintetek. Bárhová 
ment is, tudta, nincs egyedül. Az utcán sétálva egyszer gyors mozdulattal, mintha most jutott volna hirtelen 
eszébe valami, visszafordult és felmérte a mögötte jövõket. A járókelõk egyike azonnal megállt egy üzlet elõtt és 
elmélyült érdeklõdéssel kezdte nézegetni a kirakatot. Lassan visszasétált õ is eddig a kirakatig. Egy hentesüzlet 
majdnem teljesen üres kirakata elõtt álltak. Gyorsan továbbment. Többé nem nézett hátra. Most már biztosan 
tudta, hogy minden lépését figyelik. Egyedül azt nem sejtette, miért? Nemsokára ez a rejtély is megoldódott. 

Újra hivatalos útra küldték határon túlra. A határállomás elõtt, a vonaton tartóztatták le. Tiltott határátlépési 
kísérlet gyanújával vették õrizetbe. 

Mindez három évvel '56 után történt. Nem bántották. Napokig hozzá sem szóltak. Azután, mintegy vezény-
szóra, hirtelen mindent kipótoltak. Csak úgy záporoztak rá a kérdések: 

– Mit akart kivinni? 
– Kik a megbízói? 
– Mennyi pénzt kapott? Kitõl? Mikor? Hol? 
– Mivel bízták még meg? 
– Kik a társai? – Neveket, minden áron. Neveket, amiket nem mondhatott meg, mert sem megbízói, sem tár-

sai nem voltak soha. 
Elérkezett a tárgyalás napja. Ott tudta meg, hogy bûnszövetkezetben elkövetett kémkedéssel, hazaárulással 

és illegális határátlépési kísérlettel gyanúsítva õ a hetedrendû vádlott. 
Ötvenhat sodrásában, teljesen ártatlanul egy koncepciós per kellõs közepében találta magát. Az ügy szereplõi 

közül nem ismert senkit. Állítólagos társait most a tárgyaláson látta elõször. 
Minden vádpontot tagadott. Senkit nem hatott meg vele a teremben. A fontossági sorrendben elõtte lévõk 5-

10 évet kaptak. Egyedül õrá tett mindenki terhelõ vallomást. Az ügy olyan átlátszó volt, mint egy rosszul rende-
zett amatõr színjátszó csoport csapnivaló elõadása. 

Egyedül õt, a hetedrendû vádlottat ítélték halálra. Õ lett az áldozati bárány. Feleségén kívül senki nem hitt 
ártatlanságában. 
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A siralomházba beengedték hozzá rövid beszélõre. Géza rettenetes állapotban volt. Valószínû, a sok gyógy-
szer hatására, szinte önkívületben beszélt vele. Ártatlanságát bizonygatta: “Ártatlanságomat másoknak is tudniok 
kell. Kérj kihallgatást a minisztertõl, aki régóta ismer, bizonyítani fogja, hogy soha nem lehettem volna hazaáru-
ló”. Többször elismételte egy hadbíró ezredes nevét, õ kijárhatja számára a kegyelmet, ha más út már nem lesz. 

Sokáig szorongatta felesége kezét. Rossz volt ránézni is. Így összetörve, ilyen elanyátlanodva rajta kívül 
senki, soha nem láthatta ezt a mindég olyan vidám, magabiztos embert. 

Három perc beszélgetési idõt kért a miniszter titkárságán. Kérését elutasították. 
Nagy nehezen bejutott a Fõ utcában a katonai ügyészség épületébe. Kérdezõsködött az ezredes után. Meg-

mutatták a szobája ajtaját. 
Kopogott. Semmi válasz. Lesz, ami lesz, benyitott. Íróasztala mögött ült a kövér hadbíró. Kinyögte a nevét. 

Férje számára könyörgött kegyelemért. Az ezredes felállt és hangos szóval kitessékelte a szobából. Térdre vetet-
te magát az egyenruhás alak elõtt. Zokogva magához szorította az egyik fekete nadrágos térdet. Kegyelem! Ke-
gyelem! – sikoltozta önkívületben. Egész testét rázta a zokogás. Két egyenruhás alak rohant be a szobába. Dur-
ván lefejtették õt az ezredes lábáról. Felrángatták a földrõl. Kilökdösték az épületbõl. “Soha többé ne jöjjön 
ide!” – kiabált rá keményen az egyik katona. 

Ott állt az üres utca közepén. Megsemmisülve, egyedül. 
Megszólalt a bejárati csengõ. Kiment az elõszobába. Ajtót nyitott. Egy kiskatona állt az ajtó elõtt a folyosón. 

Tányérsapkáján ötágú csillag. A katona jobb kezét sapkájához emelve feszesen tisztelgett. Kérdõen asszonyne-
vén szólította. Nagyon rosszat sejtve, igennel válaszolt. 

– Bemehetek? – kérdezte a kiskatona. 
A szobába vezette. A katona, kékszalagos sapkájával a kezében, belépett a szobába. Az asszony minden por-

cikájában remegni kezdett. A maga számára is idegen, vékony, rekedt hangon kérdezte: 
– Megtörtént? 
– Igen, asszonyom. Ma hajnalban öt órakor. Ha akarja, megmutatom, hol fekszik. Most kell odamennünk, 

mert este szolgálatban leszek. 
Másfél óra múlva találkoztak a temetõ bejáratától úgy száz méterre, egy Krisztus szobornál. Innen azután jó 

sokat gyalogoltak, míg célhoz értek. A temetõ kerítése melletti árokban frissen megforgatott föld nyomai látszot-
tak. A katona az ásónyomokra mutatott. Kezét tisztelgésre emelte. Sapkáján, az ötágú vörös csillagon villant 
egyet a késõ délutáni bágyadt napsugár. Katonásan fordult egyet, és elment. 

Egyedül maradt. Nézte a temetõ árkában a friss ásónyomokat. Szemébõl lassan szivárgott a könny. 
Sûrûn kijárt hozzá. Földbõl kis halmot épített. Két vasagabb faágból keresztet készített. A halom fejéhez 

szúrta. Virágot vitt neki. Nem volt mindig egyedül. Különösen október táján sokan jöttek erre, a gondozatlan 
temetõrészre. Egyre nehezebben találta meg a sírt. Az egész környéket magasan ellepte a gaz. Egyre vastagabb 
törzsû fácskák vadon nõtt erdeje tette felismerhetetlenné az odavezetõ utat. 

Elérkezett a nap, mikor a virágokkal, koszorúkkal díszített kis sírdombokat rendõrlovak patái taposták szét. 
A táncoló, ágaskodó lovak lábai alatt percek töredéke alatt semmisült meg fakereszt, virág, sírdomb. Minden, 
könnyek között született ereklyét a földdel tettek egyenlõvé. A halottlátogatóba jött családtagok hátán kardlap 
puffant. Mindenki menekült, amerre látott. Õ is a növendékfák sûrû erdejébe futott, az egyre inkább dühöngõ 
lovasrendõrök elõl. Ruháját ágak szaggatták, homloka vérzett, egész testében remegett, mikor végre biztonságos 
távolságra érve megállt. 

Amíg él, nem felejti ezt a napot. 
Ezek után évekig nem merte meglátogatni. 
Legközelebb Géza utódjával ment ki hozzá. Az új férj akkor már mindent tudott a Gézával történtekrõl. A 

két férfi nem haragudott egymásra. Mikor az asszony megkérdezte, lenne-e bátorsága vele együtt megkeresni a 
kivégzettek parcelláját, az új férj azonnal igent mondott. 

A hatvannyolcas autóbuszról leszállva virágot vettek az egyik árustól. A férfi a temetõi porta felé tartott. A 
portás a fülke nyitott ajtajában állt. Köszöntötték egymást. Kézfogásnál a férfi egy összehajtogatott papírpénzt 
csúsztatott a portás kezébe. A pénznek meleg tapintása lehetett, mert a portás azonnal befordult a fülkébe. A 
férfi utána. A portás nem kérdezett semmit. Egy rozoga asztalhoz lépett. A fiókból térképet vett elõ. Az asztalra 
fektette. A térkép bal felsõ sarkában egy piros vonallal határolt téglalapra mutatott. Itt fekszenek, mondta csen-
desen. Ne kérdezzen semmit. Neveket nem tudok. Újra kezet ráztak. 

Az asszony a fülke elõtt várt rá. Elindultak. A férfi a térképen látottakat jól megjegyezte. Nem tudták, hogy 
majdnem lehetetlen feladatra vállalkoztak. A 301-essel szomszédos parcellák sokkal jobban hasonlítottak átha-
tolhatatlan dzsungelhez, mint egy Európa közepén elhelyezkedõ fõváros temetõjéhez. Kezdetben, itt-ott még 
megmaradt egy-két fakult piros-fehér-zöld szalagos elszáradt koszorú. Továbbhaladva már az utat sem találták 
meg, mert azt is benõtte a gyom, a gaz, a bokrok és süvölvényfák erdeje. Átverekedve magukat a sûrû szövevé-
nyen, hirtelen ott magasodott elõttük a régi temetõkerítés. Az elõtte lévõ futóárkot is rég elfoglalta a gátlás nél-
kül terjeszkedõ erdõ. Bokáik véreztek, lassan sem elõre, sem hátra nem tudtak továbbhaladni. Nemsokára felad-
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ták a reményelen kutatást. Virágaikat elhelyezték ottt, ahol a valamikor volt temetõárkot sejtették. Gyertyát nem 
gyújthattak, nehogy lángot fogjon a sok száraz gaz. Imát mondtak Gézáért. Az asszony egy tenyérnyi sima föld-
re térdelt, a férfi tapintatosan egy lépéssel hátrább húzódott. Szégyellve vallotta be magának, hogy Gézát most 
még kissé irigyli is. Ki tudja, lesz-e, aki õt is így gyászolja majd. Remélte, nem kell hozzá egy újabb ötvenhat. 

Az asszony lassan felállt. Térdeirõl leporolta a földet. Visszaindultak. 
Géza újra magára maradt. 

 
MERÍTETT SZAVAK 

Varga Domokos 

Hol ez a gyerek? 
 

– Gyerekek, hol a Gergõ? – kiáltok le az ablakból az udvarra, mert csak a három nagyobbat látom. 
Abbahagyják a kergetõzést, megállnak, néznek körös-körül. 
– Az elõbb még ott volt – mutat Petyó a drótkerítés felé. 
– És nem láttátok, merre ment? Dombikám, te se láttad? 
A fejét rázza. 
– Kiáltsatok egy nagyot! Gergõ! Egyszerre! 
Ezt kell csak mondani nekik. Olyat kiáltanak, hogy belerezdülnek az ablakok. 
– Még egyet! – De Gergõ nem felel. – Még egyet! 
Negyedszer már nem merem kiáltatni õket, tekintettel a ház érzékenyebb lelkû lakóira. Különben is hiába. 

Rohanok le hozzájuk. 
– Petyókám, biztos ott láttad? 
– Biztos. 
Megnézem azért még gyorsan a ház háta mögött is, a kertben, de nem, a kerítésen kellett kimennie. (Mióta 

nekifarolt egy teherautó, az jár ki-be rajta, aki akar.) 
A Pipiske utca azonban, ezt már odafentrõl is láttam, végig üres, tehát rég túljár a Rege-ház sarkán. Utána! 
Hisz csak egyfelé mehetett volna! De a saroktól három irányba visz az út: a fogaskerekû fenti végállomásá-

hoz, a Széchenyi-kilátóhoz és le a Svájci lépcsõn, a Szabadság-hegyre. 
Lógó nyelvvel, nyilalló derékkal, holtra izzadva érek jó negyedóra múlva a Fogashoz. Közben megjártam a 

másik két utat, addig ide küldtem elõre a gyerekeket, nézzenek körül. Múltkor itt találtuk meg, jött nézni az 
érkezõ-induló kocsikat, sõt egy szemtanú szerint fel is akart szállni az egyikre, de a kalauz lekergette. 

De most nincs itt se. Sehol sincs. 
Két és fél éves. 
Állok zihálva, néz rám a három gyerek. Most mi lesz? 
– Gonosz Gergõ – állapítja meg Andris ravasz, cinikus képpel. Lerí róla, hogy igazában együtt érez vele. Él-

jen, sikerült neki megint egy jó heccet csinálni! S végül majd vigyorogva elõkerül. 
– Te vagy a gonosz – mondom. – Nagy laklik, és nem tudnak a kicsire vigyázni. Most hol keressük? Meglát-

ta biztos egy idegen bácsi az utcán, és elvitte magával, a saját fiának. 
Petyónak mûködni kezd a fantáziája. 
– És ha Gergõ attól is megszökik és visszajön? 
– Nem tud visszajönni, mert eltéved, elfárad, és leül a járda szélére, ott sír, hogy “anyja! anyja!”, mert éhes, 

és nem ad neki senki se enni. De mi nem halljuk, olyan messze van. 
Látom Andris szemén, hogy ez õt is meghatja. Kisdombi meg majdnem bõg. Csak Petyó kérdezõsködik to-

vább hûvös nyugalommal: 
– És akkor éhen hal, és eltemetik? 
– Nem, mert most megkeressük, és hazavisszük ebédelni. 
Idõközben kifújtam magam egy kicsit, és haditervet fõztem ki. A kilátó, illetve a Svájci lépcsõ felé aligha 

ment, nyomára akadtam volna. Vagy ha mégis, akkor már úgyis mindegy, valahogy majdcsak hazakerül a 
rendõrség révén mint talált gyerek. De valószínûbb, hogy erre jött, a Fogas felé, és itt tekereg valahol, az 
úttörõvasútig terjedõ ligetes-bokros területen. 

Vasárnap volt, szép nyári vasárnap délelõtt, nyüzsögtek a hegyen a kirándulók. Sétáltak, labdáztak, pokróco-
kon heverésztek, élvezték a jó idõt. Köztük egy-egy idefenti ismerõs. 

– Gézám, nem láttad véletlenül a Gergõt? 
– Melyik az? 
– A legkisebb fiam, ismered te jól, olyan irtó szõke és kék szemû. 
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– Jaj, az édes pofa! Mi van vele? 
– Megszökött. Te, segíts már keresni kicsit! Itt lesz valamerre. A gyerekek majd kiáltozzák a nevét, te meg 

figyeld, nem bújik-e elõ, jó? Én addig elrohanok az úttörõvasúthoz, hátha oda ment... 
A végét már futtomban mondom. S nem is járok túl messze, felvisít a kórus a hátam mögött: 
– Geergõõõ! Tekeergõõõ! 
Ezt az új szöveget nyilván Géza sugalmazta. Mindegy, no! Ha cirkusz, legyen cirkusz. 
Lesz is. Mire visszaérek a vasúttól, Géza egész kis különítményt szervez hegyi ismerõseibõl. Mérnökember, 

ért az ilyesmihez. Igazságosan szétosztja a terepet, akinek jut Varga gyerek, az azzal megy, a többi maga kiabál, 
ha akar. Csak az a fontos, hogy nézzenek be jól minden bokor mögé. 

Már jó húsz perce tart a hajtóvadászat, mikor egy diadalmas nõi sikoly dobbantja meg a szívemet. 
– Megvan! Hol vagytok? Megvan! 
Messzirõl kiált, a liget másik végébõl, de érthetõen, tisztán. Visszakurjantok neki, és gyorsan arrafelé csörte-

tünk Gézával. Ez a Zsuzsa lesz. 
– Hó, hahóóó! – hallik jóval közelebbrõl, úgy látszik, õ is futva jön felénk. – Hó, hahóóó! – S már ki lehet 

venni egy síró gyerekhangot is, de olyan furcsán sír ez a kölyök, csak nem történt valami baja? 
Meglátom õket. Majd összeesem. Zsuzsa ölében ott bõg egy vadidegen gyerek. 
– Anyu! Anyu! – üvölt magánkívül a nyomorult. S hányja-veti magát, Zsuzsa alig bírja tartani. 
Szõke ez is, mint Gergõ, a szeme is kék, de különben csöppet se hasonlít hozzá. Már itt ordít a karomban, 

idelökte Zsuzsa egy pillanat alatt, mielõtt még tiltakozhattam volna, gondolta, hogy íme, most következik a 
gyönyörû jelenet, a megtalált gyerek és a megtalált apa egymás kebelén, kacagás, csókok. 

Annyira nem jutok szóhoz, hogy Géza meg is elõz. 
– Te, ez nem a Gergõ! – mondja Zsuzsának, mire az elsápad, kinyitja a száját, de nem szól, néz rám, szinte 

könyörögve, hátha megcáfolom: persze hogy a Gergõ, Géza rég nem látta, nem jól emlékszik rá... lám, már 
csitul is a kicsi, nem dobálja úgy magát, mint az õ ölében. 

Megérezhette rajtam szegényke az apaszagot, mert csakugyan igen gyorsan lecsillapodott. 
– Hogy hívnak, kedves? – kérdezem tõle. Kicsit még hüppögve, de félreérthetetlenül feleli: 
– Bécike. 
Önkéntelenül Zsuzsa arcára nézünk, Géza is, én is, és egyszerre kezdünk el hangosan röhögni. Bécike meg-

ijed, újra felsír. Zsuzsa pedig élni próbál a kitûnõ alkalommal, és mintha vérig lenne sértve, szó nélkül megfor-
dul, elindul hazafelé. 

Géza azonban elébe áll. 
– És a gyerek? Azt ki viszi vissza? Azt se tudjuk, honnan hoztad. 
– Ott az a nagy tölgyfa, látod? Azon túl van mindjárt három mogyoróbokor, ott bõgött magában. Vigyétek 

oda, tegyétek le, és akkor ott lesz, ahol volt. Azt hiszed elhozom, ha van vele valaki? Én se vagyok azért olyan 
marha, hogy a más kölykét ellopjam! 

Cingár kis fekete fiatalasszony ez a Zsuzsa. Nincs neki gyereke, ezért is veszi tán úgy a szívére, hogy gye-
rekügyben ilyen balkezesnek bizonyult. Mintha a meddõsége miatt nevetnénk ki ocsmányul, gõgösen, mikor 
úgyis ez az élete legmélyebb fájdalma. 

Géza is megérzi hangjában a keserûséget, hogy igazából sértõdött meg. Hagyja elmenni. 
Jobb is. Bécike mamája, mire ráakadunk, vérben forgó szemekkel, megvadult anyatigrisként keres egy “zöld 

ruhás, alacsony, sovány fekete nõt”, akit látott valaki, hogy felkapta a kicsit, és elrohant vele, hiába hánykoló-
dott és sivalkodott szegény... 

Gergõ ellenben nincs sehol. Se égen, se padláson. 
Sorra jönnek vissza a kutatókülönítmény tagjai, kókadtan, reménytelenül. Mindent végigfürkésztek. A három 

nagyobb fiam is már egészen belerekedt az üvöltözésbe. 
A fák és bokrok mögül viszont egyre hallani vékonyabb-vastagabb gyerekhangokat, errõl is, arról is: 
– Geergõõõ! Tekeergõõõ! 
Géza legyint. 
– Ezek idegenek. Ezzel szórakoznak. 
Zsuzsa férje, Berti, aki nem ment haza a feleségével, esetlenül próbál tréfálkozni: 
– Egy gyerek ide vagy oda, mit számít az Vargáéknál? 
De nem nevet rajta senki. Rossz vicc ez most, mikor titokban úgyis mindenki arra gondol, hátha valami ko-

moly baja esett a kölyöknek. Talán leballagott az Istenhegyi útra, ahol járda sincs, csak csúnya kanyarok, s egy-
más után száguldanak el ilyenkor az autók. Vagy itt a golfpályán, a televízió építkezésénél bukott bele az egyik 
gödörbe. Vagy a hegy hátulja felé tévedt, ahol annyi a nyaktörõ lejtõ, a szakadék, s vad kutyák vicsorognak egy-
egy magányos ház körül. Vagy... 

– Biztos, hogy erre jött, a Fogas felé? – kockáztatja meg valaki. 
– Dehogyis biztos – felelem mogorván. – Annyit tudok, hogy kijött a kerítésen. 
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– Meg tudja mondani a nevét, ha kérdik tõle? 
– Csak azt, hogy Gergõ. 
– És hogy kinek a fia? 
– Arra csak azt mondja: “Apja fia, anyja fia.” A Pipiske utca helyett meg mindig Pipike utcát mond. “Hol la-

kol, Gergõkém?” “Pipike utca négy.” Lesz olyan jó lélek Budapesten, aki elindul, hogy ilyen nevû utcát megke-
ressen? 

– Odaadják egy rendõrnek. 
– Hisz ha tudnám, hogy valaki megtalálja és odaadja. De itt a hegyen úgy elveszhetett... 
Berti megint remekel: 
– Kis táblát kellett volna a nyakába kötni. 
– Örvet inkább – mondom –, s odaláncolni a kerítéshez. 
Elérti a kesernyés gúnyt, nem szól rá semmit. Andrisék viszont felvihognak. 
– Mit röhögtök?! – kiáltok rájuk ingerülten. – Nem értitek, hogy elveszett, és lehet, hogy többet meg se lesz? 
Arcukra dermed a nevetés. 
Géza az órájára néz. Tizenegy óra öt. Még ebéd elõtt is sokfelé megnézhetjük. 
Idõközben egész kis tumultus támad körülöttünk kíváncsiakból. Sose látott, ismeretlen emberek ajánlják fel, 

hogy õk is segítenek a keresésben. Az egyiknek motorbiciklije is van. 
Hogy újabb gyerekrablások ne történjenek, pontos leírást adok Gergõrõl. Csontgombos, kifakult, sárga vá-

szonnadrág van rajta, elöl gombolós, zöld szvetter (reggel, mikor lejött, még hûvös volt), rövid ujjú, fehér kötött 
ing. Barna cipõ, az orrát jól lerugdosta, s nem tudom, milyen színû zokni, de nem is fontos, úgyis mindig a 
cipõjébe csúszik. 

Mire mindezt elmondom, Andrisék már ott somfordálnak a motoros bácsi körül, aki busa szemöldökû, de 
igen barátságos, javakorabeli férfiú. Egy szavukra kész magával vinni õket az oldalkocsiban, ha én is beleegye-
zem. 

Alig bírom lebeszélni. Ördögfiókák ezek, megõrülne velük. Nem ültek még soha motoron, megijednének, s 
olyan ordítást még nem hallott, mint ha ezek egyszer rákezdik. És az semmi, de képesek menet közben felállni, 
egymást butaságból kilökdösni. Különben is olyan forgalmas most az út. 

