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A ZAJTI-LEGENDÁRIUM
Tudom, nagyon jól tudom, hiszen senki nálam 
inkább tisztában nem lehet vele, hogy amit írok 
egy műfajilag meghatározhatatlan, tehát mond-
hatni „tisztátalan” szövegféle: se nem adatokat 
rendszerező és egy pontos szakmai célt maga elé 
tűző tanulmány, se nem adatokat szembesítő és 
hitelességüket tisztázó fi lológiai szöveg, se nem 
esszé. De nem is emlékezés. Mindenből valami 
és mindez rendezetlenül: adatok is, legendafoszlá-
nyok, mások emléktöredékei is, régen elhangzott 
szavak, pincemélyek véletlenül megmaradt tár-
gyai, eltűnt képek üres négyszögei a falon, néma 
házak, elnémult tanúk. És – a megszólalni akaró 
idő. Ami talán éppen ebben a szeszélyes szerve-
zetlenségben tud megmutatkozni.

Ami biztos: számomra a hírek forrása egy pest-
újhelyi nagy családi ház, az Ady Endre utca 44. 
- az Ady-József Attila-sarok, az „orosz kórház” 
tőszomszédságában. Abban az időben, ahova a 
legendák és mesemondások visznek, ez a Nie-
dermann-szanatórium szomszédsága, a Serényi 
és a Horthy Miklósné utcák szöglete, az a mél-
tóságteljes ingatlan,  ahova az adóügyi főjegyző 
úr - valahai alföldi református parasztfi ú (a Nagy 
Háborúban a „császári és királyi 68-as jászkun 
gyalogezred katonája) -családostól beköltözött 
a húszas évek elején. Ahonnan vezette a hiva-
talát és ahol fogadta a barátait. Kovács Sándor 
(1885-1950) nagyon derék ember lehetett, köz-
ségi karrierjének meg-megzökkenése is erre 
enged következtetni, s bár harminc évig szol-
gált, a családi mendemondák szerint a katolikus 
községvezetéssel nem volt harmonikus a viszo-
nya. (Talán mert a felesége reverzálist adott? A 
reformátusokkal sem jöhetett ki jól, főleg azután, 
hogy egy nyilasnak mutatkozó lelkész vezérelte a 

helyi  politikát.) Abszurdum és egyben realitás, 
hogy én, aki őt természetesen soha nem láthat-
tam, egy éles képet őrzök az emlékezetemben 
róla. Tüdőbeteg volt, s amikor az „úri szobában” 
haldokolt, a család az ablakon kívül fölemelte és 
megmutatta neki búcsúzóul kislány unokáját. Aki 
(Somogyi Veronika) tizennyolc év múlva a felesé-
gem lett. Amit tudok a családról és környezetéről 
azt jórészt tőle, meg a nagyanyjától, az édesanyjá-
tól és a nagybátyjától hallottam. Ebben a házban 
éltünk évekig, volt idő, amikor négy, sőt (egy 
dédmamát is ideszámolva) öt család lakott itt, a 
körülményekhez képest meglepő harmóniában. 
A ház nagyasszonya Kovács Sándor özvegye volt. 
Ami itt társasági életnek volt mondható, annak a 
háború előtt ő volt a letéteményese, utána meg a 
lánya, dr. Somogyi Mártonné, Kovács Veronika. 
Aligha véletlen, hogy ő is paraszti származású 
protestánshoz ment feleségül, orvos apósomhoz 
(1904-1983), akinek szórványos frontleveleit és 
fotográfi áit éppúgy őrizzük a második világhábo-
rúból, mint apósáét az elsőből, s akit szintén csak 
félszívvel tudott elfogadni a tősgyökeres katolikus 
orvos társaság. 

Ahányszor, ifjú házasok, a mi kis szobánk felé 
vitt az utunk, át kellett mennünk a nagy ebédlőn 
és elhaladnunk egy hatalmas, mélysötét színek-
ben játszó festmény előtt. Oly nagy volt a kép, 
hogy le kellett bontani miatta a cserépkályhát, így 
később a magát szintén orvossá képező sógorom, 
dr. Somogyi András (1947-2011) egész kamasz-
korában hidegben aludt, később Júlia lányom kis 
hősugárzóval volt kénytelen melegíteni a pianínó 
körül a levegőt, amikor gyakorolt. A képet min-
denkinek néznie kellett, a kép mindenkit némán 
szemlélt. Komoly, súlyos alkotás volt: Katonák 
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karácsonya a fronton. Valamikor az első világhá-
ború idején, alighanem valahol Muszkaföldön. 
Minden bizonnyal Galícia hegyei között. Kato-
nák tömbszerű tömege ékalakban a sáros-havas 
hegyoldalban egy kicsiny kegyhely előtt, csak a 
mécs világít a képen, meg a téli hold baljós fénye. 
Különös, de a festő soha nem járt a fronton, 
barátja elbeszélését álmodta vászonra. A községi 
jegyzőét az az ifj ú festő, teológus, őstörténész, ori-
entalista, akinek névtáblája ott van a kerületünk 
jelesei között, a Pestújhelyi téren: Zajti Ferenc 
(1885-1961).