Hátuk mögött rágalmazom szegény flótásokat, halkan, meg ne hallják. De a bácsi, sajnos, nyílt, õszinte em-
ber, így tudatja velük a vészhírt: 

– Nem jöhettek, fiúk, nem ereszt apátok. Azt mondja, ordíttok, meg kilökitek egymást. 
Azok be is telepedtek közben az oldalkocsiba, onnan lestek felénk türelmetlenül, mikor jön már a bácsi, ül 

fel õ is, és indulnak – akkor jön a hideg zuhany. 
– Nem is igaz! – üvölt fel Kisdombi olyan kétségbeesetten, hogy magam is megdöbbenek. A másik kettõ 

nem szól, de úgy néz rám, fájó-sötéten, hogy alig állom a tekintetüket. S csak ülnek, nem mozdulnak. 
– Na, szálljatok ki szépen! – noszogatom õket szelíden. – A bácsinak sietnie kell, hogy gyorsan megkeresse 

és hazahozza Gergõt. 
Megvillan a szemük. Értik. Gergõ motorral fog megjönni, boldogan. Õket meg leszedem. 
Nem, nem, nem! 
– Egy-kettõ! – mondom már keményebb hangon. – Kiszállni! Vagy én ráncigáljalak ki? 
Meg se moccannak. Látom, hogy göcsösen kapaszkodnak az ülésbe, az oldalkocsi peremébe, egymás karjá-

ba, amibe csak meg lehet fogódzni. Végsõkig el vannak szánva mindenre. 
Sok a nézõ, nem akarok botrányt. 
– Gyertek, no! Tudjátok, mit? Amiért annyit kiabáltatok Gergõ után, mindegyik kap egy forintos fagylaltot. 

De õneki nem veszek, ha meglesz se, mert megszökött. 
Máskor táncra kelnének örömükben, ha ilyet ígérnék. Most csak néznek rám némán és vadul. 
Vonaton, villamoson, fogason, buszon, trolin már ültek. Hajón is. De az mind semmi. Nekik a motor a régi 

álmuk, mely pokoli püfögéssel röpíti majd õket, hogy lobog a hajuk, és vígan arcukba vág a szél. S most, mikor 
már benne kuporognak... 

Én erre nem gondoltam. De már úgy érzem, nem retirálhatok. És csakugyan veszélyes lenne nyitott oldalko-
csiban, ilyen forgalmas úton... 

– Kifelé! – kiáltok rájuk hirtelen. – Nem értitek? Azonnal kiszálltok! – És düh cseng a hangomban, félig 
színlelt, de félig már igazi. 

Összerezzennek a szerencsétlenek, tudják, hogy minden ellenállás teljesen reménytelen, de nem adják meg 
magukat. Nyúlok Andrisért, lefeszítem a kezét a kocsi szélérõl. Próbálom kirántani, de a két kicsi belekapaszko-
dik, már nem némák, ordítanak, ahogy a torkukon kifér. Fejembe tódul a vér, itt már semmi sem segít, csak 
gyorsan, minél gyorsabban ki velük, óriási erõfeszítéssel emelem a levegõbe egyszerre mind a hármat, ezt az 
egyberagadt, bõgõ, visító, kapálódzó gomolyagot, és rakom le õket a földre. Közben a fejemmel intek a moto-
rosnak, induljon, menjen, siessen, tûnjön el. Csakugyan berúgja a motort, felpattan. 
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– Ne haragudjon! – kiáltok utána. – Ne haragudjon! – Már el is indult, amikor Andris kitépi magát a kezem 
közül, utána rohan, elkapja a hátsó sárhányót, a motorbicikli megugrik – s õ elhasal az úton. 

Isten csudája, hogy nem törte magát jobban össze, és csak az egyik könyökérõl ment le a zománc. 
Szégyenletes, csúnya jelenet volt. Ha nem vagyok olyan ideges Gergõ miatt, aligha kerül rá sor. Bár akkor se 

tudom, mit tehettem volna. 
S körül ott álltak az emberek, ki az én pártomon, ki a gyerekekén. Egyik-másiknak még az is megfordulhatott 

a fejében: “Szegény kis elveszett kölyök! Nem csuda, hogy ilyen apától megszökött!” 
A motornak már a pora is elült, megfogom Andris kezét. 
– Gyere, a Fogas csapjánál megmossuk a sebes könyököd. – Jön engedelmesen. Már nem is ordít, csendesen 

csurognak a könnyei. Akkor odajön hozzánk egy jól öltözött, idõsebb nõ, s félrevon. 
– Kérem, én teljesen megértem önt, de sajnálom ezeket a kicsiket, hogy így csalódtak. Itt áll a kocsink a Vö-

rös Csillag elõtt, elvinném õket egy fordulóra. Mondjuk, a Normafáig és vissza. 
Szeretném azt felelni, hagyjon békében, úgyis el vannak már rontva. Gergõ se veszett volna el, ha jobban 

ügyelnek rá, különben is pedagógiai abszurdum, hogy a kis testvérük bajából nekik ilyen örömük származzék – 
de már gyönge vagyok, minden erõmet elvette az elõbbi komédia. Jó, vigye õket. Köszönöm. 

Végül még fagylaltot is esznek, bent a szálló teraszán, asztalnál ülve, nagy adagot, mint igazi, elõkelõ úrfiak. 
Elbûvölve hozza õket vissza a patrónájuk: micsoda helyes, okos, illedelmes, angyali jó gyerekek ezek. Ötször is 
elmondja, hogy biztos megértsem, bármilyen buta volnék: ha máskor mégse ilyenek, arról csak én tehetek. 

Ezt õ most bebizonyította. 
Búcsúzóra még összevissza csókolja õket, aztán vidáman elrobog. 
Gergõrõl ezalatt változatlanul semmi hír. A leghalványabb nyoma sincs. 
A hegyoldalak bozótjaiban még folyik a kutatás. Másutt már nincs mit keresni. 
A rendõrség megígéri: kora délután kiszállnak a helyszínre, ha addigra se kerülne elõ. Kérem, hozzanak far-

kaskutyát is. 
Jóval elmúlt dél. Feleségem már vár haza ebédre. Azt se tudja tán, hogy Gergõ elveszett: mikor leszaladtam a 

gyerekekhez, nem szóltam be neki a másik szobába, ahol épp a kicsit – Pannit – etette. Minek, hisz mindjárt 
jövök vissza. Most alighanem csak azért izgul, hogy szó nélkül elviszem õket sétálni, és ilyen soká maradunk. 

De akkor is menni kell már haza. 
A gyerekek fáradtak. Eleget is járkáltak, kiabáltak szegények. Kisdombi laposakat pislant, aztán el is bõgi 

magát az álmosságtól. Ölembe veszem, azonnal elalszik. 
Baktatunk búsan hazafelé. 
– Most mit mondunk anyjának? – kérdem a jobbról-balról mellettem botladozó két nagyobbik fiút. – Meghal 

bánatában, ha megtudja, nincs Gergõ. 
De Petyónak másvalami motoszkál a fejében. 
– És ha a farkaskutya megtalálja? Akkor megeszi? 
Persze, ezek hallották, mit beszéltem telefonon. 
– Dehogy eszi – mondom. – Az nem igazi farkas, csak nagyon okos kutya. 
– És az igazi farkasok? 
– Azok még felnõtt embereket is megesznek, ha nagyon éhesek. 
Bólint. Akkor rendben van. Tovább fûzheti vérszomjas gondolatait. 
Már a Rege-ház sarkán innen járunk, alig kõhajításnyira a mi házunktól, mikor Andris hirtelen elugrik 

mellõlem, és fut be az út menti füves-bokros, sziklás területre. Nézem, merre szalad, s meglátok valami zöldet a 
füvön, egy bokor tövében, épp hogy elüt a színe a környezetétõl, igen, õ is azt látta meg, felkapja, hozza sebté-
ben: a Gergõ szvettere. 

Örülnöm kéne, végre valami nyom – és én elborzadok. A sziklák között, nem sokkal arrébb, egy üreg nyílik 
a hegyoldalban, emberkéz vájta mészkõbarlang. A szája nem nagy, de belül hosszú folyosót vágtak valaha: 
innen termelték ki a követ a közeli házak építéséhez. A folyosó jó darabig csaknem vízszintesen halad, aztán 
egyszerre a semmibe lép az ember, jártam egyszer benne, s én is majd felbuktam ott. Lehet, hogy bement a bar-
langba, és nem tudott kijönni, eltévedt a sötétben, és sírva botorkált egyre beljebb... Géza ide is küldött kutató-
kat, de jól megnéztek-e odabent mindent, hisz a szvettert se vették észre fényes napvilágnál, igaz, hogy én se, 
délelõtt, mikor erre jártam, épp ráesett a bokor árnyéka. De odabent meg vaksötét van, lehet, hogy rendes világí-
tószerszámuk se volt. Egy szempillantás alatt rohan át mindez a fejemen. 

Haza kellene vinnem az alvó Kisdombit, és úgy jönnöm vissza, de nem akarom anyját agyonrémíteni. Kü-
lönben sincs otthon, csak gyufa meg gyertya, ide pedig jó zseblámpa kell most. Lefektetem gyorsan a kiskabá-
tomra a jámbort, vinnyog kicsit, aztán tovább alszik. A másik kettõnek a lelkére kötöm, el ne mozduljanak 
mellõle, aztán lóhalálában futok Gézáékhoz. Már leültek ebédelni, a levest eszik, de õ persze rögtön leteszi a 
kanalat, és jön velem. 

Mire visszaérünk, csak Petyó ül Kisdombi mellett, Andris, azt mondja, bement a barlangba. Beordítok, utána 
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torkom szakadtából, erre ijedten megszólal: “Itt vagyok.” Ott áll néhány lépésnyire, szerencsére nem mert bel-
jebb menni, csak ahonnan még látni a kinti világosságot. Azonnal kizavarom, nagyon zokon veszi, de már érez-
heti, hogy majdnem robbanok az idegességtõl, hát sietve engedelmeskedik. Gézával hatolunk be az üregbe, a 
fiatalemberek, akik itt jártak, csak gyufával világíthattak, itt is, ott is látni félig elégett és eldobott, friss gyufa-
szálakat. Az egész üreget végigpásztázzuk a lámpa erõs fénycsóvájával, Géza elõre is szalad, tán hogy megóvjon 
az esetleges szörnyû látványtól, s mikor a folyosó végére ér, örömében kiabálni kezd: 

– Nincs! Nincs itt! – Hangját részvétlenül kongják vissza a holt mészkõfalak. 
Kimegyünk. Most Andris is ott ül Kisdombi mellett, egy fûszállal piszkálja a füle cimpáját. Jó szórakozás, 

mert álmában oda-odakap a fél kezével, de nem ébred fel. Petyó észreveszi, hogy jövünk, meglöki Andrist fi-
gyelmeztetésül, mire az gyorsan abbahagyja, és ártatlan képet vág. 

Nekem ez is fáj. Ha máskor csinálja, nevetnék rajta, de most végsõkig elkeserít. Nincs ezeknek lelkük, hogy 
csak bántani tudják egymást? Gergõ miatt se búsulnak. Addig törõdtek vele, amíg játéknak vették az egészet, és 
örültek, hogy kiabálhatnak. Mióta megérezték, hogy komoly a dolog, nem érdekli õket. Volt, nincs. Kész. Azt se 
bánják, ha sose lesz meg. Kis gyilkosok. 

Vagy minden gyerek ilyen? Vagy én is csak hazudom magamnak a kétségbeesést, és ha végül se kerülne elõ, 
éppígy belenyugodnék? 

Alig tudok Gézának egy “köszönöm”-öt kinyögni. Erõlködve emelem fel a földrõl Kisdombit, amazokra rá 
se nézek, csak hallom, hogy jönnek utánam, húzzák a földön a fáradt lábukat. 

Mit mondok anyjának? Nem tudok hazudni. Mit mondok neki? 
Megyünk fel a lépcsõn. Meghallja bentrõl, a konyhából, fut kinyitni az ajtót. Ott áll, vár. 
– Hol voltatok? 
– Anyókám – kezdem mondani kínnal –, a Gergõ... 
Abban a pillanatban elakad a szavam, majd elejtem a Kisdombit. Anyja szoknyája mögül vigyorgó gyerek-

pofa kandikál ki, telekenve paradicsomszósszal. Andrisék felvisítanak, rohannak oda, ölelik, csókolják és üvöl-
tenek. 

– Gergõ! Itt a Gergõ! – Egész meg vannak veszve. Andris felkapja, úgy ugrál vele. Az arcába kacag: 
– Hol voltál, te büdös? Hol voltál?! – S ott táncol Petyó is, és kiabál összevissza, mint egy háborodott, már 

attól félek, csakugyan megõrülnek örömükben. Kisdombi is felnyitja szemét az éktelen zajra, aztán becsukja, 
megint kinyitja, nehezen ébred, de mikor megérti, mi történt, kézzel-lábbal kapálódzva igyekszik kifelé az 
ölembõl, és szalad oda õ is Gergõhöz, akit Andris közben újra letett a földre, átöleli a nyakát, mint egy szerel-
mes, és nagy, meleg csókokkal nyalja le arcáról a paradicsomot. 

Anyja nemigen érti, mi ez, de meghatódik õ is, szótlanul nézzük õket egy-két percig. Aztán amíg megmossuk 
a kezüket, arcukat, hogy gyorsan leülhessenek enni, szaggatott félmondatokban eldadogom neki a dolog lénye-
gét. 

– Már tizenkettõ óta itthon van – mondja. – Egy házbeli kislány hozta haza. 
Ez történt: 
Tíz óra tájt, mikor megszökött – egy kis kitérõ után az út menti bokrok közé, ahol elhagyta a szvetterét –, to-

vább-ballagott a Rege út sarkára. Ott az egyik épületben kis mozi nyílik az udvarról, annak az elõcsarnokába 
tévedt be, épp mikor tódult be a közönség a vasárnap délelõtti matinéra. Meglátta az említett ismerõs kislány, 
bevitte magával, persze jegy nélkül, mint négy éven alulit. Elaludt az ölében, de elõadás után felébredt, és akkor 
szépen hazahozta. Azon a rövid úton, úgy látszik, senki se vette észre, milyen gyereket visz. 

Megjegyzem, a mozi elõtt is állt valaki, mikor jött ki a nép, de a nagy tumultusban nem látta meg Gergõt. 
Tán a zöld szvettert figyelte, s az akkor már nem volt rajta. 

Aj, fiaim, fiaim! 
Most ott ülnek a kisasztal körül, négyen a négy oldalán. Esznek. A három nagyobb a levest kanalazza, Gergõ 

a paradicsomot. Felét a nyakába csurgatja, már megint csupa maszat. 
A többiek rá-ránevetnek. Jókedvûek, elégedettek. Kerek a világ, nincs semmi híja. És õk még azt hiszik, sze-

gények, hogy nem is lesz soha. 
1958 

 

Tornai József 

A fészek-jel 
 
Egy nagy körtefa alatt 
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megyek el minden nap: 
levelei még nem hajtottak ki, 
jól látszik egyik ágvillájában 
a fészek. 
Naponta beleütközik a szemem, 
aztán elfelejtem: 
láttam már elég tüskés gallyból, 
érdes betonból összehordott 
varjú-, gólya- és géppuska-fészket. 
De félig-észrevéve, 
a koratavaszi szélforgásban, 
hideg napfényben is 
van benne valami 
szent, 
szent, 
szent. 
A szürke, tavalyi fészekben, 
míg majd eltakarja a lomb, újra bekövetkezik, 
ami Krisztussal történt 
az elsõ Húsvétkor. 
Azt üzenik 
az éj meg a föltámadások istenei: 
vigyázzunk a kezünkre, 
amit ráfonunk egy másik kézre. 
Ahol a fészek fû-kosara 
meg a fa ágköze 
találkozik, kilép 
a mindennapok zagyvaságából 
a világ. 
Fölsajdul a szerelem 
a madártojások és meleg szárnyak 
elõtti pillanatból. 
 
Szerkesztõi jegyzet: a körtefa a Kálló esperes utca egyik kertjét díszítette 

 

Benedek István 

Szemközt a budai várral 
(Televíziós beszélgetés részlete) 

 
– Amikor egy emberöltõvel ezelõtt ideköltöztem a Sashegyre, ebbe a családi kúriába, mellettünk jobbra és 

balra üres telkek voltak. Nem álltak itt betonkocka-házak, amelyek most beszûkítik az akkor Rózsadombtól 
Csepelig elnyúló szabad kilátást, és nem álltak ezek a szinte erdõnyivé növekedõ és sûrûsödõ fák sem, amelye-
ket jórészt magam ültettem, és tagadni látszanak azt a közmondást, hogy a fák nem nõnek az égig. Ezek bizony 
majdnem az égig nõnek – mindenesetre elrejtenek bennünket a világ elõl, és elfödik elõlünk a Várhegy impo-
záns látványát, a Mátyás templommal mag a budai várral, amelyek pedig itt vannak szó szerint az orrunk elõtt. 

– Bocsáss meg, István bátyám, hogy máris megszakítalak, de mindig azt hittem – s gondolom: mások is így 
hiszik –, hogy ez a ház Benedek Elek apó híres kúriája, családotok õsi otthona. Nem így van? 

– Annyira nem, hogy már idõtlen idõk óta országhatár választ el bennünket Elek nagyapó kúriájától, amelyet 
a szülõfalujában épített föl közel száz esztendeje: Kisbaconban, a Székelyföld szívében, a hajdani Háromszék és 
Udvarhely megyék határmezsgyéjén. A ház ma is áll, “Benedek Elek Emlékház” néven családi vezetés alatt 
mûködõ múzeum van benne. Kicsit nehéz megközelíteni, mert vasút nincs a közelében, s az autóutak arrafelé 
meglehetõsen elhanyagoltak. Mégis sok látogatója van, nemcsak Erdélybõl, hanem az anyaországból is – bár az 
utóbbi években nem volt veszélytelen a megközelítése. 

– Eszerint ezt a házat már te építetted? 
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– Ó, dehogy! Ugyanolyan öreg ez is, mint az Elek apóé, talán pár évvel öregebb is. 1895-ben építette egy 
jóhírû könyvkötõmester: Gottermayer Nándor. Sok díszkötésû könyv õrzi a nevét, többek között Benedek Elek 
legszebb régi könyvei is, például a Magyar Mese- és Mondavilág õskiadásai, amelyeknek a meséin három nem-
zedék nõtt fel. De a könyvkötõnek ez nem a lakása volt, hanem a nyaralója, mai szóval víkendháza, ahová pi-
henni és szórakozni járt ki. Nagy társaság gyûlt itt össze, kártyáztak, kugliztak – a tekepálya maradványait én 
bontottam el –, itták a hegy levét – mert akkoriban a Sashegy még nem is tartozott a fõvároshoz, hanem 
szõlõsgazdák lakták és gyümölcsfák borították. Gottermayeréknak például három holdas gyümölcsösük volt itt 
köröskörül, ezeknek az utcáknak és házaknak a helyén. Azt a békebeli békés életet élték, ami 1914 elõtt a szor-
galmas polgárok aranykora volt. Romba döntötte az elsõ világháború, végleg megsemmisítette a második. 
Gottermayer bácsinak még versenylovai is voltak, maradt utánuk emlékül két márvány zabolócsésze – most 
virágot tartok bennük. 

– Azért ez az aranykor nem mindenkinek volt aranyból, István bátyám. Hallottunk azokról a 
munkanélküliekrõl, akik – József Attilával szólva – kitántorogtak Amerikába... 

– Én is megtanultam a leckét, öcsém, elõbb, mint ti. A szociális bölcsességet nem ti találtátok föl, hanem – 
nálunk legalábbis – apáink nemzedéke: a “radikális polgárok”, akik elhitték, hogy egy kis rendszerváltozással 
meg lehet váltani a világot. Jószándékú dilettánsok voltak, akárcsak a mai képviselõk, jó szándékukkal tönkre is 
tették alaposan az országot. De most nem politizálni akarok, hanem arról beszélni, szegény ember létemre hogy 
kerültem ide a gazdag ember házába. Éspedig éppen akkor, amikor magam is munkanélküli lettem, sõt rendõri 
felügyelet alatt álltam, mint aki épp akkor szabadult a kistarcsai internálótáborból. 

– Ez mikor volt? 
– Az ‘56-os forradalom után, 1957 tavaszán. Közvetlenül az Aranyketrecben eltöltött diadalmas öt esztendõ 

után. Azért nevezem diadalmasnak, mert akaratlanul valami olyan egyszerû dolgot fedeztem föl, amitõl országos 
hírnevem lett. A fölfedezés pusztán annyi, hogy az elmebetegekkel jól kell bánni. Úgy, mint a normális embe-
rekkel. Munkát, kenyeret és szórakozást adni nekik, akkor jól érzik magukat õk is, az ápolók is. 

– Ez csakugyan egyszerû. De nem ok arra, hogy internálótáborba csukják. 
– Biztos vagy ebben? Azt hiszem, annak a sokmillió embernek, aki csak az utolsó fél évszázadban börtönbe, 

fogságba, haláltáborba, sõt bitófára jutott, a legnagyobb része sohasem tudta meg, hogy mit “követett el”. Leg-
többen nem követtünk el semmit, mert nem volt rá módunk. Ha rajtam áll, én bizony a forradalomban szívesen 
elkövettem volna valami hasznosat, ami segít kiemelni a szekeret a kátyúból. Csak hát nem nyílt rá alkalmam. 
Ezért aztán nem is vettem rossznéven, amikor mint “megbízhatatlan elemet” letartóztattak. A valódi ok egyéb-
ként nem politikai volt, hanem személyi intrika: a beosztott orvosom akart a helyembe kerülni. Tudtam róla, 
hogy rendõrségi besúgó – büszke volt erre, mint kiemelt pártfeladatra, nem csinált titkot belõle –, azt is tudtam, 
hogy megpróbált disszidálni, hiszen az Aranyketrec a nyugati határszélen van, mellettünk özönlöttek ki a disszi-
densek Ausztriába. De azt nem tudtam, hogy az állásomra pályázik. Meg is kapta. Én pedig okosabb lettem egy 
fontos tapasztalattal: hogy a legfõbb segítséget az életben az ember nem a barátaitól, hanem az ellenségeitõl 
kapja. Ez a fickó hozzásegített egy – bár kellemetlen, de – nagyon tanulságos élményhez, egyúttal megszabadí-
tott az Aranyketrectõl, amelyben már minden hasznosat elvégeztem és semmi új tennivalóm nem maradt, és 
mindenekfelett kényszerített arra, hogy véglegesen a tollammal tartsam el magamat, minthogy az orvosi állást 
kihúzta a lábam alól. 

– Az Aranyketrec, mármint a könyv, nem jelent még meg akkor? 
– Nyomdában volt. Én meg Kistarcsán ültem, már szedték a könyvet, pár hónappal a szabadulásom után pi-

acra került. Mindössze kétezer példányban, de igen nagy port vert fel. És a honoráriuma lehetõvé tette, hogy 
megvegyük ezt a házat. 

– Egyetlen könyv honoráriumából házat lehetett vásárolni? 
– Szó sincs róla. Szövetkeztem Apámmal, és Karinthy Gábor költõvel, akinek Karinthy Frigyes mûvei után 

elég szép jogdíja gyûlt össze. Hárman együtt meg tudtuk venni az akkor eléggé lerobbant állapotban lévõ házat. 
Sokáig keresgéltünk, míg sikerült rábukkanni, de akkor nyomban beleszerettünk, a múltszázadvégi hangulatába, 
a környezõ csöndbe, s a Várhegy közeli látványába. Úgy éreztem magam, mint aki benne lakik a magyar törté-
nelemben. 

– Felemelõ érzés lehet benne lakni a magyar történelemben, egyúttal lesújtó is. A magyar történelem... 
– Igen, a magyar történelem keserves történelem. Tudom. A bõrömön érzem, a sorsomhoz tartozik. Szinte 

személyes emlékem az az ezeregynéhányszáz esztendõ, ami Ázsiából elindulva, s a Kárpát-medencében gyöke-
ret verve a nemzeti sorsunk lett. A költészet segít hozzá bennünket ahhoz, hogy személyes élményünkké váljék a 
történelem: Tinódi Lantos Sebestyéntõl Arany Jánoson át Radnóti Miklósig minden nagy magyar költõ a nemzet 
örömeirõl és fájdalmairól dalol. 

– Fõként a fájdalmairól... 
– A kesergõ szerelem mindig hálásabb téma a boldog szerelemnél, a Pokol érdekesebb a Paradicsomnál. De 

azért mégsem mondhatjuk, hogy költõink hallgatnak a történelem szép lapjairól és a vidám hétköznapokról. A 
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“dicsõ hajdankor” lelkes fölemlegetését sokszor túlzásba is viszik, és milyen idilli képet fest a magyar parasztról 
Arany János a Családi körben. Petõfi nemcsak Az apostol költõje, hanem A jó öreg kocsmárosé is, Vörösmar-
tyról nemcsak A vén cigány jut az eszünkbe, hanem A fóti dal is. Az ember hajlamos azt hinni, hogy is. Az em-
ber hajlamos azt hinni, hogy “csak gyász és vér a magyar nemzet sorsa”, holott a véres napok közt – mint min-
den nemzetnek – a magyarnak is voltak ünnepnapjai, voltak kellemes hétköznapjai. Valamiféle diszkriminatív 
fölfuvalkodottságot érzek abban, ha “leg”-esítjük az országunkat, akár fölfelé, akár lefelé: mi vagyunk a legte-
hetségesebbek, a legtöbbre hivatottak, leglovagiasabbak, a mi zseniális emigránsainkkal van tele a világ... ez 
éppúgy nem igaz, mint az ellenkezõje: nem vagyunk sem a legszerencsétlenebb, sem a legszegényebb, sem a 
legbetegebb náció. Minden nép történetében vannak sikerek és kudarcok, vannak gazdag és szegény korszakok, 
vannak zsenik és van lapos középszer. Nincs okunk sem szégyellni, sem sajnáltatni magunkat, de arra sincs 
okunk, hogy különösképp büszkélkedjünk magunkkal. Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak másnál. 

 

Sík Sándor 

Hajnal a Normafánál 
 
Itt a hegyen pözsög a pázsit, 
Lenn a világ még nagyokat ásít, 
Most akar még mosakodni, – szinte 
Látom, ahogy csúszik le az inge. 
 
Fodor inge, puha párák selyme. 
Mintha rajtuk az ég leölelne. 
Azt sem tudom fehér-e vagy kék-e? 
Fönt is, lent is töretlen a béke. 
 
Fönt is, lent is, kívülem is, bent is 
Makulátlan, töretlen a csend is. 
Azaz mégsem: valahol a fű közt 
Bizsereg egy pici hang, ezüstös. 
 
Mintha a föld lélegzete lenne, 
Fű, fa, bogár pihegélne benne, 
Pihegélne, muzsikálna loppal, 
Amíg el nem zörgeti a nappal. 
 
Hallod-e, mondd, a hajnali zsongást, 
A hangosan hangtalanok hangját? 
Csak egy percig hallanád meg, – attól 
Megváltódnál fekete magadtól. 
 

 

Radnóti Miklós 

Szerelmes vers az Istenhegyen 
 
Itt hordta az anyja, mielőtt született, 
köszönd meg a tájnak, 
hogy óvta őt és körül a vastag árnyak 
hűsét is köszönd, s hajló lombját a fáknak; 
 
mind néked tartogatták! napok egére 
napnak és harcodhoz 
lobogónak, mely szökkenve véd a gonosz 
vermektől s nehéz munkádnak diadalt hoz. 
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Napod és lobogód! s itt is mindenben úgy 
érzed lélekzetét, 
mint mikor melletted alszik s füledbe két 
kicsi hanggal szuszogja szíves életét. 
 
Szerelme egyre egyszerűbb és szemében 
már nincsen félelem, 
figyeli munkád, mosolyog és hangja sem 
hallik, úgy örül, ha napodon vers terem. 
 
Szűk holmidat vidáman összetartja és 
széttúr a gondodon 
s mint nap, zápor vizét az ázott lombokon, 
ráncaid úgy tünteti el homlokodon. 
 
Karolva óv s karolva óvod, míg körül 
leskel rád a világ 
s végül hosszú késeivel megöl; virág 
nem hull majd és furakodva féreg se rág, 
 
ha meghalsz s tested égetni lebocsátják. 
De mint esti harang 
hangjára toronyból a sok fehér galamb, 
a hangja száll utánad s csapdos majd ott alant. 
 

Istenhegyi kert 
 
A nyár zümmögve alszik és a fényes ég 
magára vonta szürke fátyolát, 
kutyám borzol, fölmordul s elrohan, 
megugró árnyat lát a bokron át. 
 
Öreg virág vetkőzi sorra szirmait, 
pucéran áll és félig halottan, 
gyönge barackág ropog fölöttem 
s terhével lassan a földre roggyan. 
 
Ó, ez a kert is aludni s halni készül, 
gyümölcsöt rak a súlyos ősz felé. 
Sötétedik. Halálos kört röpül 
köröttem egy elkésett, szőke méh. 
 
S fiatal férfi te! rád milyen halál vár? 
bogárnyi zajjal száll folyó feléd, 
vagy hangos bomba túr a földbe és 
megtépett hússal hullsz majd szerteszét? 
 
Álmában lélekzik már a kert, hiába 
kérdezem, de kérdem újra mégis. 
Gyümölcsökben a déli nap kering 
s hűvösen az esti öntözés is. 
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Tamkó Sirató Károly 

Ősz a Farkasréten 
 
A kertek színjátéka vörösbe feketül 
a lombokat tépdesi a szél és a gravitáció 
a föld vár némán 
a kelták, longobárdok, avarok után 
mi is leszállunk sötét mélyibe 
Beethoven-gyászinduló-páternoszter 
díszsortüzek fel-feldördülnek 
kínok-szaggatta arcvonások 
gyászbóbitás emlék-tömeg 
intézményes utolsó felvonás. 
De 
az új házsorok 
pirosfüggönyös ablakain 
átragyog az élet villanyfénye 
s az erkélyeken 
lengve szárad 
az újjászületés 
belépője. 
 

Nemes Nagy Ágnes 

Futóeső 
Rónay Györgynek 

 
Semmi dráma. Csak hőemelkedés. 
Az ablakon kinézni, háztetők. 
Ami fenyegető, balkonrácsok közé 
kalitkázva, lent a mindennapi utcakép 
beinjekciózott mozdulat-sora. 
 
Semmi, semmi. Hisz nincs rá semmi ok. 
Fordítsd másra figyelmedet. 
Például a futóesőre. 
Figyelj, ahogy tanultad tőle, 
például a futóesőre, 
amint ázik odaát a háztetőre, 
fényes-szürke, mosdott féldrágakő, 
melyből élénk rózsaszínben virít ki 
néhány új pótcserép – ónixban 
fel-feltűnő, pirosló pontok. 
 
A fénylő pontokra figyelj, 
ott feljebb az ég-darabokra, 
a kibukkanó szakadozottra, 
fényfoltokkal esteledőre, 
nézz, nézz, ahogy tanultad tőle. 
 
Észrevétlen arcmozdulattal, 
oda se nézve, szemhéjaid 
vízszintes zárójelében, 
ahogy tanultad tőle régen, 
a részleges fényesedőre, 
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a jelre és a jelölőre, 
a háztetőre, égtetőre 
 
nézz fel, ahogy tanultad tőle. 
 

Rónay György 

Költő utca a Szabadsághegyen 
 
Látod, ez itt a Benza-ház. 
Ott Jókai lakott. 
Hány éve múlt el és mennyi láz! 
S a völgy nem változott. 
 
Az őszi sárga és arany 
hullámai között 
látod, hogy állnak komoran, 
feketén a fenyők? 
 
A Hangya utca kanyarog 
a lejtőn valahol, 
s az ösvény mentén ma is ott 
lapul még a major. 
 
– Emlékszel? egy pohár tejet 
ittunk ott valaha. 
– Nyár volt. Az ég fejünk felett 
nem volt kékebb soha. 
 
– Ott ültünk, látod, a padon, 
az is a régi még! 
– Kicsit korhadtabb. S már bizony 
őszies a vidék. 
 
– Fenn a fán fütyült egy madár... 
De hol van a fa, hol? 
– Rég kivágták. Hallod? ma már 
csak a madár dalol. 
 
– Hallom... De mondd, mi az a fény, 
ami ott felragyog? 
– Ott előttünk, az a remény, 
fent meg a csillagok. 
 
– S ki lehet az a szép, sudár, 
imbolygó árny-alak? 
– Az ifjúság emléke jár 
az ősz fák alatt. 
 

Devecseri Gábor 

Normafa 
 
Normafa, hajdanidőn itt lengett lombod a szélben, 
   ünnepi hegymászók víg dala szállt körüled. 
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Normafa, majdanidőn lombod közt éled az emlék, 
   győzve dühös viharon, győzve sivár közönyön. 
 
 

Erdélyi József 

Ördögárok 
 
Mély volt az Ördögárok, 
fahíd vitt rajta át; 
kökényes koronázta 
omló agyagfalát; 
iszalag koszorúzta 
a kökénybokrokat, 
ígérve a legényeknek 
tündérkalandokat. 
 
Tavasszal a kökényes 
fehérbe öltözött; 
sárga virág pettyezte 
alján a zöld mezőt; 
pacsirták énekeltek 
a hegyoldal felett, – 
az Ördögárok partján 
szép volt a kikelet. 
 
Az Ördögárok partja 
nyáron csupa lugas; 
hiába könyörögtem: 
tündér, ne csalogass; 
hiába tiltakoztam: 
ördög, ne incselegj; 
tudom én hogy tündérek 
s ördögök nincsenek. 
 
Ősszel áttetsző fátyolt 
vetett az iszalag 
a kökény fejére; 
s ha átsütött a nap 
azon a szürke fátyolon, 
bánatos szerelem 
játszott tündérjátékot, 
halálosat velem. 
 
– Ne menj tovább, ne folytasd 
magános utadat; 
iszalaglugasomban 
lődd agyon magadat; 
lődd szíven vagy lődd főbe 
a szegény ördögöt; 
elébed és utánad 
vess fátylat és ködöt!... 
 
Pisztoly zsebemben, – nem volt 
nálam se kés, se bot; 
nem akartam meghalni, 
bírtam a bánatot; 
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hittem, hogy a világnak 
szüksége van rám, 
hogy színarany ruhát rejt 
az én kopott ruhám. 
 
Szép volt az Ördögárok, 
csupa bű, csupa báj; 
de régen már, megölte 
a mértani szabály; 
oda van bűve-bája, 
fátyla – koszorúja; 
nem sírja vissza senki, 
de szép emlékét menti 
ez a versfurulya... 
 
 

Iszlai Zoltán 

Sashegyi időmértékes 
 
Reggel a harkály kelt, csupa hang a fa ága. 
Zengő kis kalapácsfeje úgy xilofónozik egyre. 
 
Magnetofónnal kellene már felvenni e hangot. 
S majd, ha a lomha idő, lüke tél jön, acsargó vekker 
rozsdás gurgullája helyett ez lenne mi ébreszt. 
 
Ó, de minek gondoljunk hószemü, bundavilágra; 
hogyha ma már minden mocorog, vicsorít, föléled? 
 
Tegnap a téli, mogorva, madárfejü, nagyfülü szomszéd 
nárciszcsokrot adott s közben ragyogott rezes arca, 
még felesége ki nem sziveli sem volt vele durcás, 
ott úszott szemeikben a kékség: megviditó ég. 
 
Én meg mondtam a lánynak: lásd nekünk van e Sashegy. 
S bár megölelni nem kell azt, ki a rosszba kimorgott, 
vedd a virágot! A festő majd lefesti 
vadszőlő keretében a szélbe ha lódul az ablak. 
 

Jékely Zoltán 

Séták a Zugligetben 
 
Kék csillagát sziklaszín bükk alatt 
hetykén lengeti még a télizöld; 
alatta nagy barlanglakó vadak 
csontvázait morzsolgatja a föld. 
Egetverő vén bükkök gyökere 
öles mélységben köréjük karolt 
ennyi azoknak minden öröme, 
kiknek itt valaha víg násza volt. 
S most csak azt várják, hogy fahegybe szálljon 
s csirippoljon valamit egy madárka: 
a csitri hang végigfut a sudáron 
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s nagy csontvázuk lent zúg–zeng, mint a hárfa. 
 
Itt szökdösnek a vézna mókusok, 
egyetlen rossz ideg izgága testük; 
ugrás közben lompos farkuk suhog, 
húzzák maguk után, mint nyírfaseprűt. 
Bolond szökdécselés az életük, 
s nyomorult lapulás ág-könyökében, 
rossz odujukban pókok és tetűk 
között vacogtak át ezen a télen. 
Tavasszal égbenyúló lapi-sátrak 
rejtik őket, kuncognak és makognak, 
alattuk mélyen alszanak a Bátrak, 
kiket ősapáink kipusztítottak. 
 
Itt jártunk most ketten örökre eltűnt, 
elhorkant bölény-szerelmek helyén, 
s úgy érezzük, roppant nagy a szerelmünk, 
tán legnagyobb a világ kerekén 
s csókkal, virággal kéne ünnepelnünk – 
Hiába vágod fogaid belém: 
tán akkora sincs emberi szerelmünk, 
mint cincéreké az ág levelén. 
 
Itt állnak a sziklatestű bükkök, 
napfoltozottan ég a szürke kéreg, 
fogyatkozó, suudár sereg, közöttük 
pusztítanak a balták és a kések. 
Tudom, úgy illenék, hogy most megálljak 
s a legnagyobba egy nevet belevéssek; 
de örökké a nagy bükkök sem állnak. 
Minek vésném neved az eltűnésnek? – 
 
Míg a hegyek egy-két centit lekopnak, 
addig mi ötször–hatszor meghalunk. 
Tesz-vesz minket a sors, próbál, rakosgat 
s kicserél végképp, ha megunt. 
Torkukszakadtából azért kiáltanak 
a hegytetőn nagyot az emberek, 
mert azt hiszik, ha ők halálra váltak, 
hangjuk a sziklában tovább rezeg. 
Mi ne kiáltsunk. Inkább csak fogózzék 
belém fogad fehér csonthorgonya; 
ne hadd, hogy az idő tovább lopózzék: 
ölelj, harapj, ne engedj el soha! 
 

Tavasz a Városmajorban 
 
Felhő-rucák lubickolnak az égen, 
mely kékebb, mint a legszebb hegyi tó, 
támlátlan, rokkant padra dőlve nézem, 
szomjas szememnek tündér itató! 
 
Körülöttem szegett fővel botorkál 
két-három zord, magábahullt öreg: 
bottal piszkál avart vagy új rügyet, 
s a sírás, mint szálka, áll a torkán. 
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Devecseri Gábor 

Budai hegyek utcáin 
 
Tompa aranyfényben rezeg a dárda, 
semmi köze a lent zsivajgó néppel, 
a törött kő nyugodt magasba lép fel 
s glóriát körít a sok néma tárgyra, 
kiket a síkon ide-oda löknek, 
megvetően neveznek eszközöknek, 
de a hegyen láthatatlan romokkal 
szövetkezve s füvekkel, állatokkal 
utcát őriznek némuló nevükkel, 
jóismerős, mozgékony szellemükkel. 
A szeretők lassú vízen eveznek, 
szemükkel egymás nyílt szemébe vesznek, 
ki állítana emléket a csóknak? 
születik, izzik, táncol, elmerül, 
feltámad újra s harcol emberül, 
de szerelmük hű tanúja: a csónak, 
a hegyre szökött s utca neve lett, 
hol kígyózó színes vizek felett, 
a múló húson s korhadó fán is túl 
ércnél állandóbb emlékművé tisztul. 
Ki annyi embert vitt a dicsőségre, 
a “Lant” maga is megpihent itt végre. 
Utcája van a regének, a csíznek 
s ha ez utcákban jársz, a kövek és 
a palánk, vagy drótból font kerítés 
hallgatnak és mindig másfele néznek. 
Alkura egy sem lép, légy külön boldog, 
ha tudsz. Szólnak: emlékeid szedd össze, 
tekintetünk nemes gőg küldi messze, 
szoríts kezet, a többi a te dolgod. 
Tábláinkon nem alkalom virága 
nyit, naptárlaphoz kötözött pörök 
szennye távol van, se nem, mi egyszer drága, 
csak ami mindennapi és örök. 
Utcák szaladnak ide és oda, 
női nevet küld a Régmúlt és Nemrég, 
Ilona, Ágnes, Ida és Ada, 
mint üres mécs, amelynek a bele 
elhal, de mindig születik bele 
új és váltott színekben és az emlék. 
Felélednek az alvó istenek, 
fűszerüzletnél kezdődik s lefut 
görbén a mélybe a Diana-út, 
Gyöngyvirág utca mellett a remek 
villasoron fekszik a felaggatott 
illatos zöld között a Szétszaggatott. 
Íme, nekem is jutott egy csücsök 
a hegyoldalból, szelíd kis tücsök, 
sokágú álmaink nyáréji őre, 
ki langyos dallal lépsz ki a mezőre, 
de ha kint járunk, megélesül hangod, 
elárulja a királyi–papi rangod, 
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figyelmeztetsz, rikoltasz és sikoltasz, 
szívünkbe száz édes félelmet oltasz, 
végül befordulsz a holdszőtte falnak 
s velünk együtt örülsz a diadalnak. 
Kevés embert idéznek az utak: 
a grófot, ki hűs jövőbe mutat, 
Mátyás királyt, ki csillagokra száll át, 
ott tartja udvarát, vagy Budapest 
szerelmesét, az öreg Glück Frigyest, 
derűs éveit, elegáns halálát. 
Nagy utak mentén méltóságos tölgyek 
kis utcákon meztelen gyökerek, 
kövek s a legtöbb olyan meredek, 
hogy az ibolyafürtű apró hölgyek 
jobb szeretik karonülve bejárni. 
A kísértetek itt szokták bevárni, 
hogy éj legyen, az autóút felett 
nincs sűrű háló s a kísértetek 
ilyenkor szabadon és szelíden 
gyülekezhetnek, mert minden pihen 
alszik a golfpálya, a halk kolostor. 
Lassan lengnek, mosolygósak, velük 
vonul jóságuk és nincsen nemük, 
magas ködképükön fehér ezüstpor. 
Csengő szól, bízd magad nyugodtan egyre, 
fogd meg kezét, ne félj, hogy majd kezedben 
szétfolyik ujja, mert ő erősebben 
él, mint te és tovább is. Minden hegyre 
elvisz s emlékeid mutatja: itt áll 
a kiskert, hol barátaiddal ittál 
s hiszem, meglátogatod majd megint, 
ez a rejtett kápolna, hol a jámbor 
sváb néni cipőpasztás dobozából 
olajmécset készített Máriának, 
itt alszik hűlt helye a Normafának, 
itt a Ging Gong. Sápadt kezével int 
s fellép a nyár: Napfényes délután volt, 
a hegyoldal, mint tenger ékkő lángolt, 
szemben is hegyek, tetjükig tört fel 
a sűrű erdő ezerfajta zölddel. 
A nap énekelt és egyre halkult hangja, 
mulattunk: a kövek közt hogy botorkál 
nagyképű cincér és földszínű hangya. 
S mint megannyi bájitalos boszorkány 
ültek sötétkék és tűzvörös lepkék, 
a szomszédos fűszálakat belepték... 
Az Alkony-utcáról felszáll az alkony, 
hunyt szemmel lassan lélegzik a rét, 
a Várhegyen gázlámpa ég a sarkon, 
fény üli a Jánoshegy tetejét, 
te is felzengsz a Diósárok mellett 
tücsökhangverseny, betöltöd a völgyet, 
a hegyeket ezüsthangon belenged, 
mély vízből indul, égi partra visz 
a holdpajzs mögül leső Artemisz 
kikukucskál, a komorságából enged. 
 
 



 49

 
 

Zelk Zoltán 

Rácz Aladár 
 
Micsoda győzelem! szétszórva a sereg, 
menekül a nappal lármahada, 
szövik a csöndet már a kedves győztesek, 
szövik a tücskök, a fülemülék: 
ez az a perc, amikor fölhasad, 
kinyíl az ég és újra hallhatom 
hogy peng, hogy zendül az a cimbalom, 
az az egyszervolt és többé sosemlesz 
egy istentudja melyik csillagon! 
 
 
 

Győry Dezső 

Hegyvidék 
 
Dicsérje más a lomha síkot 
mely mint az árvíz tagba széled, 
Húz a vaderő s a hegyek 
árnyékában különb az élet 
 
ártány csörtet: a képzelet hág 
rigó surran: sikolt a nőszés 
óvatos őz fut: ösztönöd 
s halált szólong a szarvasbőgés. 
 