Aki manapság, ezekben a szabadabb időkben 
a nem „hivatalos” magyar őstörténettel kezd 
foglalkozni, az aligha kerülheti el a találkozást 
Zajti Ferenc nevével és néhány új kiadásban 
vagy  fénymásolatban hozzáférhető gigantikus 
munkájával. Ám, aki életrajzára is kíváncsi, egy 
állandóan ismétlődő, szétírt vázlatszerűségnél 
aligha jut tovább. Pedig hallatlanul izgalmas 
korok hallatlanul izgalmas tanúja, résztvevője, sőt 

alakítója volt. A nem konvencionális, a szellemi 
kalandokba mindig készséggel bocsátkozó, ám a 
mélységesen hagyománytisztelő magyar szelle-
miség egyik legelkötelezettebb és legmegnyerőbb 
alakja – és a különcök különce. Sorsa évtizede-
ken át szorosan kapcsolódik ahhoz a családhoz, 
amelynek történeteihez nekem is lassan mind 
több közöm lett. Mai szemmel nézve, s talán 
kissé elvonatkoztatva is, az látszik imponálónak 
a „mi közös történetünkben”, hogy egy régi, még 
a Monarchiából felnövekvő polgári világnak két 
ilyen távoli szférája hogyan tudott ennyire – egé-
szen az intimitásig - közel kerülni egymáshoz: 
egyfelől a hatalmas teológiai-orientalista kul-
túra, világpolitikai kapcsolatokkal, másfelől egy 
újonnan alapított, pestkörnyéki község, a maga 
kispolgári-kishivatalnoki-művészértelmiségi 
világával, ami azért például a két  Antall József-
nek is pátriája lehetett. Persze, s ez sem mellékes 
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eleme a magyarhoni polgárosodás „békebeli” 
tipológiájának, mind  Zajti, mind pestújhelyi 
barátja mögött ott az alföldi magyar falusi háttér 
és a kálvinizmus.

Amikor néhanapján kapcsolatba kerülök az újabb 
(s persze „nonkonformista”) magyar őstörténeti 
kutatások egy-egy jelesével, elkerekedett szemmel 
veszik tudomásul azt, hogy olyan tárgyak és törté-
netek között élek, amelyek valamikori tulajdonosa, 
illetve főszereplője a Zsidó volt-e Krisztus? (A 
semitizmus és a skythizmus nagy harca, 1936) és a 
Magyar évezredek (Skytha-hun-magyar faji azo-
nosság, 1939) írója. Legendás írója, bővíthetjük 
egy jelzővel a „státusát”: számukra a Zajti-életmű 
fundamentum.  Adatgazdagsága és – mondhatni 
– műveinek „lírai” elkötelezettsége éppoly hatásos 
és izgalmas, mint a keleti világhoz fűződő inten-
zív kapcsolatai. Ő valóban nemcsak a könyvtárak 
mélyén szerezte a tudását, hanem India meg 
Törökország históriailag fontos tájain és szel-
lemi köreiben is. Az hogy „legendás”, a második 
világháború után azt is jelenti, hogy „titkos”, sőt 
szigorúan „tiltott”. De a régi békeidőkben is – 
alkalmanként bármennyire is támogatta az állam 