Felhők mossák, nap szárogatja 
vihar sulykolja s nincs ki óvja 
Ez a föld átkom és szerelmem 
tájak s népek találkozója 
 

Pálfi Ágnes 

Balkonomról 
 

Vitrázs 
 

1. 
...Ti büszkén szertevilágló tûhegyes pici szálak 
kik mindig a kõ földszagu résein bújtok elõ 
és oly sietõsen törtök az égre 
mintha egy hívó kéz melegét 
éreznétek a kék üvegen túl 
s e kéz fürge ujjai közt 
látnátok szüntelen vékonyodó 
zöld fonalat -- 
Oly szakadatlan a vágy most 
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bennem is egyenest odajutni... 
 
2. 
...A ház húsába vágott lefolyó 
kertedre néz, mint élõ kutyafej 
és felmagzik egy karcsu hagymaszár 
a porladó és sápadó kövek közt 
mik tenger-ölbe, föld gyomrába vágynak 
És egyre zúg, takarja keskeny árnyad 
zöld óriással bábozik a szél... 

 

Haiku-lánc 
 

távol a város 
tükreire pára száll 
csukott szemû nõ 
 
gyerekláb csobban 
nap-sárga kád vizében 
felhõ imbolyog 
 
füvet kaszálnak 
harangkötél hintáztat 
fehér koporsót 
 
temetõkertben 
zöld-húsú lombok alatt 
én és nagyanyám 
 
köldökzsinórom 
kígyó anyám ölében 
szakadó hinta 
 
láthatatlanul 
íródik levegõbe 
a pókok útja 
 

Tímár György 

Városmajori elégia 
 
Megfeszül a szél, mint kutyán a szíj. 
Gesztenyék barna sortüze ropog. 
Az eső ezüst tollhegyekkel ír 
őszt a sárga kavicsra, kapkodnak a 
tölgyek, kiejtik tenyerükből 
a gyerekzsivajt, s akár a fa, 
reszketek én is egyhelyben állva, 
keresem az elinalt időt, fogva tart 
egy lány rajza az üres levegőben, a karja, a szája, 
mely időtlen, mint a nyár, s szomorúbb, mint e park. 
s mögötte fegyvertelen emlékek menete lépdel, 
füstízű délutánok a csőre-töltött éggel, 
köpködő vagányok, lőporillatú 
egyenruhák, a hátamon batyú, 
s az elsüllyedt világ, hogy kié a labda, 
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s a tizenegyest ki fogja rúgni, 
szépen szólt a banda, a rezesbanda, 
a bombardonon torzan tükröződtek 
a kisbakák utolsó randevúi, 
és sírt a lány, és hősi volt az attak, – 
két cintányér közt végleg elmaradtak. 
Megfeszül a szél, mint kutyán a szíj. 
Emlékek romja, iszonyú halmaz 
fog körül, esik, s mint bombaverésben, 
az ember csak néz, vár és újra fogalmaz, 
hisz kinek egyszer más dolga lesz még, 
nem tehet mást, mint hogy mindent megértsen, 
elfutni nem tud – hova is futna? – hát 
hallgat és egyhelyben marad, mint a fák, 
s elzúgja magában a tavaszi leckét. 
 

Mohás Lívia 

Rejtõzés sziklafalnál, a hintó már oda 
(Részlet a szerzõ Jessze fája c. készülõ regényébõl) 

 
A tudatlanság élménye ez nekem, vagyis élménye volt akkor, mert nem pontosan tudtam, kiskamasz fejem-

mel, hogy mi történik és hogyan a sziklafal túloldalán. 
Az a nap fegyverropogással indult. A temetõbõl jön a hang, közelrõl, és apa fojtott hangon azt mondja: ezek 

már az oroszok, azonnal kabátot venni és futás Arató Pistáékhoz. Gyorsan, gyorsan! 
Futunk testvéremmel az úton. Anyánkat tegnap már kivitték aratónk sziklába vájt barlang lakásába, ott fog-

nak minket, kislányokat, elrejteni a veremben. Négy lövés spriccel elõttünk a hóra, porzik, a ház lábához hasa-
lunk és vihogunk. Hetykék vagyunk. A félelem amott vár az üregben, de ott is nehezen adom át magam a rette-
gésnek, valaki szüntelenül a túlélésre összpontosít bennem. 

Berohanunk aratóék sáros udvarába, be a barlang lakásba, és amint átrobogunk a pitvaron, balra pillantunk, 
anyánk, a tiszta szobában ül a dikón, félig fekszik, párnákkal támasztották föl a hátát, intünk neki, bólint, futunk 
tovább, befelé az ablaktalan szikla folyosóba, arató Pista sürget, tuszkol be az üregbe, sziklából anyaméh, elte-
mettetés, womb and tomb, kapkodva halmozza a marharépát, eltakarja az üreg kerek száját, aztán csend, mé-
lyebb, mint a hóesés falun. 

A Vörös Hadsereg elõl eldugott holmikon ülünk, zsákok, termény, ruhanemû, csizmák, sebtében felfüstölt 
sonkák, kolbászok, oldalszalonnák, súlyos és könnyû kofferok, az enyém kicsi, fekete lakk, a testvéremé barna 
bõr és nagyobb, bennük váltás fehérnemû, tartalék cipõ, tartalék pulóver, törülközõ, tisztasági szerek, ha futni 
kell, ezt vigyétek magatokkal, mondta apánk. Mindez csak addig látható, amíg arató Pista rakja a marharépát, 
minden répa után egyre sötétedik, akár napfogyatkozáskor, ahogyan a Hold rákúszik a fényre. Ó, micsoda ana-
lógia, egész ügyes. 

Szöges ellentét, ahogyan hat ránk a félelem. A testvérem némán fél, én zajjal. Mozog az állkapcsom, 
összeverõdnek és zörömbölnek a fogaim, akár a húsvéti kereplõ, de ez csak késõbb van, amikor anyánk sikolt a 
sziklafal túloldalán. Elõbb még csak ülünk a bágyadt marharépa szagú csendben, két embrió a föld mélyén, 
ikrek, nem társalognak, szavuk még nincsen. Ez a fogkerepelés hamarosan piszkosul bosszant. Kézfejem a szik-
lafalnak csapdosom majd, a lábszáramat rázom, egyik mozgást ellensúlyoznám a másikkal, ekkor a testvérem 
hûvösen rám szól, fegyelmezd magad. Szeretem testvérem fegyelmét, tetszik, ahogy bírja, csakhogy késõbb, 
még hónapok múltán is éjjel felriad, mereven felül az ágyban, akár egy fából faragott marionett baba, az üregrõl 
motyog, a marharépákról, reszket, így utólag. 

Arató Pistáék pincelakásába elõbb hat orosz érkezik, este lehet már, a veremben nem érzékeljük az idõt, nem 
tudni, miért csak most jutottak ide, igaz, a falu túlsó végén vagyunk. A katonák rendszerint kutakodással kezdik, 
de most megfordítják a sorrendet, csak éppen szétnéznek és azonnal a két falusi asszony után kapnak, csakhogy 
arató Pista meg a fia lapátot ragadnak, a katonák kicsavarják kezükbõl és elpáholják õket saját lapátjukkal, hatan 
kettõ ellen. Az asszonyok a dulakodás alatt elmenekülnek, a férfiak is megfutamodnak. Anyánk marad ott a 
dikón tehetetlenül. Anyánk nyomorék. Préda, merõben így van, préda, a leggyengébb, a csorda, a csapat fut 
tovább, az erdei vadak is hátrahagyják a megnyomorodottat, vagy ügyesen rejtõznek, lapulnak, ahogy mi a pin-
cefal túlsó oldalán. Anyánk elõbb ijedten sikolt, késõbb artikulálatlan jajgatását halljuk, azt gondolom, most 
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megölik, ne menj ki, súgja testvérem, úgyis reménytelen, úgysem segíthetsz, nem lett volna könnyû kimászni a 
verembõl, mélyen vagyunk, a nyílás magasabban, és elõtte az a rengeteg répa, persze, ha a testvéremmel mind-
ketten akarnánk, akkor lehetne, de nem akarjuk, félünk, anyánk sikolt, a katonák dünnyögnek, néha nyugtatóan, 
nem tudom pontosan, mi történik, és anyánk sikolt, hajnalig halljuk a sziklafal túlsó oldaláról, elmennek a hat 
katonák és jönnek mások, jönnek, aztán újból anyánk duhodó zokogása és könyörgése, verejték fut a gerincen, 
megaláztatás a megszállás éjjelén. Most már csendesen sírdogál, hüppög, hosszan, hosszan és keservesen, sír, 
nem halt meg, mert sír, hallgatjuk hosszan a sírdogálását, de ha sír, akkor él, akkor nem ölték meg, akkor él. 

A katonák kutatása odakint ekkor kezdõdik. Kerülgetik a felrakott répát, puskatussal megtaszítanak egyet, a 
répa a lábuk elé esik. Odakinn diadalordítás. Hevesen széttúrják a kupacot, benyúlik a puskacsõ arcunkhoz kö-
zel. Bemászik három orosz katona, kutatnak, keresnek, minket kiküldenek, odakinn anyánk sír a dikón. Az asz-
talnál vasalt ruhás, tányérsapkás tiszt ül, uborkát eszik kemény tojással. Már hajnalodik, világosodik a parányi 
ablak. 

Szürke ég, 1944., november, elolvadt hó, permetez az esõ, jövünk arató Pista barlangjából vissza, haza, 
apánk mellé, a védelembe. A Szilvás kert fái közt habuckolunk a ragadós sárban, erre talán nem találkozunk 
orosz katonával. Húzzuk anyánkat, cibáljuk, rángatjuk, alig bír lépni, mintha már nem lenne benne élet, reszke-
tünk testvéremmel a hidegtõl, a kialvatlanságtól és a félelemtõl, anyánk arca szürke. A kutyák hallgatnak. El-
hagyjuk a Szilvás kertet, házak között botorkálunk, alig van mozgás a faluban, alszanak a megszállók és a meg-
hajszoltak is alszanak, bekanyarodunk egyik utcából a másikba, húzzuk anyát, rettentõen vágyakozom haza, 
még egy utca, azonnal meglátom, türelem, még egy kanyarodás, húzgálás. 

A mi házunk falát okker sárgára festették, a meleg sárgás szín napos délutánok fényében pirosas, most nem 
lesz pirosas, a ház elõtt japán akácok sora, magasak, nemesítettek, egyenes törzsûek, másik nevük csipkefa vagy 
magyarfa. Vonszolódunk hárman a sárban. Az Új soron araszolunk felfelé, szemben van a ház, már látom a 
japán akácokat. Egyszerre kinyílik a nagy kapu két termetes szárnya, mintha érezné, hogy jövünk. A kitárt kapu-
szárnyak között megjelenik a sárga hintónk, a bakon szovjet katona. A hintórúd mellé apánk van befogva. A sár 
ragad, vonszolnia kell az amúgy könnyû jármûvet, vállán valami szíj vagy talán rudalókötél, fejét lehajtja, vállát 
megfeszítve húz. Nézem a képet, akár a Golgota. A keresztcipelés. Mikor az öreg iskola sarkáig araszolunk, 
apánk éppen megemeli fejét, nyitott szájjal hatalmas levegõt vesz, ahogyan az úszók mikor elfogy a levegõ. 
Nem igen láttam még nyakkendõ nélkül. Hosszú nyakkendõ vagy csokor nyakkendõ, annak lennie kellett, más-
képp utcára lépni nem lehet. És most, tessék! Kigombolt ingnyak, nincsen nyakkendõ. Kabát sincs rajta, csak 
nadrág és hosszú ujjú ing, amelynek ujjai lebegnek a szélben, a mandzsetta gombokat, a kis fénylõ darabokat 
bizonyára megkívánta és zsebrevágta valamelyik megszálló. Másodszor is megemeli fejét és akkor meglát ben-
nünket. Megtorpan, elfehéredik. 

– Miért jöttetek ki a verembõl? – kérdi, rémültében eltorzul az arca és elsírja magát. Hirtelen indulattal lelöki 
válláról a kötelet, bele a sárba, befelé terel bennünket a házba, a katona a bakon néz, hallgat, két kislányt lát, 
amint taszigál a sárban egy nyomorultat meg egy síró férfit. Legyint, lekászálódik a bakról, maga áll a rúdhoz. A 
községházához húzza sárga hintónkat, az orosz parancsnok ezen akar bekocsizni Egerbe. 

A faluban csend, de itt, a mi házunkban zene szól, katonák verik a pianínót. Szenvedélyesen szeretik a hang-
szert, egész éjjel muzsikáltak. Odabenn káposztaszag terjeng. A tûzhelyen minden fazékban forr a káposztale-
ves, ha megfõtt valamennyi, akkor vödrökbe öntögetik, becipelik a szobákba, a falak mentén a földön katonák 
hevernek, ülnek, esznek, fekszenek, szunyókálnak megbontott ruházattal. A pianínó zeng, a fedelét felemelgetik, 
belenézegetnek, élvezettel piszkálják belsejében a kis lószõrrel bevont kalapácsokat. Az egyik megszálló a pia-
nínó nyitott fedeléhez támasztja leveses tányérját, gyönyörködik a zenében, falatoz, a tányér megbillen, a ká-
posztaleves a húrokra zúdul, hetekig szaglik a hangszer. 

Három katona apánk elé áll, mutogatva, hadonászva ennivalót kérnek, nem volt elég a káposztaleves. Meg-
keresik a nyersanyagot és fõznek. Önellátók, úgy látszik, nem követi õket gulyáságyú. Valamiképp természetes-
nek hat mindez, mintha nekünk is természetes lenne: ha jönnek meghajszolt vándorok messzirõl, férfiak a 
mezõrõl, illendõ megetetni õket. Mintha hevenyészett rendszer lenne abban, ahogyan a porták nagyságához 
mérten tódulnak befelé ketten, négyen, tízen, talán ösztönösen felmérik a ház nagyságából a kamra telítettségét. 
De! Azt mondja apánk, elsõre csupán egy, esetleg két harcos sétált be a portára. Mondhatnánk: beandalogtak. 
Leeresztett, de elõre tartott fegyverrel, egyenes tartással, lassan, de bátran, nyemecki, nyemecki, ezt a szót sür-
getve hadarják szüntelenül. Tekintetük ide, oda mozdul, pásztáznak minden sarkot. Végigjárják a szobákat, 
utánuk hamarosan tódul a többi. A konyha asztalára kikészítve púpos nagy fehérbélû kenyér, szalonna, vala-
mennyi kolbász, jártukban törnek a kenyérbõl, kolbászból, szájukba tömik és járják tovább a házat, nyemecki, 
nyemecki, bandukolnak végig a folyosón, be a kamrába, egyikük kihoz onnan egy kosár tojást, tekintete pász-
tázza tovább a sarkokat, nyemecki, nyemecki. Mutogatnak egymásnak, egyikük már süti is a rántottát, másik a 
padlás feljárón ballag fölfelé, óvatosan, lassan dugja ki a fejét és visszafelé almát rágcsál, zsebében is alma, 
dünnyög valamit, a többiek öten, hatan uzsgyi a padlásra és almát eszik mind. Aztán szinte váratlanul és 
meglepõ gyorsasággal eltûnnek. 
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A következõ hullámnak több az ideje. Õk is elõbb káposztalevest fõznek, aztán csoportosan üldögélnek a fo-
lyosó végén, pihennek, sapkájuk tarkójukra csúszva vagy mellettük a kövön, körülöttük rádiók roncsa, lefeszítik 
a bakelit burkot, matatnak, piszkálnak a szerkezetben. Nem tudni, honnan az égbõl szedtek össze ennyi rádiót! A 
Kárpátoktól kezdve gyûjtögetik? A zsákjukban hurcolászták eddig? Mert a mi falunkban kevés a rádió, most 
szuronnyal matatnak a katonák a mi rádiónkban is. 

A csillogó tárgyakat azonnal észreveszik, megközelítik, megtapogatják. Apa íróasztalán a sárgaréz tintatartó 
villog a téli délelõtti napban, két kis sárgaréz fedeles kis kocka, elõtte homorú vályú a tollszárakkal, amiket már 
nem használunk, már régen tintenkulival írunk, a tintatartók üresek. Nevetgélve, játékosan emelgetik, csattogtat-
ják a kicsike sárgaréz tetõket, hopp, az egyikben megcsillan valami! Vékony, kislány kézre illõ ezüst 
pecsétgyûrû, évszámmal ellátva. A katona megörül, kisujjára húzza, csattogtat még kettõt és szemlélõdik tovább. 
A katonalányok a ruhanemût nézegetik a szekrényben, egyikük zavartalanul kibújik a szoknyájából és magára 
ölti testvérem sötétkék intézeti rakott szoknyáját. 

Amott az egyik csapat aprólékos kopogtatásba kezd. Végigkopogtatják a szobákat, a konyhát, a pincét, a 
padlást, a pádimentumokat. Centirõl centire. Kitartó harkályok. Évezredek óta jönnek a mongol pusztaságokról, 
a szibériai tajgákról, ügetnek a folyók és a sínek mentén, jönnek csak jönnek és ahol házat találnak azt megko-
pogtatják kívül is, belül is, szakértõk, tudják, hogy a lakosság a legjobb holmiját merre falazta be és hová rejtette 
a beolajozott vadászpuskákat viaszosvászon zacskóba csavarva. A tehenek alatt felszedik a deszkát. A padláson 
kibontják a kémény téglafalát, ablakok fölött a rolók tokjait, a faburkolatot mindenütt. Száraz kopogás, kopogás. 
A keresés gyönyörûsége gyerekessé teszi a katonaarcot, nevetgélnek, versenyeznek: melyikük lel rá elõbb a ház 
rejtekhelyére. Márai Sándor 1946-os naplójában írja, hogy a gyerekek 8-10 éves korukban nyugtalanul kutatnak, 
matatnak a szekrényekben, a padlásokon, örökké fiókokat húzogatnak, örökké, és mintha a szovjet megszállók 
most lennének ebben az életkorban, egyenruhás férfiak feszélyezettség nélkül nyitogatják idegen otthonok szek-
rényajtóit, még a megszállás késõbbi idejében is, mikor bizonyos, hogy már nincsen német sehol, mégis huzigál-
ják a fiókokat, babrálnak orsóval, gyûszûvel, órával, nyúlkálnak a tárgyakhoz, tapogatják õket, aztán vagy el-
visznek valamit vagy nem, de játszanak, matatnak. 

Amúgy fáradt az arcuk vagy közönyös, némelyikük hihetetlenül idegen pillantású. Az egyikük gyûlölettel 
tekint szét a felfordult ebédlõben, azt mondja: burzsuj, burzsuj és megvetõen pillant a sötétkék tapétára, a falról 
lebillenõ aranyozott blondel képkeretre és a kredenc metszett üveg ajtóira. Kutatnak és kopogtatnak a szõlõk kis 
víkend házaiban. A borospincékben. Alaposságuk furcsa ellentétben áll ruházatuk hanyagságával. Az étkezés 
esetlegességével. Trehányak. És mégis, nincs a határban egyetlen épület, amit át ne vizslatnának. Ahol ott ne 
lenne a kutakodás nyoma. 

Ez a hullám is megy tovább, elviszik Vicát, az apánk nevelte lipicai csikót meg a többi lovat, a hintó már 
oda, most viszik a szekeret. A bakon bajuszos öreg katona ül, ráncos, fáradt nagyapó, mint a népmesékben, 
rózsaszín selyempaplanunkat négyszögletesre összehajtogatja, ráül, a világoskék selyempaplant a térde közé 
tekeri és indít. 

 
 

Károlyi Amy 

Tündérszikla 
 
Felhő voltam 
hold voltam 
szél voltam 
sírtam könnyen 
 
tuskó lettem 
kő lettem 
kés lettem 
nincsen könnyem 
 
 
 
 

Csukás István 



 54

Emlékmű a Városmajorban 
 
Itt a kő, én ültem simára, 
amíg vártam a diáklányra; 
zúg az idő, bennem zizeg, ó, 
a sok lenyelt másodpercmutató, 
a diáklánynak vastag lett a combja, 
kezem immár más szoknyáját bontja; 
mi legyen hát a régi szerelemmel, 
melyért e követ csiszoltam fenekemmel? 
 
 

Marsall László 

Ülni az ablak előtt 
Ülni az ablak előtt és várni valakit, 
akár az öregek, 
szemmel halászni rezgőnyárfát, álmos vonatozóknak 
korán lett szürkületben... 
Senki, te! kódorgó kuvasz, négy lábon járó 
savanyú tej, te köd! 
kezem fejéhez aki bozontoddal súrlódsz – láttalak! 
Most hol vagy? Hova osontál? – Fölriadtam. 
Szemközt a daganat-kórház kertje: 
csupa megőszült pitypang, csupa csont –, 
műtőskocsin valakit most gurítanak betegszobába, 
ahol a halál egyel. 
Dél van. 
Forgasd csak az aszalódó időt akárhol 
te, dühös öreg, köpködő! vasvilla szemmel 
a befülledt boglyát, forgasd az elsárgult felhőket! 
Egy kupica pálinkát ide! étvágyam gerjedjen, 
mert száraz avar, száraz sírkoszorú lesz vacsorára, 
tál pozdorja, vasreszelék, öreg! 
Ülni az ablak előtt és várni valakit... 
Alkonyodik. 
Tudom: a volt volna már sohasem lehet. 
Ma sem jön, holnap sem. 
Már sohasem jöhet. 
 
 

 

Elmer István 

Mint a rabok 
 
Mikor volt ennyire csöndes az éjszaka? Behallatszik a szomszéd kutyájának az ugatása, az emeleti lakó le-

fekvéshez készülődik, lehallatszik az ágyneműtartó dörrenése. Végigteríti a franciaágyon a lepedőt. Minden este 
ugyanaz. 

Holnap negyvenéves leszek. Egykori osztálytársaim meghívtak az összejövetelre, néhány nap, hét, hónap a 
korkülönbség köztünk. Azt mondják, a kerek évfordulót meg kell ünnepelni. Nem tudom, mi megünnepelni való 
van a hús romlásán, de nemigen ellenkezem, elfogadom a meghívást. 

Reggel a fürdőszobában behúzom a hasam a tükör előtt, rövid idő alatt sikerül elhitetnem magammal, dere-
kam még nem vastagodott meg annyira, hogy nyáron szégyellnem kelljen. 
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Mostanában azt álmodom, minden, amit eddig átéltem, megismétlődik az életemben. Ami volt, egyszer még 
visszatér. 

Délután kivágtam egy öreg körtefát a kertben. A vastag ágakat fölfűrészeltem, majd a ház közelébe cipeltem 
őket. Valamikor elégetem. Tavasz van, az évszakhoz képest – mondják a meteorológusok – túlságosan is meleg, 
nincs szükség arra, hogy begyújtsak, de majd a következő télen. 

Elfáradtam a fűrészelésben, cipekedésben. A fűrész pengéje beszorult, meg kellett emelnem a súlyos törzset, 
hogy kiszabadítsam. Szakadt rólam a víz. 

Korán ágyba kerülök, végigsimítom a tenyerem, rajta a fűrész nyoma, és a fáradtság tagjaimban. Résnyire 
nyitva hagyom az ablakot, televíziót nézek, megunom, olvasok inkább, de a kézbe vett könyv sem izgat külö-
nösképpen. Fölkelek, a barokk, faragott tálalószekrényhez lépek. Kinyitom, finoman fordul a kulcs a zárban, a 
fölső polcon üvegek, alatta poharak. Hónapok óta megbontatlanul áll egy vodkás üveg, kitől kaptam és milyen 
alkalomból, nem emlékszem már. A fémkupak halkan nyekken, mielőtt megadja magát, előveszek egy cseh 
talpas poharat, teletöltöm, leülök a vörös bársonnyal behúzott karosszékbe, állítólag Deák Ferenc kúriáját gaz-
dagította egykor, ő bizonyára nem mezítelenül és sokkal nemesebb gondolatokkal üldögélt benne. Kortyolok a 
vodkából. 

A hasi tájon megereszkedett a bőr, és mintha a mellizmok se lennének oly feszesek. Belecsípek a húsomba. 
Izgatottan figyelem, visszaugrik-e korábbi állapotába? Az öregektől tudom, ez biztos jel. A hadifogságban így 
vizsgálgatták egymást. Akinek a bőre elveszítette rugalmasságát, aligha számíthatott arra, hogy élve megússza. 
Nagy ritkán akadt csak, aki az ilyen szerencsétlen kedvéért lemondott a maga ételadagjáról. S mert rossz álla-
potban volt a nyomorult, a többiek pedig lemondtak róla, általában meghalt, és ezt mindenki természetesnek 
tartotta. 

Vizsgálgatom a bőröm, de mintha egyszeriben hűvösség csapna meg, összerázkódom, magamra kapom házi 
köntösömet, egyébként is illendőbb így, még ha senki nem lát, akkor is, s tovább nyelem a vodkát abban a szék-
ben, melyben valaha a haza bölcse üldögélt. Hátha nekem is eszembe jut némi okosság. 

Zsuzsával az egyetlen őszinte szó egymás megszólítása volt. Azután beszéltünk pályáról, családról, “mondd, 
mi történt veled azután?”, “és boldog vagy?”, s tudom, csak azért mosolyogtunk egymásra és fűztük tovább a 
szót, elegáns, kordában tartott mondatokba szedve, hogy ne kelljen másról beszélnünk, hogy megmenekedjünk a 
csöndtől. 

Éppen véget ért a vizit, súlyos eseteket gyógyítottam akkoriban, amikor megszólalt a telefon. Katalin hívott 
föl, kérdezte, volna-e időm meglátogatni őt? Lánya született, már közel egyéves, ha időm engedi, örömmel lát. 
Álltam a rendelő közepén, vettem a naptárt. 

Hát naptárba jegyezhető üres óra Katalin? Ennyi maradt volna? 
A ház előtt sétáltatta a gyereket, amikor odaértem. Ráérsz, kérdezte, s mielőtt válaszolhattam volna (biztosan 

azt felelem, igen, ráérek, pedig rohannom kellett, csak egy óra elfoglaltságra számítottam), már vont is magával: 
akkor sétáljunk egyet! 

És elmesélte, télvíz idején is mennyi időt töltenek szabad levegőn, a gyerek szépen fejlődik – s mentünk to-
vább. Hajadat akkoriban – mint mondani szokás, szerelmünk idején – nem láttam ilyen színűnek: a gesztenye-
barna most vörös árnyalatban tűnt föl. 

Miről beszélgettünk? Nem emlékezem, régen történt, tegnap vagy tegnapelőtt, a gyerek aludt, és mi ültünk a 
széles ebédlőasztal két oldalán, s egyszerre csönd szállt ránk, olyan könnyedén és észrevétlenül, ahogyan az 
angyalok szállnak ott, ahol hisznek bennük. De rohannom kellett, vissza a rendelőintézetbe. 

Katalin még bevallotta, férjének elmesélte szerelmünket: ekkor már összeakaszkodott a kezünk. Ezek vol-
tunk mi. A csönd volt velünk, csak a kezünk indult el egymás felé. Mi ez a nevetséges, otromba játék? – de 
némasággá vált bennem a kérdés. 

Még egy kis vodkát. Drágáim, szeretlek benneteket, búcsúzom tőletek esténként, s te, fiam, így szólsz ilyen-
kor az alvópuszi előtt: vigyél át a szobámba, mint a rabokat! 

Az ágyhoz lépek, belecsavarlak a pokrócba, és fölmarkollak – ahogyan múlnak a napok, egyre inkább érzem 
tested férfiasodását – elindulok a szobában, megfordulok a tengelyem körül, visszatérek a kiindulási helyre, 
bekanyarodom a könyvespolc felé, majd tovább a hallba, még ott is teszek veled néhány fordulatot, jól bírlak, 
semmi baj, pehelykönnyűnek tűnsz a karomban, térdemmel belököm szobád ajtaját, még egy utolsó fordulat, és 
nevetve huppanunk az ágyra. 

Úgy, mint a rabokat! Úgy, mint a rabokat? Imre bácsi, öreg barátom, te mesélted: ezerkilencszázötvenkettő-
ben, egy hideg őszi éjszakán szállítottak el benneteket a gyűjtőfogházból. Összeszedtétek a motyótokat, na, 
jöjjenek, mordult az őr, a börtönudvaron föltereltek benneteket egy ponyvával fedett teherautóra, szorosan egy-
más mellé, a kocsi végében fegyveres őrök ültek, “beszélni itt is kuss”, mordult az őr, fölberregett a Csepel te-
herautó a hideg-csöndes éjszakában, mint valami szentségtörés, olajosan durrogott a hangja, “kuss, nem meg-
mondtam”, üvöltött a kísérő börtönfelügyelő, amikor a melletted ülőtől szorongva kérdezted: mit gondol, hová 
visznek bennünket? 
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Hosszú órákig megállás nélkül ette a kilométereket a teherautó. Néha hepehupás útra tért, olyankor egymás-
nak dőlt a testetek, szuszogtatok és féltetek. “Hová visznek bennünket?” 

Már hajnalodott, amikor a legbelül ülő egykori katonatisztnek a magánál rejtegetett gombostűvel sikerült ak-
kora nyílást tágítania a vastag ponyván, hogy kiláthatott. Térképész voltam a régi hadseregben, súgta. Szemét 
rátapasztotta a parányi lyukra. Minden tereptárgyat ismerek az országban, biztatta a szomszédját, amikor az 
riadtan rángatta a zubbonyát: hol vagyunk? A katonatiszt visszafordult, és mosolyogva súgta: nem visznek ki, ez 
Magyarország! 

Mint a rabok, villan össze a fiammal a tekintetünk, az anyja nem szereti, ha este sokáig fönnmarad; mint a 
rabokat, ahogyan mesélted, úgy vigyél át, ne tudjam, hol vagyok, mondja, és bebugyolálom a pokrócba. Vajon 
keres-e magának gombostűnyi nyílást, melyen kiláthat, vagy bízik bennem, s viteti magát, szorongás nélkül, 
cinkos élvezettel? 

Hány esztendeje már, amikor Pécsett előretolakodtam a Szent Pius-templomban. Bizánci aranyszínnel festett 
kereszt feküdt az áldoztatórács előtt. Hosszú sorban álltak, akik ajkukkal meg akarták érinteni. Oda merészked-
jem? – s ültem a padban, néztem a földről fölemelkedő arcokat, a gyertyák is aranyszínben égtek, s mintha ott 
lettetek volna, ti mindannyian, életem ikonosztázának darabjai: amikor csak a lépések csusszanása, a kőpadlón 
odébb tolt cipők zaja is hallatszott. 

Későre járt, a város nyugovóra tért, de még sokan voltak, akik meg akarták érinteni... A tolókocsis fiatal férfi 
arcán – magamnál ifjabbnak néztem – örök volt a mosoly, az irányíthatatlan izmok játéka. Nem engedelmesked-
tek akaratának, csak a tekintetét tudta odafordítani a keresztre. 

Négyen ragadták meg, rutinos, gyakorlott mozdulattal. Mint valami képtelenül vastag deszka, úgy emelke-
dett ki a székből a test. A négy férfi előrebillentette, annyira, hogy az arca éppen a kereszthez érjen. Néhány 
másodpercig tartották így, azután visszagörbítették a tolószékbe. 

Közel ültem, láttam az arcát. a rebellis izmok tánca most is ugyanaz volt, de a tekintet, a vigyorra ítélt arc 
mégis átváltozott. 

Akkor, az izzadó faggyúszagban, a gyertyák bizánci ikonsárga gyöngyöző özönében nem féltem. Igazad van, 
Mária, nem szabad félnünk a belénk írt üzenettől. Bűneim miatt nem magyarázkodom, nem védekezem, nem 
bújok el, mint ahogyan a rabokat bújtatják, hogy ne láthassanak semmit, ne tudhassanak semmiről. 

Ugye velem marakodtok, kedveseim, ti mindannyian, míg el nem mondom, míg el nem tudom mondani, mi-
ért a magasság és a mélység, miért a madár siklása a víz fölött, miért csak egy szó, egy név, miért az egymást 
nem látott évtizedek, miért a színek és a fények, miért a deszkamereven keresztre áhítozó ajak. 

Nem engedlek el magamból benneteket. Addig élek, amíg velem vagytok. Mert én tudom, hogyan utaznak a 
rabok. 

 

Nyilassy Balázs 

Esti meditáció 
 
Most, hogy a fenyő öbléből sorban 
kizuhantak már a baglyok, és a barnás– 
vörös maszatból perceken belül 
a fekete kiválik, megszilárdul, 
mit tehetnék mást, készülődök én is. 
Félrerakom a metaforákat, 
leteszem elegáns, nem használatra készült 
fegyvereim. Ó, meg ne tudd, miféle keskeny 
peremeken mászkálok én manapság, 
milyen mozgalmas, hülye szomorújáték 
lett az arcom, milyen őszinte riadalommal 
nézegeti, latolják a kezem 
szerkezetét a nők. Mesékben 
legpicuribb, leggyengébb, senki más, csak 
te segíthetsz rajtam, a te gyerek– 
image-ed: a kapásból negyvenöt-ötven 
fekvőtámasz, a jó széles skorpió vállak, 
az elintézett, lefutott foci– 
meccsek, rendesen megütött második szervák, 
az egyszerű, de fölöttébb hatékony, 
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kemény, pontos tenyeres pörgetés, 
olyan pasas, aki két vesztett szett után, 
fáradtan, vonalhoz szorítottan sem 
hisztériázik, hanem küzd, figyel. 
Kűzd és figyel. Lassanként éjszakára 
hasogatja, fűrészeli az este 
a dombokat, és cefetül, rohadtul 
védtelen apád. Ó, adj egy kis erőt már, 
vackom, vérem, csillagom, kisfiam. 
 

 

VILÁGBESZÉD 

Tornai József 

Költemények a Tank-kor költészetébõl* 
 

Po Csü-ji (772-846) 
Fû az õsrégi ugaron 

 
Elvadult fû lepi az õsrégi ugart, 
õsszel elsárgul és tavasszal újra kél. 
   Nem pusztítja ki a mohó tûz sem, kitart, 
amíg föl nem támad a kikeleti szél. 
   Messze bejárja az utat az illata, 
zöldjébe temeti a város romjait. 
   Barátom búcsúzik, indul is a lova 
s ahogy mindent a fû, bánatom elborít. 
 
január 
 

He Sziszang (659-744) 
Hazaérkezés 

   Öregen jöttem meg, fiatalon mentem, 
hajam megritkult, de ugyanaz a nyelvem. 
néznek gyerekeim, nem tudják, ki vagyok. 
   “Hová való az úr?” A szemük mosolyog 
 
február 
 

Wang Szihuan (688-742) 
A nagy Falon kívül 

 
A Sárga Folyó itt fölcsap hó-fellegig, 
magányos város a hegyek közé tûnik. 
Mongol furulya sír: fûzfa itt mért nem él? 
A Jáde-kapun túl nem fúj tavaszi szél. 
 
március 
 

Du Mu (803-852) 
A Tiszta Ragyogás Napja 
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   A Tiszta Ragyogás Napján sûrû esõ pereg, 
összetört szívvel a temetõbe megyek. 
   Hol van itt kocsma, hogy oltsam fájdalmamat? 
A bojtárgyerek int: a barackfák alatt. 
 
április 
 

Wang Wei (701-761( 
Búcsúdal 

 
Reggel esõ mosta az ösvényen a port, 
kocsma elõtt friss, zöld fûzfaágak. 
Gyere, igyál velem még egy kupányi bort. 
A Nap-hágón túl már híre sincs barátnak. 
 
május 
 

Li Taj-po (701-762) 
A tianmensáni csillagvizsgáló 

 
Hol a Tianmensán kétfelé ágazik, 
a Jangce egykor ott tört magának utat. 
Északra fordulva, széles kanyart ír le, 
aztán keletre a zöld víz tovább szalad. 
Kék hegyekkel néz át egymásra a két part, 
szembeszökõ a kép – nincs, ki nem látja meg. 
Vakító napban a nyugati ég alól 
libegõ vitorlák karéja közeleg. 
 
június 
 

Meng Haozsan (689-740) 
Látogatás régi barátomnál 

 
Csirkét fõzött és más egyszerû ételt, 
kis házában nagy vendégszeretet. 
Faluja körül mély, zöld erdõségek, 
a védõfalakon túl kék hegyek. 
Ablak nyílott, rizsföldet néztünk meg, 
termést becsültünk pohár bor fölött. 
“Ha jön a kettõs Kilencedik ünnep, 
krizantémokért újra eljövök.” 
 
szeptember 
 

Liu Csangkuing (714-790) 
Havas éjszakán menedéket keresek a Lótusz-hegyen 

 
Alkonyatkor a hegyi falu messze még, 
nád födi a hideg, árva viskók tetejét. 
Alacsony, szûk kapukban csaholó kutya, 
széllel-hóval érkezem sûrû éjszaka. 
 
november 
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* A fordítások egy 1999-ben megjelent kínai képes kalendárium alapján, angol közvetítéssel készültek. 

 

Madarász Imre 

Elátkozott költõ mint eretnek vértanú 
A Pasolini-kultusz természetrajzához 

 
Emberileg érthetõ, tudományos szemmel nézve azonban félreértésekhez, önellentmondásokhoz, visszaélé-

sekhez vezethet, hogy az utókor hajlamos a mûvészek, alkotók életét is mûalkotásnak tekinteni. Sõt, a halálukat 
is. Egy rendkívüli – különösen szép vagy éppenséggel kivételesen borzalmas – halál fénye, illetve árnyéka 
szükségszerûen rávetül mind az életre, mind a mûre, s rendszerint átszínezi az életmû s a személyiség egészét. A 
legtárgyilagosabb értelmezõ, a leghiggadtabb elemzõ, a legelfogulatlanabb értékelõ sem függetlenítheti magát 
teljesen olyan tényektõl, hogy – például – Lucanust Nero kényszerítette öngyilkosságra, Giordano Brunót az 
inkvizíció küldte máglyára, Petõfi Sándor a “Világszabadság” ügyéért a “harc mezején” esett el, József Attila 
pedig a vonat alá vetette magát. A költõ-halálok, kivált az erõszakosak, az egyéni életmûvön túlmutatóan is 
jelképesek lehetnek, amint azt Benjámin László e sorai is mutatják: “Magyar költõ, szegény – úgy fojtja a szeges 
fék, / – gondok és cenzorok – hogy bennszorul dala. / És azért könyörög, hogy mint Petõfi essék, / mert esni 
kell! – s ne úgy, mint József Attila.” S hogy a tragikus halottaknál és az idézeteknél maradjunk, Savonarola-
életrajzában azt írja Roberto Ridolfi (helyesebben maga is idézi, mint szállóigét): “A mártírok születési dátuma – 
vértanúságuk napja.” Születési dátumuk helyett úgy is fogalmazhatnánk, kultuszuk kezdete. Ahogyan a huszadik 
századi magyar irodalomban József Attila öngyilkossága, úgy a Novecento olasz (nem csak) irodalmi kultúrájá-
ban Pier Paolo Pasolini meggyilkolása adja erre a legnagyobb példát. Megváltoztatva a megváltoztatandót, 
Pasoliniról is elmondható az, amit Tverdota György A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése 
címû könyvében ír a “kristályképzõdés”-nek nevezett jelenségrõl: az iránta való “tisztelet egyfajta halottkultusz-
ból fejlõdött ki. Megdicsõülése halála napján kezdõdött, és erõs, elszakíthatatlan szálakkal kapcsolódott a ... 
tragédiához”. A fõ különbség a két mártírkultusz között az, hogy míg József Attila “költõi nagyságát, egy vi-
szonylag szûk baráti és tisztelõi körön túl, a halálát követõ napokban fedezte föl a kulturális közvélemény”, 
Pasolini ország-világ által ismert, elismert és vitatott költõbõl, íróból, publicistából és filmrendezõbõl, híres-
hírhedt botrányhõsbõl és médiasztárból lényegült át véres halálával vértanúvá, már-már szentté. 

Miként Pasolini élete, úgy halála is botránykõ volt, csakhogy fordított értelemben. Míg élt, az erkölcstelen-
ség bélyegét egyaránt sütötték személyiségére (nem titkolt homoszexualitása miatt) és mûveire (elsõsorban re-
gényeire és egyes filmjeire) hol jobbról, hol balról, mert a megbotránkozott erénycsõszök kiátkozásai és 
keresztesháborúi korántsem csak az olasz politikát vezetõ konzervatív kereszténydemokraták soraiból érkeztek, 
hanem legalább olyan sûrûn és legalább olyan hevesen az olasz kulturális életben már akkor egyre több kulcspo-
zíciót megszerzõ kommunista “forradalmárok” seregébõl, akik prüdériában, a “magánbûnök”, szexuális vétkek 
üldözésében a legortodoxabb katolikusokkal, vagy a legszenteskedõbb Tartuffe-ökkel vetekedtek. A magányos-
különös lázadót a szembenálló felek egyike sem tudta se lenyelni, se leírni, a szó egyik értelmében sem, s egyál-
talán tolerálni. Pasolini viszont szinte kéjjel viselte el és provokálta a kiátkozást, kitaszítást, kiközösítést. Õ lett a 
második világháború utáni olasz irodalom legelátkozottabb költõje (végletesebben és véglegesebben, mint Dario 
Fo, akitõl eltérõen õt nem kárpótolták Nobel-díjjal). 

1975 november 1-jérõl 2-ára virradó éjjel minden megváltozott, “egycsapásra”, mondhatnánk stílszerûen, ha 
e fekete humor nem lenne túlontúl kegyetlen. S ha nem volna szentségtörõ, még az is megkockáztathatnánk, 
hogy – “mutatis mutandis” és “horribile dictu” – olyasmi történt Pasolinival, mint félezer évvel korábban Jeanne 
d' Arc-kal, akit ugyanazon egyház nevében elõször eretnekként megégettek, majd mártírként rehabilitáltak, vé-
gül nemzeti hõsként szentté avattak. 

A szörnyû gyilkosság, mely megfordított és átrendezett mindent, maga is sajátos metamorfózison ment át a 
köztudatban. Az elsõ pillanatban, amikor híre ment, sokkolta a közvéleményt. Már magában az dermesztõ volt, 
hogy az egyik legjelentõsebb olasz író és európai filmrendezõ gyilkosság áldozata lett. Az általános borzadás 
mind nagyobb hullámokat vetett, ahogy mindinkább ismertté váltak a kegyetlen részletek, az elkövetés bestiális 
módja. Az iszony áradata akkor tetõzött, amikor 1979-ben az Espresso képes magazin – az emberi jogokkal és 
az elemi jóérzéssel mit sem törõdve, annál inkább a pénzzel s a szenzáció-reklámmal – halottgyalázást és ízlés-
rombolást egyszerre követve el, közzétette a birtokába jutott fényképfelvételeket a meggyilkolt költõ husánggal 
és saját gépkocsijával eltorzított, szétroncsolt tetemérõl. Olyan mélypont volt ez, ahonnan már csak fölfelé vihe-
tett út. A publikum követelte a katharzist, a – legalább posztumusz – igazságszolgáltatást. Ennek teljesítésére az 
állami bíróság egyre kevésbé tûnt alkalmasnak. Még a gyilkossággal vádolt Pino Pelosi elítélése és börtönbünte-
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tése után sem csitultak – hanem csak erõsödtek – a hangok, a mendemondák politikai gyilkosságról, hatalmi 
összeesküvésrõl, közbûnténynek álcázott merényletrõl, államhatalmi szervek, illetve képviselõik felelõsségérõl 
és hasonlókról. Minthogy a hatalom, az államrend – a rendõrség s a bíróság – igazságtételét a közvélemény nem 
érezte kielégítõnek és hitelesnek, a médiamoguloktól, az újságíróktól, valamint az író- és költõtársaktól várta-
remélte azt. õk meg is adták neki a maguk igazságát, a jóvátételt a maguk módján úgy, hogy az máig tart, de 
legalábbis hat. 

A kultusz mítosszal kezdõdött, a halottkultusz egy halálmítosszal, mely a néphitet igazolta vissza és igazítot-
ta át. Elfogadhatatlannak minõsülvén az az eredeti változat, hogy a költõt egy homoszexuális prostituált, egy 
kisstílû bûnözõ suhanc verte agyon (magamentegetõ állítása szerint felbõszülve kliense extrém követelésein és 
erõszakosságán), a történet – amelynek természetesen lehet valóságalapja, de amíg be nem bizonyítják, legenda 
marad – úgy hangzott, hogy Pasolinit sötét, hátsó politikai tényezõk, kereszténydemokraták vagy éppen újfasisz-
ták, mindenesetre jobboldali reakciósok ölették meg baloldalisága miatt. (Ugyanezzel az erõvel persze gyanúba 
keveredhettek volna ultrabalos terroristák is, akik haragudtak Pasolinire, amiért elítélte az 1968-as kontesztációt 
s közelebb érezte magához a paraszti származású csendõröket, mint a forradalmasdit játszó burzsujfiúkat.) A 
lényeg az volt, hogy a költõt politikai-ideológiai okokból “végezték ki”: mártír csakis az lehet, akit kivégeztek, 
másodlagos fontosságú, hogy vérpadon vagy bérgyilkos keze által. 

Az olasz nyelvben “dietrologia”-nak nevezett összeesküvés-elméletnél nem kevésbé jelentõs a kultusz papja-
inak ama törekvése, hogy a Pasolini-gyilkosságban szerencsétlenség helyett végzetszerûséget lásson. Nem a 
“politikai gyilkosság”-hoz vezetõ politikai karrier, e Napóleon emlegette “modern végzet” szükségszerû logiká-
ját, hanem a misztikus sorsszerûséget. Ennek jeleit keresik a “hívõk” az életút, az életpálya minden fontos állo-
másán és minden apró mozzanatában, néha nyomozói leleménnyel, gyakran vizionárius fantáziával, mindig 
monomániás megszállottsággal. 

“Pasolini mindent megjövendölt”: ez a mondat akár a mottója is lehetne Dario Bellezza Pasolini halála 
(Morte di Pasolini, 1995) címû könyvének. Bellezza sajátos módon igyekezett “démonikus ambivalenciával” 
csodált példaképe, mestere és barátja nyomdokaiba lépni: a Pasolininak nem annyira mûvészetében, sokkal in-
kább életében s fõleg halálában fontos homoszexualitást irodalmi munkássága vezérmotívumának tette meg. Ez 
magyarázza a Pasolini halála alanyi, lírai, szenvedélyes jellegét: nem a dokumentáció s nem az oknyomozás 
szándéka vezérelte szerzõjét, hanem hogy bebizonyítsa, “Pasolini mindig is eleve elrendelt áldozatnak tartotta 
magát”, így nála “minden meg volt írva, életmûve félreérthetetlen bizonyítéka ama halálnak”. Noha a mûvet 
érdekes, izgalmas olvasmánnyá teszik a szerencsés kézzel válogatott “prófétikus” versidézetek és prózarészletek, 
igazán nem tud meggyõzni sem hipotézisérõl, sem arról, hogy ezzel az utólagos elõjel-keresgéléssel messze, 
fontos eredményekre lehetne jutni. Annál is kevésbé, mert éppen az maradt homályban, amire az 
összegyûjtögetett “elõjelek” s maga a könyvcím is utal: hogy valójában hogyan is halt meg Pasolini. Annyiban 
ez érthetõ is, hogy a kultusznak sosem erõs, tiszta fényre van szüksége, hanem félhomályra. 

A költõhalál misztériumának apoteózisa és szimbolikus értelmezése, mely Bellezzánál is jelentkezik, megha-
tározó elem a magyarországi Pasolini-kultusz fõ apostolánál, Parcz Ferencnél. Parcz költõi rokon-ihlettel fordí-
totta le Pasolini friuli verseit, némelyek szerint költészete legszebb, legkecsesebb darabjait (Egy halott énekei, 
1994): e szép tolmácsolásokon csak a pályatársi féltékenység gúnyolódhatott “kekeckedve”. Azonban tisztán 
költõként, lírikusként, méghozzá misztikus poétaként értelmezte-értékelte és mintegy azonosította Pasolini 
életmûvét és halálát. Több helyen, többféle formában, különféle változatokban és más-más terjedelemben – 
fordításkötete utószavaként, a Filmkultúra 1989/2., Pasolini-számában, az Emberhalász folyóirat 1994/9-10. 
számában és Mindenszentek és Halottak között. Pier Paolo Pasolini (1995) címû szöveg-kollázs-kötetében – 
publikált lírai-misztikus nekrológjában a Pasolini-gyilkosságot modern passióként írja le és interpretálja, a vér-
tanút szentté avatva. Az utolsó és legteljesebb változatból érdemes bõvebben idézni e jellemzõ sorokat: “Pier 
Paolo Pasolini 1975. november 2-án, Mindenszentek és Halottak Napja között, a Mindenszenteket Halottak 
Napjától elválasztó, a Halottak Napját Mindenszentekkel összekötõ Éjszakán halt meg a Folyó (egy folyó: a 
Tiberis) bal partján, a Város (egy város: Róma) falain kívül. OSTIÁBAN. Ostia (ostya) külvidékén, elhagyott 
területen. Pasolini (pas: béke) PéterPál TESTÉT egy fiatal, göndör hajú római fiú botütései és saját Alfa Romeo 
gépkocsijának kerekei torzították szinte felismerhetetlenné (szintén Zigaina könyvében láthatók Pasolini rajzai, 
Ninetto Davoli – az általa választott és legjobban szeretett fiatal színészfiú – és a feltételezett “gyilkos” (vagy 
“csupán” tanú), Pelosi képe, melyek szinte azonosak). Éjszaka volt, sötét, holdtalan. Csak a csillagok világítot-
tak (“Azt hittem elõször, hogy valami szemét, már éppen odaindultam, hogy eltakarítsam, és akkor láttam meg, 
hogy egy emberi test” – mondta késõbb az asszony, aki rátalált.) (Ninetto Davoli az utolsó estén, az utolsó va-
csorán. Mindenszentek estéjén, a Paradicsom kisvendéglõben 4 iszonyatos alakot látott – a 4 a hatalom száma, a 
Salóban is ennyien voltak, a Lettere luteraneban is négy felelõsségre és perbe vonandó kereszténydemokrata 
politikusról beszél Pasolini.) November másodika van, VASÁRNAP. Pasolini haja csupa vér. Arca a föld felé 
fordítva, kezei teste alatt (pontosan Szent Ferenc halálát és Krisztus feltámadását ellenpontozza, egyértelmõen 
elõhívva, fölelevenítve és megvalósítva az õsi beavatási-áldozati szertartásokat és Szent Pált is föl- és vissza-
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idézve). Így látta meg õt a Keletrõl érkezõ, halottak napi, vasárnapi Hajnal a Folyó (egy folyó) bal partján. A 
Folyó jobb partján az Isola Sacra (Szent, érvényes Sziget), ahol halomsírok alatt a földben régi korok szegényei 
nyugszanak. Nem messze a Tenger, a Folyótorkolat. (Ez is pontosan meg van írva: Petrolio (Vas), 1972-75.) 
Elszórtan viskók, barakkok, eldobott konzerves üvegek. A test egy világvégi futballpálya mellett fekszik. 
(Pasolini gyerekkorától szenvedélyesen futballozott: balszélsõt játszott.) Egy JÁTÉKTÉR – ahol kerek labdával 
játszanak – kerítése mellett. (A bot épp a KERÍTÉS egyik léce volt.) Kívül a játéktéren, ami most éjszaka üres. 
Távolban Repülõtér és egy középkori õrtoronyrom. (Pontos leírása 1963-ról, a Disperata vitalitàban – Remény-
vesztett életlendület)- “Isten nem beszél, nem hallgat. Jelez.” – Pasolini ravatalozása a Campo de'Fiorin volt 
Giordano Bruno szobra alatt (lásd kulcskötetét: Empirismo eretico – Eretnek empirizmus, 1972), engesztelõ 
gyászmisét édesanyja szülõhelyén, Casarasa della Delizia-ban (A Gyönyörûség Leégett Háza), a Szent Kereszt 
Templomban celebráltak érte. A falucska kis temetõjében temették el. 1976 elején Friuliban földrengés volt.” – 
Itt aztán minden a “helyére” kerül: minden részletnek az egészre, minden apróságnak a lényegre mutató jelenté-
se és jelentõsége lesz. S ha a tények mást mondanak, annál rosszabb a tényeknek. Parcz Ferenc sajátos módsze-
rével a túlzó kompenzáció jegyében adott választ azokra a szélsõséges elõítéletekre, melyek szerint – mint a 
Filmkultúra említett tematikus számának elõszavában olvasható – Pasolini “szélsõbalos és/vagy sztalinista, ho-
moszexuális, szadista” lett volna; Parcz költõi képzeletében hitvalló vértanúvá, keresztény szentté, szinte új 
messiássá szublimálódik. Túlzással azonban nem lehet szélsõséget ellensúlyozni, csak hatványozni; túlzások 
ütközésébõl nem lesz arany “középszer”. 

Az elátkozott költõ és a “Szent Ferenc halálát és Krisztus feltámadását ellenpontozó” Szent Pált is föl- és 
visszaidézõ” modern szent egyaránt szélsõséges ellenfigurái között az “arany középutat”, Pasolini valós, hiteles 
alakját némelyek az eretnek vértanúban vélték megragadhatónak. A legszuggesztívebben Guido Zingari római 
filozófiaprofesszor Füstté lett gondolat. Giordano Bruno és Pasolini: a Totális eretnekek (Il pensiero in fumo. 
Giordano Bruno e Pasolini: gli eretici totali, 1999) címû könyvében. Filológiai tény, hogy Pasolini többször is 
beszélt saját “eretnekségérõl” (Empirismo eretico, 1972) mind a kereszténységgel, a katolikus egyházzal, mind a 
kommunista párttal és mozgalommal való viszonyát illetõen, gyakran rokonította magát nagy eretnekekkel 
(Lettere luterane, 1976). Az is kétségtelen, hogy Zingari olyan alapos ismerõje mindkét életnûnek, hogy kutató-
ik számára is tud újat mondani róluk és fõleg kapcsolataikról, ami két zseni között mindig “kimutatható” – ha 
nem rokon vagy hasonló, akkor eltérõ vagy ellentétes vonások formájában –, de legalábbis mindig érdekfeszítõ 
és gondolatébresztõ. A reneszánsz filozófus és a modern költõ rokonítása az eretnekség jegyében mégis vitatha-
tó. Hisz éppen Zingari gondolatgazdag könyvébõl világlik ki, micsoda jelentésmódosulásokon ment át az eret-
nek szó a századok során, csupán abban õrizve azonosságát és értelmét, hogy olyan embert jelöl, aki egy hit, 
vallás, ideológia, tan alaptételeit ugyan elfogadja, de azokat már a hivatalos-intézményes értelmezéstõl eltérõen, 
“a maga értelmére támaszkodva” magyarázza, értékeli, gondolja tovább, s ezért az “igazhívõk”, a helyesen gon-
dolkodók üldözik, kiközösítik, elítélik. Csak hát ilyen értelemben eretnek volt a legtöbb gondolkodó ember, 
autonóm egyéniség, aki megelõzte korát s aki, újfent a felvilágosodás kanti jeligéje szellemében, “tudni mert”, 
tudott és mert “a mások vezetése nélkül gondolkodni” akkor, amikor “az ész bajjal járt”, márpedig a túl sok ész 
általában bajjal szokott járni. Bruno és Pasolini “közös” eretnekségét illusztrálhatja, de nem bizonyíthatja az a 
(mint láthattuk, már Parcz által is jelentõségteljesnek tartott) körülmény, hogy Pier Paolo gyászszertartására a 
római Campo de' Fiorin került sor, a “Nolai” 1600 február 17-én bekövetkezett máglyahalálának színhelyén, az 
õ szobra tövében (egyébként balos tüntetések hagyományos színhelyén). Kevés ez ahhoz, hogy úgyszólván 
egyenlõségjelet tegyünk egyfelõl a reneszánsz “fõeretnek” (eresiarca) a Szent Inkvizíció általi üldözése, hosszú 
évekig börtönben kínzása és végül elevenen való megégetése, másfelõl az “erkölcstelen” Pasolini elleni sajtótá-
madások és perek, illetve akár gyilkos merénylet közé. Erõs és aligha igazságos túlzás az emberégetõ fanatikus 
zsarnoksággal rokonítani a hetvenes évek gyarlóságaiban is demokratikus olasz jogállamát, mint az eretnekeiket 
“legyûrõ erõszakos és bestiális Hatalmakat”. (Az pedig már nevetséges képtelenség, amikor Dario Bellezza “a 
kereszténydemokrata Olaszország hatalmas, roppant Koncentrációs Táboráról” beszélt.) A vértanú glorifikálá-
sával, úgy látszik, együtt jár az ellenség, a “gyilkosok” démonizálása. Pasolini nagysága – és eretneksége – nem 
Giordano Bruno máglyájának fényében mutatkozik meg. (Még akkor sem, ha a kettõs évforduló csábít, hogy 
“összehozzuk” õket.) S nem is halálának sötétjében. 

Hanem mindenekfölött a mûveiben, melyek – fõként nálunk – sajnos sokkal kevésbé ismertek: a magyar ol-
vasó jóval többet olvashat Pasoliniról, mint Pasolinitól. Amíg ez így marad, Pier Paolót imádhatják és 
gyûlölhetik, szentté avathatják és kiátkozhatják, a “rajongás” patográfiája szerint, de ismerni nem ismerhetik. 

Lehet, hogy utána is még sokáig nem látják meg tisztán csúcsait és mélységeit, elvakultan a köré vont füsttõl 
és ködtõl. A legendák makacs dolgok. Eggyel több ok, hogy a tudomány embere is állhatatos legyen. 

 
 

TÁJOLÓ 
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Bölcsõhelyünk körül  

Szerdahelyi Csongor 

Egy a százezerhez 
 

Ahogy a cseppben benne van a tenger teljessége, úgy van jelen a mi plébániánk életében is az egész világ-
egyház. A Katolikus Anyaszentegyháznak egymilliárd híve van. A földkerekség egy hatodával azonos módon 
tiszteljük kétezer éve született Megváltónkat. Az egymilliárd katolikusból körülbelül tízezren tartozunk ehhez a 
plébániához. Ha jól számolom minden százezredik katolikus az Apor Vilmos téri templom vonzáskörzetében él. 

Az egyház lelkipásztori munkája hagyományosan ma is főleg területi alapon szerveződik. A földkerekség 
egyházmegyékre van felosztva: jelenleg kettőezer ötszáz érsekségre és püspökségre. Ebből hazánkban négy 
érsekség és tíz püspökség van. Az egyházmegyék szintén területi alapon plébániákra vannak felosztva. Kétszáz-
húszezer plébánia van a világon, amelyből körülbelül 2200 található hazánkban. Vagyis a világ összes plébániá-
ja közül minden századik magyar. Közülük egy a miénk, a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébá-
nia. 

Kicsik lennénk? Nem. Nagyok vagyunk. Nagyok, mert felelősségünk az egészért, vagyis önmagunkért, a re-
ánk bízottakért, plébániánkért és az egész egyházért, a hit megéléséért és továbbadásáért ugyanakkora, mint 
papjainknak, püspökeinknek vagy akár a római pápának. Ugyanis amit mi itt, saját házunk táján megtehetünk, 
azt csak mit tehetjük meg, senki más. 

Templomunkban vasárnaponként a szentmiséken körülbelül 2000-en vesznek részt. A katolikusok 20 száza-
léka rendszeres templomba járó, amely kevés, de így is az országos átlag felett van. Egyházi hozzájárulás rend-
szeres fizetésével ezeregyszáz család támogatja a plébániát, s ha átlag négy főt számolunk családonként, a kato-
likusok 44 százaléka tart kapcsolatot a plébániával. Ez is országos viszonylatban átlagon felüli adat. Mégsem 
lehetünk elégedettek. Missziós lelkületünket és tevékenységünket meg kell újítanunk. Ne feledjük, hogy külde-
tésünk nem csak a megkereszteltekhez, hanem mindenkihez szól.  

Az ünneplés megállás. Megállás és visszatekintés. Visszatekintés és hálaadás mindazért, amit e közösség az 
elmúlt hatvan évben kapott és mindazért, amit elszenvedett. Az ünneplés erőgyűjtés. Erőgyűjtés a folytatáshoz. 
A katolikus ünneplés azonban nem lehet teljes lelkiismeretvizsgálat nélkül. Bocsánatot kell kérnünk az Úrtól és 
egymástól szóbani, tevőleges és mulasztásos vétkeinkért, amelyekkel hátráltattuk közösségünk épülését.  

Patrónusunk Krisztusra mutat, és jubileumi búcsúnk napján azt üzeni, hogy egyengessük az Úr útját. Azt az 
utat, amely Üdvösségre vezet. Első saját sajtótermékünk megsárgult lapjai abból az időből származnak (1939), 
mikor még nem is voltunk plébánia, csak a Krisztinavárosi Plébánia kihelyezett lelkészsége. E lapok is tanúsít-
ják, hogy áldozatos emberek éltek erre felé, aki templomot akartak emelni ezen a helyen, ahol most ünnepelünk. 
Közösséget szervezetek, adakoztak, terveztek, építkezésbe fogtak, egyszóval egyengették az Úr útját. De a 
kommunista uralom ezt lehetetlenné tette. A mi generációnk most az ő örökükbe lépve folytatja a honfoglalást, 
az otthonteremtést, a templomépítést. 

Emlékkönyvünkben Tóth János korábbi plébánosunk felidéz egy nagypénteket az ötvenes évek végéről: 
“Amikor készültünk Krisztus keresztjének felmagasztalására, detonációk rázták meg a környéket. Az orosz 
parancsnokság próbarobbantásokat végzett az altemplomban, mert fel akarta használni az építményt és a teret 
rakétabázisnak.”  

Ahol a robbantás történt, azt az épületet vásároltuk tavaly vissza, és itt történt meg ma az altemplom megál-
dása. Félévszázad után az egyházközség folytathatja végleges templomának építését. 2000-ben ott tart tehát a 
plébánia, ahol 1944-ben, az ostrom idején kényszerűségből abba maradtak a munkálatok.  

A tervek – ha késve is – kezdenek valóra válnak. Van, aki azt mondja: Apor Vilmos csodája, hogy ismét bir-
tokon belül vagyunk. Közbenjár értünk, az bizonyos. Keresztelő Szent János és a vértanú püspök támogatására a 
jövőben is szükségünk lesz.  

Elhangzott a Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia alapításának hatvanadik évfordulóján, 
2000. június 24-én. 

 

 

Tompa Mária 



 63

Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós 
életmûvében. 

 
!!! Kedves Miklós! a lábjegyzeteket külön kiszedtem ide: 

Tompa Mária cikke a Tájolóban: 

visszaemlékezéseiben lábj.: Magnetofon-szalagra felvette Kabdebó Lóránt, a Petõfi Irodami Múzeum hangtárának akkori igazgatója. Könyvalakban megjelent a 

Magvetõ kiadó gondozásában, 1988-ban. 

kapom meg tõlük” lj.: Frivolitások és hitvallások, Elementa inspirationis c. fejezet, 585 old. 

Stilizálok!” lj.: Az egyetlen metafora felé (63)- (Szépirodalmi Könyvkiadó,1985 

minden összefügg!”: lj.Barokk Róbert, 239 old. -(Jelenkor, 1991)  

százezer szilánkká...” lj.: Véres Szamár, 17 old. – (Magvetõ, 1984 

karikatúra-szobrait lj.: A párizsi Musée d’Orsay-ban láthatók 

hegedûmûvész portréja lj.: Az egyetlen metafora felé (19) 

legpozitívabb látomása lj.: Frivolitások és hitvallások, 612 old. 

az igazi nincs? lj.: Az egyetlen metafora felé (95) 

 

“A rajz hûsít: ha felnézek a fák optikai mozaikjára, millió kontúr élessége hûsít.” “Rajzolni, rajzolni: mellé-
kes, hogy festõ vagyok-e vagy sem, rajzolnom kell!” – vallja Szentkuthy Az egyetlen metafora felé címû napló-
jegyzeteiben (1935).  

Végül is honnan ered ez a lelki kényszer, hiszen elsõsorban író volt, olyan mûvész, akit szinte gátlástalan 
képzelettel, nyelvezettel, stílussal áldott meg a sors, és ezzel a stílussal képes volt kifejezni legszínesebb képi 
látomásait!? S még ehhez hozzátehetjük azt is, hogy lényegre, összegezésre törõ alkat volt, aki egy-egy témával 
mélyre menõen foglalkozott: egy-egy tanulmányát több hetes stúdium elõzte meg az illetõ tárgyban. Tehát egész 
lényét lefoglalhatta volna a kizárólagos írás.  

A rajzolás iránti mohó vágya – egyrészt – minden valószínûség szerint a gyónás teljesen rászabott, külön be-
járatú belsõ igényére vezethetõ vissza. A gyónás számára kisfiú-kora óta – mint a Frivolitások és Hitvallások 
címû önéletrajzi visszaemlékezéseiben1 tudomást szerzünk róla – a saját realitásaival való szembesülés, tömény, 
kíméletlen, eltúlzott lelki önellenõrzés “fóruma”, amely az idõk folyamán életstílussá vált, az éberség és a hitval-
lás életformájává.  

A gyónás elõször a Barokk Róbertben jelenik meg (1927-ben, 19 éves korában, 17 éves önmagáról írt elsõ 
regényében, – a posztumusz kéziratot 1991-ben a Jelenkor adta ki.) Akik olvasták ezt a regényt, megértik, mit 
jelent Szentkuthy Miklós esetében a gyónás dupla jelensége: 1) az egész regény egy naplószerû, papírra vésett 
kitárulkozás, napló, mint kegyetlen szembesülés önmagával, lelki tükör, 2) a gyónásra való elõkészületnek és 
magának a gyónásnak, mint szertartásnak leírása. S mivel Szentkuthy már akkor, 19 évesen képes volt magát 
kívülrõl szemlélni, ezek a kínos órák, napok, sõt hónapok olykor tragikomikus hangulatukkal, árnyaltságukkal 
kötik le az olvasó figyelmét. (Az Orpheus c. folyóirat Szentkuthy különszámában összegeztem az õ, sok 
mûvében fellelhetõ, napló-jellegét.) 

Van még egy másik szempont, magyarázat is erõs rajzolási ihletettségére: “Festészet, építészet, szobrászat, és 
mindjárt a zenét is ide vonom, kézzelfogható és egyértelmûen szívbe markoló dolgok. Szemben a nyelvvel, 
gondolatokkal, fogalmakkal. Minden, ami intellektuális, fõleg filozofikus kifejezés, számomra bizonytalan: se 
közeli, se távoli igazságot, amit gondolatoktól elvárnék, nem kapom meg tõlük.” 2 

Élete utolsó éveiben a legszorosabbá vált a képzõmûvészethez fûzõdõ viszonya, teljes egységet, minden túl-
zás nélkül szakrális kommuniót is mondhatnék. Számos albumának széljegyzeteit olvasva világosan kiderül, 
hogy egy-egy festmény, rajz, szobor ihlette õt “délutáni imaanyag” kiválasztására, melyek alapján – saját beval-
lása szerint – több fantáziás novellát kidolgozott délutáni sziesztája alatt.  

Szentkuthy mûveiben élete végéig megmarad kamasz gyónónak (Vallomás és bábjáték, Ágoston olvasása 
közben, Frivolitások és hitvallások, Borgia Szent Ferenc imája az “Eszkoriál”-ban3). De idõvel, nem is olyan 
sokára, hét évvel a Barokk Róbert megjelenése után, Az egyetlen metafora felé naplójegyzeteiben a kamasz gyó-
nó felnõtté válik, magára veszi a gyóntató – színpadra is kívánkozó – szimbolikus-kultikus öltözékét: katalógus-
ban gyûjti egybe és teszi fel a számára megoldhatatlan végsõ kérdéseket. Ez a gyónó-gyóntató kettõsség, mint 
megannyi más dualitás, mindenhol felbukkan mûveiben, a legapróbb részleteiben, tehát a rajzain is. 

                                                           
1 Magnetofon-szalagra felvette Kabdebó Lóránt, a Petõfi Irodami Múzeum hangtárának akkori igazgatója. 
Könyvalakban megjelent a Magvetõ kiadó gondozásában, 1988-ban. 
2 Frivolitások és hitvallások, Elementa inspirationis c. fejezet, 585 old. 
3 dõlt betûs kiemelések tõlem 



 64

Szentkuthy egyik kiváló fordítója, Zéno Bianu, francia költõ, a Burgundi krónika franciául (Paris, Seuil, 
1996) megjelent kötetének elõszavában azt írja, hogy Szentkuthyval kapcsolatban fraktál írásmódról kellene 
beszélnünk... ami azt jelenti, hogy mûveinek legkisebb bekezdéseiben megtalálható, felismerhetõ Szentkuthy 
személyisége, és ez vonatkozik rajzaira is (melyek életmûvének mégiscsak a margóján helyezkednek el); úgy is 
tekinthetjük rajzait, mint a gyónó-gyóntató mûvének egy-egy apró bekezdését, melyekben alanyi módon mutat-
kozik meg (és ez nekünk, olvasóknak kissé megkönnyíti a feladatot, mikor Szentkuthy sokoldalú személyiségét 
átfogni, vagy legalábbis részben definiálni akarjuk).  

“Étosz és igazság: vagyis egyrészt életem abszurd teljessége, minden szándéka, fiaskója, kételye, nevetsége-
sen kis eseménye és félelmetesen nagy hazugsága, másrészt gondolataim legillanóbb árnyai, belsõ determinált-
ságuk-szabadságuk alig észrevehetõ rúgói, az “ötlet” rejtélyes élettana. Erkölcs: ad absurdum vitt freudista-
katolikus gyónás-napló; igazság: ad absurdum vitt aforisztika. Egyik sincs meg. Stilizálok!”4 

“Amint szobámban üldögéltem, szédültem az õsfogalmaktól, melyek misztikus szárnysuhogással szállongtak 
fejem körül varázslatos egyszerûségükben. Tantalusz kínjának végtelenszeresével szomjaztam az összefoglaló 
nevezõket, a megváltó szintéziseket, és az õsfogalmak sasszárnyai beleakadtak a szavak pici drótkalitkájába. [...] 
mert a világon minden összefügg!”5 

“... minden mondat-pillanatban, szótag-félhang billentyûben örökké jelen és együtt van a Teremtés minden 
kristálya, virága, állata, álló és bolygó csillagok, a végtelenséget spanyolfalazó, behavazó csillagködök, s mind-
ez a karnevál, mindezek a csóktól habos üstökösök: a legszigorúbb logika és matematikai ráció kerekein és csi-
gasorain futnak, de a kerekeket atomhasító paradoxonok szórják százezer szilánkká...”6 

Felidézi tehát, mint gyóntató-hitvalló az egész világegyetemet, ezt a személyére szabott univerzumot (amely-
lyel saját belsõ “misztikus malmán” vagy fantázia-malmán keresztül õrölte meg tapasztalatait), – tehát ez az 
egész univerzum visszatükrözõdik rajzain is. (Rajzainak különbözõ témáit: lásd késõbb). 

A pontosság kedvéért: sohasem tekintette magát sem festõnek, sem grafikusnak. Többször leszögezte, hogy 
rajzai kizárólag napló-illusztrációknak készültek. De ez csak korai naplóira értendõ, melyeket 1929-31 között 
vezetett (kb. 60-70 gépelt oldalt tesznek ki). Tudjuk, hogy az annyit emlegetett nagy naplóját kb. 1939 körül 
kezdte rendszeresen naponta vezetni, és ezek több mint 100 ezer kéziratoldalt tesznek ki, zárolva, lepecsételt 
dobozokban a Petõfi Irodalmi Múzeum kézirattárában várják elsõ feltárásukat, amely 2013-ban fog megtörténni.  

De még életében, a 80-as évek közepén, könyvtárának egy elfelejtett sarkában felfedeztünk egyfajta napló-
kezdeményt, kéziratok és rajzok együttesét, amelyek 1929-31 között keletkeztek, de néhány, 1925-tõl készült 
rajz is már is a dossziéba került. Szentkuthy nem zárolta ezeket a naplólapokat, ellenkezõleg, beleegyezett, hogy 
a rajzokat néhány szöveglappal együtt nyilvánosságra hozzák. Az elsõ kiállítás kezdeményezõje a Budapesti 
Francia Intézet volt; 80. születésnapján, 1988 június 2-án, néhány héttel halála elõtt volt a kiállítás megnyitója, 
melyen õ maga is részt vett – és életem egyik maradandó emléke az a derûs hangulat, melyet ott a megnyitón 
önirónikus, de melegséget nyújtó egyénisége árasztott.  

1983-ban, egy televíziós portré-filmben, melyet 75. születésnapja alkalmából készített a Magyar Televízió, 
Szentkuthy meglepõ dolgot jelentett ki: õ nem tekinti magát hagyományos írónak, és nagy naplóját életmûve 
legfontosabb részének ítéli. Elmondta azt is, hogy ezt a naponta igen komolyan vezetett naplót kalligrafikusan is 
megszerkeszti, színes filctollakkal jelzi a különbözõ témák, hangulatok, szenvedélyek csoportosítását; ezért több 
naplóoldala inkább nevezhetõ grafikának.  

A Frivolitások és hitvallások lapjain szerepel a rajz iránti mélységes vonzalma. Megtudjuk, hogy már öt éves 
kora óta kedvenc idõtöltése a rajzolás volt, és tizenkét éves kora óta tudatában volt annak, hogy alkot, amikor 
rajzol. 

“Nagyon szerettem rajzolni és festeni.[...] Minden táblát, deszkát felhasználtam, hogy fessek rá. Kaptam 
ajándékba egy kis zongorát, azt hiszem, egyetlen oktáv volt rajta, de fekete-fehér, szabályos 
porcelánbillentyûkkel. Fedelét leszereltem, azt is felhasználtam [...] mindenféle fantasztikus témát, történelmi 
jelenetet dolgoztam fel [...] apámtól kaptam egy színes kréta gyûjteményt is! »Creta Polycolor« volt a luxus 
fedõlapon, és egy csudaszínes papagáj.”  

Álljunk meg egy pillanatra ennél a “luxus”-fedõlapnál. A Barokk Róbertben egy nagyszabású terv fûzõdik 
ehhez a kis tárgyhoz: a 17 éves Róbert egy nagystílû mû írására készül, melynek címe pontosan: Creta 
Polycolor lenne! Lám, már itt kezdõdik rajzai és mûvei közötti szoros kapcsolat.  

A Frivolitások és hitvallások beszélgetései közben Kabdebó Lóránt feltette a kérdést, hogy rajzaiból van-e 
esetleg egy kiállításra való anyag. Szentkuthy ironikus válasza: “Van minden, amit akarsz, modern is, erotika is. 
Ha nincs elég, kapásból tudok hamisítani, egy nap alatt rajzolok egy teremre valót”.  

Mivel mennyiségre is hatalmas irodalmi életmûvében ilyen nagy fontosságot tulajdonított naplójának, ismer-

                                                           
4 Az egyetlen metafora felé (63)- (Szépirodalmi Könyvkiadó,1985) 
5 Barokk Róbert, 239 old. -(Jelenkor, 1991)  
6 Véres Szamár, 17 old. – (Magvetõ, 1984) 
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ve nyilatkozatát, megkockáztathatjuk azt az érvet, hogy ez szoros összefüggésben áll a valóság iránti mérhetet-
len szomjúságával és éhségével. Dehát valóság? Mégis hol és hogyan lehet azonosítani, felfogni, mint egy rá-
dióhullámot az általa annyiszor égig magasztalt valóságot, itt és most nevezetesen a rajzain, melyek egyáltalán 
nem realisták?  

Elsõsorban a képaláírások, sõt a képeken egyszerûen vagy körben, zsúfoltan elhelyezett szövegek gyakran 
úgy jelennek meg, mint valamilyen napló-evidenciát kiemelõ, erõsítõ, erotikus, mitikus magyarázatok, önvájká-
lások, gyónások sokszor eltúlzott láncolata. (Itt feltehetjük a kérdést, vajon a gyónás valósághû ténykedés-e 
vagy sem? – amint ezt a Frivolitások és hitvallásokban kifejtette.) Ezek a szövegsorok hol hosszan, hol röviden, 
hol költõien, hol durva prózaisággal ölelik körül a rajzokat. Gyakran nagyon is konkrét érzelmekre, élményekre 
utalnak, és ami még fontos: jelenségeket néha a brutalitásig konkretizálnak. Néha annyira konkrét eseményekre, 
jellemekre utalnak a magyarázatok, hogy egy kívülálló – Szentkuthy és közvetlen környezete, magánélete cso-
mópontjait, buktatóit nem ismerve – kevéssé érti a kísérõ szövegek kínzó-önkínzó kíméletlenségét, melyek élete 
legintimebb helyzeteire utalnak. Mivel Szentkuthy rendkívül impresszionista alkat volt – többször vallott errõl – 
egy pillanatnyi élmény rendkívüli súllyal hagyott nyomot lelkiállapotán. Mindenesetre a kíméletlennek tûnõ 
sorok értelmezéséhez fontos ismerni Szentkuthy fentebb említett magyarázatát a naplóolvasás lélektani 
módszerérõl. 

Másodsorban: nem meglepõ, hogy annyira szerette Daumiernak a Júliusi Monarchia minisztereirõl készült 
karikatúra-szobrait7. Szentkuthy szarkazmusa valóban hasonlít ezeknek a szobroknak a stílusához, az sem kímél 
senkit, legkevésbé saját magát. Ismerjük, hányszor írta-“rajzolta” meg saját ironikus karikatúra-önarcképét, 
külsõ vonásairól és jellemérõl egyaránt.  

Itt jut eszembe a gyónó-hitvalló mellett még egy jellembeli kettõssége: ez pedig Szentkuthy a faggatott-
faggató. “A világ faggatottja vagyok...” – vallotta, vagyis a megoldhatatlan végsõ kérdések folyton dobolva, 
harsogva adnak életjelt magukról saját belsõ világában. Ugyanakkor faggatóvá is vált az idõk folyamán. Látva 
néhány rajzát: A zarándokok megkísértése, a – cím nélküli – háttal látható elcsigázott zöld emberkék vonulása-
emigrációja, Az õrangyalok napja, stb., – és olvasva korai naplójában néhány szavas leírását a Budapesten 1931-
ben megtartott összehasonlító irodalomtörténeti konferencia résztvevõirõl, ezeket a humoros, groteszk villám-
portrékat, pontosan érzékeljük, mit jelentett számára a valóság, pontosan az általa stilizált valóság.  

Ide kívánkozik még Huberman hegedûmûvész portréja8. Ez a leírás tele van apró reális részletekkel, szándé-
kosan nem írom azt, hogy realista, hiszen Szentkuthy metaforái, szélsõségei mindig ellentmondanak a szoros 
értelemben vett realizmusnak. Szentkuthy – tréfásan-komolyan – azzal büszkélkedett, hogy mindig és mindenütt 
mind az öt érzékszervének fegyvertárát beveti, használja, sõt, hogy ha szüksége van, még kitalál újabb érzék-
szerveket is. Pontos megfigyelõ volt, és egy rendõrkutya szimatjával rendelkezett. Szerb Antal, kortársa és jó 
barátja a Fejezet a szerelemrõl (1936) írt ismertetésében megjegyzi, hogy õ nem irigyli Szentkuthyt amiért ilyen 
pontos megfigyelõ, mert nagyon nehéz lehet ilyen nagy érzékenységgel élni.  

Ehhez még egy adalék: korai naplójában találtam az 1931. február 27-i napon írt jegyzetet: “Amikor regényt 
akarok írni (speciális stílusomban), tulajdonképpen egy esztétikára akarok rábukkanni, mint végsõ alapra – min-
den esztétika legõsibb formájára. Festõi õsokokat keresek, mert minden õsok ipso facto szemléletes […], tehát 
mindenképpen festõi a képzeletem, amit eddig gyarlóságnak találtam, most látom, hogy erényem. »In principio 
erat Visus«. A legefemérebb mozdulat-illanásban egy lerajzolható kép-séma van.” 

Minden atavisztikus elv expresszív – írta.. Szentkuthy valóban szédületes képzelettel rögzítette és adta vissza 
a gazdag érzékszervekkel felfogott világot. Fantáziáját a végletekig kihasználta. James Joyce szerint minden 
mûvészet deformáció eredménye. William Blake szerint “A szélsõségek vezetnek az igazság kapujához”. Pedig, 
mindezzel szemben, mintegy ellenpontként meg kell említenünk, hogy Szentkuthy nagyon szerette mindennapi 
életében a rendet (hagyományos öltözet, elegancia, egyszerû hajviselet, rend az íróasztalán, a lakásban, a köny-
vespolcain…). Mikor hazajöttem a városból, szisztematikusan kikérdezett: üljek le a székre vele szemben, és 
szépen sorjában meséljek el mindent, de ne merjek kihagyni valamit! – A legapróbb részletek is érdekelték õt, 
hiszen ha minden mindennel összefügg, akkor mindent beépíthet saját életébe és saját mûvébe.  

Nagyon jellemzõ rá egy metafora, amit szeretett emlegetni: göröngyös talajon nem, csakis sima parketten le-
het bolond táncot járni! – gondolati, érzelmi és mûvészeti világának talán ez a legérthetõbb képlete. Ez egybevág 
irodalmi stílusával, de rajzaival is. hagyományos motívumok alapján teremt gyakran deformált képzelet-
palotákat. Néha ijesztõ fantáziájával, majdnem spontán, képes deformálni a valóságot. Ezt a bolond táncot, a 
gravitáció nélkül lebegõ, forgó alakok sorát végig követhetjük rajzain.  

Nagyon magáénak érezte az expresszionista stílust. Hányszor hallottam tõle, hogy az expresszionizmus a 
legszintetikusabb, legáthatóbb stílusirányzat. “Az elementa inspirationisból nem hagyhatom ki […] Chaim 
Soutine portré- és tájképfestõt. Ha az expresszionizmus szónak van valami értelme, akkor nála van! […] az 

                                                           
7 A párizsi Musée d’Orsay-ban láthatók 
8 Az egyetlen metafora felé (19) 
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expresszionizmus jelképe minden igazi mûvészetnek, amely a »valóság egy vérmérsékleten keresztül való 
ábrázolásá«-t tûzi ki célul. A torzítások annak következményei, hogy az ember indulatosan lát valamit. Hány 
ilyen torzítás van naplómban »lepingálva«! […] Ismétlem, az expresszionizmus nekem nemcsak az elsõ világ-
háború utáni ilyen nevû stílusirányzatot jelenti, hanem a világ mûvészettörténetében a legõsibb idõktõl a legmo-
dernebb idõkig a legkeletebbrõl a legnyugatibb tájakig azt a nagy mûvészeti kifejezésmódot, melyben a realitás 
elemei mindig jelen vannak, de óriási szenvedéllyel csûrve-csavarva, színezve-torzítva, szépítve-csunyítva. Az 
expresszionista festõkkel, költõkkel, írókkal való foglalkozás nekem mindig óriási lelkiismeret-vizsgálat, gye-
rekkorom és ifjúkorom legszenvedélyesebb «retrospektív» tárlata, legpozitívebb látomása.”9  

Amikor óriási lelkiismeret-vizsgálatról ír, azonnal Barokk Róbert jut eszünkbe, a gyónásra való 
elõkészületeivel, a gyermek és a felnõtt, az elvakult kamasz és az egzaltált tisztánlátó keveréke, egy igazából 
tragikomikus keverék: mert nemcsak a gyónás kényszere felé volt sarokba szorítva, hanem egy sokkal tágabb 
értelemben vett önelemzésbe: a tisztaság iránti vágy vezette õt, tudván, hogy soha nem fogja magát tisztának 
érezni, mert: 

– egyrészt a teljes valóság iránti ambíciója kizárja a teljes tisztaságot, 
– másrészt amint a Frivolitások és hitvallásokban vallja: a katolikus egyháznak az emberi test két része prob-

lematikus... fönt az agy, a gondolkodás központja, lent pedig a szexuális vágy központja. 
Mint kamaszos, túlõszinte kitárulkozás elsõsorban a Barokk Róbert merül fel asszociációként, és ide sorolom 

rajzait meg kísérõ szövegeit is, melyek feltûnõ példái ennek a végsõkig vitt önelemzésnek: 
“1929 október 7. Ahogy Remarque megírta a frontharcosok könyvét: úgy tudnám megírni a Bandzsák Köny-

vét – minden bandzsa saját magára találna benne. Annak emlékére, hogy még mindig nem tudok az emberek 
szemébe nézni […] pedig mennyire szeretnék nyájasan mosolyogni, és mindezek a félszeg-cinikus álarcaim arra 
valók, hogy bandzsaságom trotli-benyomását eltusoljam.” (részlet A Három Párka címû képének szövegébõl). 

“... a szomjazott hitvesi csókot eltiltotta a Szentlélek galambja, a nászágy elé vétóul olajágat tett az ég 
idegenszemû hírnöke: Gratia Plena, Gratia Plena, csupa titok, akár a tenger vége […] ez annyi, hogy József sose 
lesz boldog, József elmegy bújával a tenger magányos öbleibe, gratia plena, oda az élet!” (részlet Szegény 
Josephus címû képének szövegébõl). 

És ezzel megint az õ külön bejáratú valóságainak határán vagyunk, egészen közel az expresszionizmushoz, 
ahogyan azt õ definiálta. A Creta Polycolor, színes kréta-doboz által ihletett mûvet bizonyára ebben a biroda-
lomban álmodta meg.  

Állandóan ingajáratban volt a valóságos és a képzeletbeli között. Ez a kettõsség egy rá jellemzõ vonással je-
lenik meg rajzain. Elõbb már szó volt a gravitáció nélkül lebegõ figurákról. Légüres térben táncolnak és sokan 
vannak, folyton elõjönnek, repkednek a vonzás nélküli ûrben. “Milyen mindennapi téma, milyen titokzatos reali-
tás a valóság és a képzelet[…] A kép csupa nem-létezõt ábrázol: nem csodálatos-e az embernek ez a quasi 
«mindennapi» vonzalma a nem-mindennapihoz, a nem-létezõhöz? Van két véglet: az abszolútan megszokott 
realitás és az abszolút idegen csoda.[…] Mennyire megszoktuk, hogy a nagy festészet a nem-létezést ábrázolja, 
milyen reális ismerõsünk az irrealitás. […]  

Realitás- vagy irrealitás-ösztönünk-e az igazibb? Azért születtünk e világra, ami van, vagy azért-e, ami 
nincs? S melyik az igazi nincs?”10  

S most még egy újabb kettõsséget fedezhetünk fel Szentkuthyban: – egyrészt mohó realitás-igénye van, a 
megfigyelt részletek közelségében él – de ez sebezhetõvé teszi õt! – másrészt – és ugyanakkor – messzirõl, nagy 
távlatokban látja a dolgokat, és ez védetté teszi õt! Az eseményeket, embereket szintézisükben képes megfigyel-
ni, innen vannak asszociációi, amelyek csak nekünk tûnnek távolinak, õ könnyedén közelítette ezeket a “szabad 
asszociációkat”, melyekben az õ végletesen perspektivikus látásmódja konkrét és kézzel fogható lesz. Tehát 
egyrészt: sebezhetõség, közvetlen kapcsolat a tûzzel, másrészt az összegezés vágya, a “catalogus rerum”, a je-
lenségek jegyzékének, a dolgok leltárának rögzítése, – s ami érdekes: e kettõt együtt, párhuzamosan volt képes 
megélni; a pólusok egyidejû feldolgozása kevés embernek adatik meg, innen ered mûveinek nehezen olvasható-
sága. 

A dolgok leltára! Ideje, hogy áttekintsük, melyek voltak rajzainak fõ témái: 
– az emberi élet, sors: a félelem, a színház, a temetés... 
– ókori mítoszok (Odisszeusz Nausikaa kocsija után, Párkák, nimfák...) 
– ótestamentumi és keresztény mítoszok ( Ádám és Éva, Angyali üdvözlet, õrangyalok, Pünkösd...), 
– mûvészi, esztétikai nosztalgiák, vagy ellenkezõleg: irónia, karikatúra,  
– erotika, szerelem, barátság, féltékenység, végzetszerûség... és mindez a játékosság és a démonikusság szét-

választhatatlan egységében. Karakterében fellelhetõ volt egy démoni és egy gyermeki vonás. Személyisége 
ingázott a két véglet között. (szerinte a démonikus ember nem jelenik meg állandóan démoni módon, hanem a 

                                                           
9 Frivolitások és hitvallások, 612 old. 
10 Az egyetlen metafora felé (95)  



 67

démoniság lényege éppen az, hogy megfoghatatlan, távoli, kiismerhetetlen, változékony, hol ilyen, hol olyan.) 
Mikor kifárasztotta õt az illanékony démoni színjátszás, akkor hirtelen a játékos, õszinte gyermeki oldalát mutat-
ta, ami ugyanolyan valóságos volt – vagy valóságosnak tûnt – mint démoni arca.  

Szentkuthy életmûve egyenlõ a látomásosság állandó közelségével, a kép hatalmával, a pillanat impresszió-
jával. A legfontosabb számára talán az volt, hogy folytonosan szembesüljön saját magával. Hányszor hangsú-
lyozta, hogy amikor naplóját írja nap mint nap, nem a megörökítés vágya vezérli õt, hanem az a meggyõzõdése, 
hogy egy esemény, egy emberi figura, egy hangulat, egy találkozás, egy optikai játék, s még hány ezer meg ezer 
dolog akkor válik valósággá, ha rögzíti azt! Ez komoly életformává vált nála, amely gyûjtemények sorozatával 
telt meg: naplója óriási “gyûjtemény”, könyvtára óriási gyûjtemény, fényképei hét nagy doboznyi gyûjtemény, a 
nõket is “rögzítette”, számára csak akkor vált valósággá egy barátnõje, ha édesanyjának bemutatta; és talán a 
legfontosabb: mûvében a catalogus rerum valóságos mûfajjá vált, ami szintén a valóság fantáziás 
gyûjteményként érthetõ meg leginkább.  

Sok-sok kettõsségébõl még egyet hadd tegyek mérlegre: – egyrészt vágya, hogy elérje, a tömörített kifeje-
zésmódot, egy lezárt stílust, az egyetlen metaforát, az egységet (“szomjaztam az összefoglaló nevezõket, a meg-
váltó szintéziseket), – másrészt életmûve nyitott, a mûve prae..., a valami elõttiség állapotában él és mozog, 
szellemi huzatban, egy kozmikus elõszoba folyton ingatag küszöbén. Dehát a fentiekbõl kiderül, hogy a napló 
irodalmi mûfaja nem ismeri az ideiglenesség-véglegesség szembenállását. Mindenesetre Szentkuthy képes volt 
kisöpörni alkotói módszerébõl a befejezettség-befejezetlenség kérdését, és ez nyilvánvalóan személyiségének 
napló-jellegébõl adódik. Nála és benne minden azonnaliság, minden impresszió, vízió, de minden fraktál írás-
mód is: tehát a legkisebb részletekben jelen van az egész, könyveibõl egy bekezdés vagy egy-egy rajza univer-
zumának genetikai kódját nyújtja. 

 
Elhangzott Budapesten, 1999 február 1-én, francia nyelven, a Francia Egyetemközi Központban, a Metissage des arts (A mûvészetek ke-

veredése) címû kollokviumon. A két napos tudományos rendezvényen Szentkuthy Miklós rajzait állították ki. 
 

Mezey László Miklós 

Történelmi derûlátás 
Romlás és reménység. Magyar évszázadok. 

 
“Ez az esszékötet a millennium évében öt kontinens minden magyarjának készült, azzal a céllal, hogy talál-

kozzunk ismét a történelmünkkel, hagyományainkkal, kultúránkkal. A könyvünkben fogott tabló vezessen végig 
évezredes örténelmünkön” – szól az összeállító, Kurucz Gyula ajánlása. E nem szerény célkitûzést ttizennégy 
szerzõ kísérli megvalósítani, oly módon, hogy a honfoglalástól a rendszerváltozásig kiemelnek egy-egy korfor-
dító eseménysort, alkorszakot vagy éppen történelemformáló személyiséget, és róluk szólva próbálnak – az 
ismeretek primer közvetítésén túl – történelemfölfogást formálni, etikai-erkölcsi útbaigazítással szolgálni, meg-
tanítani arra, miképp kell a jelenségek mögött a lényeget meglátni és helyesen értelmezni. 

Vékony Gábor szerint a nomád és pogány honfoglaló népesség legfõbb érdeme, hogy olyan dinasztiát adott a 
magyarságnak, amelyik – éppen a nomadizálás és a pogányság ellenében – a keresztény Európába vezette az 
országot. Györffy György kis esszében tekinti át Szent István államszervezõ érdemeit, vonja meg 42 esztendei 
uralkodásának mérlegét. Veszprémy László historiográfiai nézõpontú szemléje azt tanúsítja utólag, hogy Ma-
gyarország csakugyan a kereszténység keleti védõbástyája volt, hiszen II. András már keresztes hadjáratban vett 
részt a Szentföldön, és még inkább védõbástya volt a magyar nép a tatát és a török elleni küzdelmekben. Rázsó 
Gyula a reneszánsz uralkodó típusát látja Mátyásban; Bitskey István a három részre szakad ország önmenési 
kísérleei idézi föl; a kor “egyensúlyozó” Erdélyi Fejedelemségé mutatja be R. Várkonyi Ágnes. A korai kuruc 
korról, a XVII. Század végének szabadságküzdelmeirõl számol be Czigány Isván, az újra magára találó nemzet 
nagyságát méltattja a reformkor és a forradalom histtóriájában Gergely András, majd Tõkéczki László a nemzeti 
szabadságelvû államférfi alakját láttatja Tisza Istvánban. A huszadik század magyar tragédiáit és föltámadásait 
idézi Szarka László Trianonesszéje és Salamon Konrád írása, az utóbbi a megcsonkított ország gazdasági és 
kulturális talpra állításának sikerességét méltatja. Szakály Sándor a trianoni és a párizsi békeszerzõdések közötti 
27 esztendõ körképét adja, elsõsorban a magyar külpolitika és hadtörténet vonatkozásában. A II. Világháború 
utáni idõket egyfelõl Borbándi Gyula idézi meg, éspedig az 1945 és 1956 közötti diktatúra priódusát, másfelõl 
Debreczeni József, az 1956 vérbefojtásától a szovjet csapatok kivonulásáig, illetve Orbán Viktor kormányalakí-
tásáig terjedõ kort méri föl. 

Az igényes ismerettetrjesztõ stílusú, ízléses képanyaggal illusztrált esszégyûjtemény ezerszáz esztendõ küz-
delmeit tudatosítja, és rávezet arra a szükségszerû fölismerésre, hogy minden kollektív tragédiát fölemelkedés 
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követ, minden vert helyzetben ott búvik meg a föltápászkodás esélye. Ezt az optimista történelemszemléletet 
közvetítik az írások. 

(Magyarok Világszövetsége – Kortárs Kiadó, 2000) 
 

Madarász Imre 

Júdás apokrif története 
Vasvári Erika: Júdás anyja 

 
Lehet még újat mondani az Újszövetségrõl? Lehet új módon megközelíteni és feldolgozni az Örömhírt s a 

Passiót ? Kétezer esztendõ szent szövegei, teológiai és filozófiai kommentárjai, festményei, szobrai, zenemûvei, 
lírai, drámai és epikus költeményei, regényei, filmjei után a modern mûvészet is határozott igennel válaszol. A 
képzõmûvészet s a zene mellett az elméleti és – igen – a szépirodalom is. A második világháború után az iro-
dalmi Nobel-díjat 1951-ben elnyert svéd Par Lagerkvisttõl, a Barabás címû regény írójától a legrangosabb iro-
dalmi elismeréssel 1997-ben kitüntetett olasz Dario Fóig, a Mistero buffo “ellenminisztériumának” szerzõjéig 
húzódik a világirodalmi nagyságok közé kanonizált azon alkotók sora, akik témát, ihletet az evangélistáktól, 
Jézus és apostolai tetteibõl merítettek. Ugyanezen korszak hasonló tematikájú magyar irodalmának színvonalát 
olyan szerzõk neve fémjelzi, mint Szabó Magda, Mészöly Miklós vagy Juhász Ferenc, hogy csupán néhány 
közismert és köztudottan jelentõs példára szorítkozzunk. Az õ nyomdokaikba lépett, hogy aztán új útnak indul-
jon, Vasvári Erika. 

Júdás anyja: már a cím rácáfol a terentiusi megállapításra, amely pedig az Evangélium-feldolgozásokra kü-
lönösen érvényesnek tûnik, hogy nem lehet olyat mondani, amit elõttünk már ki ne mondtak volna. Legalábbis 
tudomásom szerint Júdás anyjának a szemszögébõl még senki sem ábrázolta a krisztusi történetet, e perspektíva 
éppoly eredeti, mint Lagerkvistnél Barabásé vagy Dario Fónál a középkori népi énekmondóké. Az írónõ nem-
csak nevet adott hõsnõjének – akit Leiának hív – , de személyiséget is, mondhatni, apokrif módon, hiszen a 
Szentírás nem ír róla. A hagyomány által megszentelt, illetve a tudomány által hitelesített támasztékok és fogó-
dzók nélkül kellett életre keltenie, ami hívõ katolikus számára kétszeresen nagy kihívás, nehéz és “veszélyes” 
írói feladatot jelentett. Vasvári Erika sikerrel oldotta meg. 

A minimális evangéliumi “tényanyagból” úgy tudott kisregény terjedelmû szöveget írni, hogy a kevés külsõ 
cselekmény helyett belsõ történésekre helyezte a hangsúlyt. Azokat festette meg rendkívül színesen, árnyaltan, 
hitelesen. Vasvári Erika Leiája nem több és nem kevesebb, semmi más, mint “Júdás anyja”: teljesen emberi-
lelki-erkölcsi szimbiózisban él fiával, s amikor elõször (és utoljára) hasonlik meg vele, szülötte tragédiájának 
bekövetkezte után, beteljesül az õ végzete is. Júdás nemcsak a fia, de mindene: a sorsa Leiának, a történetnek 
pedig ily módon a második vagy inkább a másik fõszereplõje. 

Vasvári Erikától távol állnak Júdás “rehabilitálásának” modern kísérletei. A középkorban a világ leggono-
szabb emberének tartott (Dante által a pokol legfenekére helyezett) Júdás bûnét irodalmilag talán csak 
végzetszerûsége, eleve elrendelt volta ellensúlyozza valamelyest. Júdás születésének, gyermekkorának, 
fejlõdésének körülményei, személyiségének alkata: egyszóval minden valósággal predesztinálja Mestere elárulá-
sára. Sorsa ellen anyja sem tehet semmit, csak halálában osztozhatik. Ahogyan õ maga is felméri fia gonosztett-
ének teljes súlyát, abban talán nem is annyira a korabeli ember tudatállapotát érzékeljük, hanem inkább az utó-
kor, a keresztény ember retrospektív ítéletét. De minden másban a nagy nõi empátiával és mûvészi igazsággal 
tökélyre vitt lélekábrázolás diadalmaskodik. Kivált a történet csúcspontján: Júdás anyja, Leia és Jézus anyja, 
Mária megrendítõ szembesítésében. A lélekfestés azonban nem oldja fel, s nem is enyhíti a tragikumot. 

A zárt és feszes szerkezet, a balladaszerû, többnyire rövid mondatokból építkezõ stílus, a kevés szereplõ, a 
feszült és egyre sûrûsödõ légkör: minden a tragédiát szolgálja, afelé mutat, abba rohan. Vasvári Erika katartikus 
történetet írt, mely a magyar szépprózában ritka: megjelenése is örömhír tehát. 

(Kráter Mûhely Egyesület, 2000) 
 

Novák Béla Dénes 
Örök dilemma... 

Pálfi Ágnes három verseskötetérõl 
 
Örök dilemma: van-é költészet kezdetektõl fogva, leíratlanul, avagy csak a homo sapiens álmodja és képzeli 

bele vágyait az õt körülvevõ (tõle sokkalta racionálisabb) világba? Rossz verseket olvasván azt gondolja a (vil-



 69

lanyszámla-csinálta) kritikus, nem, ez lehetetlen, ennyi hülyeséget Teremtõnk nem kreálhatott, ez csupán ön-
szorgalomból készülhetett! 

Sok ocsú közt tiszta búza Pálfi Ágnes költészete. Végre egy poéta, aki nem ír unalmas költeményeket! Há-
rom könyve van asztalomon, megannyi csalogató nimfa, idõnként elolvasok pár sort, jó bort kortyolgatok utána, 
majd ismét kezdem, a Napéj,(1989, Káter Kiadó) az Angyalgyökér (1994, Kráter) és az Ím hol az ember (1998, 
Kráter) címûek. Nem óhajtván költõi-genezist vizsgálni, találomra, mondhatnám össze-vissza olvasgatom Pálfi 
mûveit, így okoz igazán örömet, elmerülhetek lírájában prekoncepció nélkül. S minden verse után gazdagabbnak 
érzem magam. (Nem a leendõ honoráriumra gondolok, attól csak elszomorodnék.) “Halálunk mindig közbejön / 
Szívemben nincs kétely se félelem / Nyár van megint – az õsök erdeje / Földmélyi sóhaj: egyetlen dalom”– Ily 
sorok láttán jut eszembe, hogy titkok tudói, a sámánok között asszonyok is voltak. Árad verseibõl a természetes-
ség, a hit önmagában és a szóban, a mesterségbeli tudás is olyan eredendõ nála, mintha két daktilus közt ringat-
ták volna eszmélkedése idején. 

Többrétegû Pálfi költészete, a felületes olvasó semmit sem érez meg lényegébõl. “Mindig ugyanazok a repe-
dések / a menekültek arcát lassan megtanulom / Bombabiztos barlang ez az óra / ebédidõ / Egymás füstjében 
egyre halványabbak a hangok / Ma elmarad megint / másfelé repültek / indulhatunk /” írja Belvárosi címû ver-
sében. Igen távolról Apollinaire hangját idézi számomra, nem csak ez a költeménye, s remélem a vélt párhuza-
mért nem sértõdik meg a szerzõ, hanem dicséretként veszi, mert annak gondoltam. 

Furcsa ez a mai magyar poézis, régi beidegzõdés nálunk, hogy utálnunk kell egymást, ha költõ jön be a 
vendéglõbe, általában a másik reflexszerûen fizet és sietve távozik. Igaz, egy fia sort se olvasott a Kollégától, de 
az bizonyára dilettáns, a szeme sem áll jól, mindenesetre gyanús! Hányszor mehettem el az utcán P. Ágnes mel-
lett, anélkül, hogy tudtam volna, kicsoda valójában? “Szeretnék egy szekrényt / ahol elférnének a kalapok // ha 
lennének kalapok / szeretnék egy kezet / rajta öt gyûrû vakítana / ha lennének holdak és gyûrûk // szeretnék egy 
asztalt / egy hosszú kecskelábú asztalt / ha ott ülnétek mind körülötte /” 

Nincs egyedül Ágnes ezzel a gonddal, valami hiányzik az életünkbõl, s a legfájóbb, hogy az a valami megfo-
galmazhatatlan. Illetve: nem merjük leírni, mivel sejtjük, eleve reménytelen. Ahogy reménytelenül vagyunk 
szerelmesek az Életbe is, hiszen elõbb-utóbb megcsal minket. 

“Gyöngyök éje szakad” – ez a sor önmagában is elegendõ, hogy hitelessé váljék költészete. Nem mintha ki-
ragadott példákkal kívánnék élni, mégis klasszikus sor ez, mutatja, mi csodálatos nyelv a miénk, tizenhét betûbõl 
valóságos gyöngysort lehet fûzni arra érdemes hölgyek nyakát díszítendõ. 

“A férfi bábukat farag. / Az asszony életrekelti õket /” – idézhetnék még számtalan verssort, mind bizonyíta-
ná a három kötet minõségét. 

Ím hol az ember címû 1998-as könyvében találhatni mûfordításokat és egy színpadi játékot is, utóbbit olvas-
va kevésbé hatásos, mint élõszóban, mert a táltosi igék inkább a rituáléval és megfelelõ környezetben varázsol-
ják el a nézõt, mintsem egy tizedik emeleti garzonlakásban. Utóbbi megjegyzésem sem igazán kritika, én tehetek 
róla, hogy nem bírok nomád és tiszta életet élni az adott lakótelepen. 

Összegezve (nem hagyományos okoskodó) recenzióm lényegét: “legjobban még ma is úgy szeretek verset 
írni, céltalanul, ahogy a kicsi gyerekek gyûjtögetnek kagylót, kavicsot, csontot, vagy ahogy nagyapám csinálta 
õszidõben barackmagból a gombot: önfeledten, nem is gondolva télre, kabátra.” 

 Ígyen van, ahogy Pálfi Ágnes mondja, punktum. 
 

Okányi Kiss Ferenc 

Pillanatnyi érzelmi hatások... 
Jánosi András: Az utolsó ticketscifilokrimisztikus regénye olvasásakor 

 
Jánosi András hõsei azt igazolják: jellemkorrajzuk kovásza az õszinteség.  
A szerzõ a létigazságokat formáló, a vallomásokat mozgásban tartó erõket véli a “vallatás” eszközeinek, me-

lyeknek fõhõse mindenkor, itt is: az ember! Az az ember, akit a környezete, a természet, a mindenkori társadal-
mi közösség, a kisebb csoport, a család formált azzá, amivé! Történt, történik mindez hittel, félelemmel, kétsé-
gekkel, reménnyel! Az utolsó ticket  hõseivel a valóságot vallatja, azokról a nemesi emberi jellemek változatos-
ságairól, lélek-korrajzokról, melyek gazdag érzelmekkel szántanak a mindennapok tetteiben, erõt adnak e titkok 
feltárásával a mindennapok gondjaiban a jobb eligazodáshoz. Az érzelem, a lélek az élet, az öröm, a félelem és a 
kétség jellemerõként van jelen – a regény valamennyi szereplõjét életben tartva – a cselekvésben.  

A regény megírásával Jánosi mûvészi alázattal tett szolgálatot azzal is, hogy ismerve a korábbi évtizedek iz-
musa szülte stílusmûfajokat, azokból az értékeket megõrizve, ötvözött új stílust, melyet õ így nevezett el: 
scifilokrimisztikus irodalmi stílus. A szükségszerûen kiburjánzott, sokakat nem vonzó kísérletezett stílusoktól, a 
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nyelvösztövérezésektõl távol tudta magát tartani, más hagyományokból is tanulva tudott magának, nekünk, az 
olvasóknak tiszta regénynyelvezetet teremteni, melyet a világos beszéd, érthetõség, e századvég emberének 
gondolatisága hat át. A szép szavak, a tiszta gondolatok mellett a cselekvéseket a logikus következettség vezérli, 
biztosítva az olvasót arról, itt unatkozni nem lehet, élvezni-érteni kell a cselekvések összefüggéseit. 

Jánosi képessége adott ahhoz is, hogy a regény hõseit kiemelt adottságokkal ábrázolja lelki-jellem mivoltuk-
ban. Hõsei nem a külsõségek csillogásaival hódítanak, vonzanak, hanem egyszerûségükkel, õszinteségükkel. 
Meg merik mutatni valójukat. Kilétüket nem szégyenlik, nem félnek az elõítéletektõl. Regényében a cselekvések 
nem szürkülnek el, nem laposodik el a regény mûfaja követelte mozgalmasság, a mozgalmas-jelenlét állandóan 
jelen van. A cselekvések eleven felszínen tartását összefûzi, tartja a regényt összefûzõ feszültség! A mitörténik a 
gondolat-szellem malterje. Arra készteti olvasóját, könyvét ne tegye le, hõseivel azonosuljon, ismerje fel ön-
önmagát az Idegenben, Brutuszban, anyában, Wandában, Mártában, Gedóban! Jánosi misztifikálta a realizmust, 
felöltöztette az egészséges élet izgalmával, feszültségével, hõseit a váratlan fordulatok mesterfogásaival új cse-
lekvések forgatagába vitte, az élet-lét adta, az idõ rövidítette cselekvés-ajándék tetteit mind gazdagabban meg-
ismerjük, mi, akikrõl szól e regény. Figyelmeztet, jelzi, az embernek újra meg kell találnia magát mint ember, a 
gépiesedett, az új technikai-internet világforradalmában, az érdek-hatalom jellemsivárságában, a tolarenciát 
temetõ embermegvetõ gondolkodásban, az érzelmet tipró, csak a mának élõ gondolatvilágban. Ezek ellen indi-
rekten szólva, felépíti a Dombpalotát, a Csodavárost, a jövõbe mutató városépítés makettjét, teszi ezt emberi-
szellem fogalmazta tudományos igénnyel.  

Az utolsó ticket  harminckét részéhez Jánosi maga készítette a harminckét grafikát, hiszen az író 
képzõmûvész is. A grafikák is erõsítik az írói szándékot: a szerzõ nem kerüli el az elviselhetetlennek tûnõ sorso-
kat, nem szépít, gondolatokat nem “púderez”, azért, hogy egy-egy hõst kiemeljen, mint kedvencét. A jót, az 
ellentétet, a mozgást biztosító viselkedést drámai feszültségekre emlékeztetõ dramaturgiai szerkesztéssel oldja 
meg. Nyelvezete tiszta, vonzó a gondolatok szépségével, a ritmikus beszéd dallamosságával, a hõsök léterejében 
jó ismeretével. 

Az Idegen, Brutusz korunk hõsei. Az anya az optimizmus, a szeretet örök megtartója, Márta a képmutatás, a 
gonoszság, az érdek-játék mintaképe, a kiszámíthatóság negatív – mégis “pozitív” jelképe, akire “sajnos” szük-
ség van Lucifer megjelenése óta, az álnokság és a júdás csókok életben tartására. A regény fõhõsei vallják, azért 
lettünk, hogy küzdjünk a holnapért. A ránk bízott pénz-szellem-emberség-jellem kincsekkel úgy kell gazdálkod-
nunk, hogy az értékteremtésével napról napra több legyen az utánunk következõ nemzedékek számára. Jelen 
esetben a fõhõsöknek a nemzetközi pénzpiac polipjainak, a bankoknak hitelesített ticketjeivel kellett ezt tenniük. 
Õszintén vallja Jánosi, és igaz, hogy a vállalt kötelezettség rabság is, a szerzõdések a szabadság korlátozói. 

A regényét olvasva kellemes meglepetést okozott, hogy az olvasó figyelmét nem köti le, nem vonja el a re-
gény hõseit körülvevõ tárgyak, természeti képek leírásával. Szinte csak dialogizál. Figyelmét a cselekményre, 
azt kibontakoztató szellemi erõre, erõkre összpontosítja, irányítja, fokozva a stílus nyújtotta hatást, 
újszerûségével, formáival. A cselekménynek pergõ sebességet ad a gondolatokat kifejezõ vibráló szóképekkel. 
Ez által a mû szellemesebbé,   szemléletesebbé, olvasmányosabbá válik. 

Jánosi Andrásnak, az írónak, a költõnek, a szobrásznak, az illusztrátornak szerencsés talentuma van: ezt re-
gényével is bizonyította. Számára a mûvészet lélekfenntartó, emberiséget megtartó erõ. Vallja, a mûvészetnek 
hivatása van, vele funkciója is. Az embernek a környezetével, természettel, az istenség-bonyodalmával együtt 
kell küzdenie, hogy megtalálja magát. (Hungarovox Kiadó, 2000) 