Zajti(ék) munkáját – az akkori „hivatalos”, egy-
szerűen fogalmazva, „fi nn-ugor” elkötelezettségű 
tudományosság, sőt mondhatni a liberalizmussal 
átitatott kulturális közízlés is olykor kimond-
va-kimondatlanul a szektáknak kijáró elnézéssel 
vette tudomásul a ”turánizmus” híveinek mun-
kálkodását. Turáninak állítván azt (nyelvileg), 
ami nem indoeurópai és nem sémi.  A turániz-
musnak ebbe az elképesztő tágasságú históriai 
téridejébe köti bele azt, amit a „magyarság faji 
öntudatának” nevez. A szkíták, majd a hunok, és 
az avar-, székely-, besenyő-, kun-féle fajtakapcso-
latok vizsgálatával (nagy fontosságot tulajdonítva 
a korai sumér összeköttetéseknek is) jut el a 
magyarságig. Ahogy Hamvas Béla a „hagyomány” 
tereket és időket összekötő egyetemes „tudását”  
a kereszténységbe, mint a legmagasabb spirituális 
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minőségbe, futtatja bele, úgy Zajtinak is szembe 
kell néznie az evangéliummal. Az ő megoldási 
„javaslata” az, hogy Jézust elszakítja a zsidóságtól 
és származását a Galileában valaha megtelepedett 
szkítákhoz köti, és nagy terjedelemben tárgyalja 
Jézus kapcsolatát Indiával is, mondván, hogy az 
Üdvözítő „lelke hívására megy Indiába”. (Meg-
lepő, hogy Hamvas 1928 és 1948, Zajti meg 
1927 – más forrás szerint: 1933 - és 1946 között 
volta alkalmazottja a Fővárosi Könyvtárnak, de 
esetleges, ám nagyon is valószínű kapcsolatukról 
se műveik nem tanúskodnak, se kettejük életrajzi 
filológiája.) Természetesen nem ez a hely és az 
alkalom arra, hogy Zajti Ferenc tudományos élet-
művét szakszerűen mérlegeljük, és ennek kapcsán 
állást foglaljunk a magyar őstörténet igencsak 
ellentmondásos terepén. Azt mindenesetre érde-
mes, sőt helyénvaló tudatosítanunk, hogy az általa 
a magastudomány szintjén képviselt szellemiség 
meglehetősen beágyazott a magyar kulturális 
hagyományba, és ez akkor is észlelhető volt, ami-
kor a hatalmi tiltás nem elégedett meg a szakmai 
érvekkel. Tudjuk, hogy a XIX. század utolsó 
negyedének elején dőlt el (ezideig…) végleges-
nek mondhatóan, hogy „a hatalom” melyik irányt 
preferálja: nem azt a hun-magyar tradíciót, amiről 
a magyar krónikák beszélnek, és ami Kőrösi Cso-
máig, Jókaiig, Arany Jánosig, a Czuczor-Fogarasi 
szótárig, Ipolyi Arnoldig stb. egyértelmű szel-
lemi örökségünk, amit majd továbbvisz Vámbéry, 
Goldziher, Csontváry Kosztka (hatalmas sorok 
állnak napra nap várbeli kiállításán) és a Trianon 
utáni idők összenemzeti álma, amely a kommu-
nizmus évtizedei alatt külföldre meg a mélybe 
szorul, hogy ma újra virulens legyen. Gondol-
junk csak a Kurultaj mozgalomra. Zajtinak ebben 
az összefüggésrendszerben központi helye van. 
És ehhez talán elég említeni két jelképes tényt: 
bizonyítható, hogy Csontváry őt életműve és 
törekvései folytatójának tekintette, és ő adta ki 
bámulatos összegek mozgósítása árán a magyar 
ősvallás máig legalaposabb összefoglalását, Ipolyi 
Arnold Magyar Mitológiáját 1929-ben. Ahogy az 

előszóban fogalmaz, ennek a tudásnak „a köztu-
datból való kiküszöbölése” ellen lépve fel.

És most térjünk vissza a mi kis pestújhelyi 
familiáris köreinkbe egy talminak látszó, de 
szempontunkból igencsak fi gyelemre méltó kéz-
iratos versezet felidézésével. Hogy honnan került 
elő? Ki tudja? Egy dobozból, sok minden más 
közül. Egy „ősházban” száz éven át folyamato-
san „történik” az írás. Innen jószerivel senki nem 
költözik másik házba, minden marad, egyesek 
hivatali munkája is jórészt itt folyik, van a lakók 
között amatőr helytörténész, és egyben mániá-
kus dokumentumgyűjtő, a papírok halmozódnak, 
halmozódnak a végtelenségig, de az idő válogat. 
A háború, sok másféle szorongás („kezükbe ne 
jusson” – a rendőröknek, az unokáknak, a „másik” 
nőnek…), néha a szemérem, leggyakrabban a 
közöny. Íme tehát a vers, ódon írógép, talán nem 
is magyar klaviatúrával, ceruzás szó- és betűpót-
lások, ékezek. 

„Levél Veronikához
Köszöntelek Téged Pestújhelynek gyöngye:
Bárha fűzfatollam sajnos nagyon gyönge: 
Kellőleg méltatni: jóságát szívednek
S magyar honleányi vendégszeretetedet.” 

Egy régi ismerős, egy muzsikus távoli köszöntője 
ez, akinek neve már elfelejtődött, s aki valamikor 

Kovács Sándorné
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az I. világháború után Bergenbe ment dolgozni, 
s haza-hazalátogatott, és aki – alighanem -  sze-
relmes volt barátja, Kovács Sándor jegyző úr 
feleségébe. Ez a vers „hét rémes év” után íródott, 
immár egy „kacagós” uzsonnát idézve, hármasban, 
amíg „vendégasztalod esti tányért cserélt”. Arany 
János tájrajzainak tónusában folyik a leírás, hosz-
szan-hosszan, tizenöt strófán át. A nap így szál le: 
„Bíboros palástját széjjel terítgette, Öreg, fáradt 
testét azon pihentette”, nem is rossz. Ám a vers 
a nyolcadik strófa miatt érdemes az emlékezetre:

„Jött újabb vendégtek aranyszakállával,
Tudomány embere, bölcs, szép mosolyával,
Elvitt minket messze, mesék országába,
Ontotta kincseit, tág a kincsek tára.”

A vázlatos zsánerkép Zajti Ferencre mutat, 
mást aligha vonhatnánk gyanúba. Ő – egy való-
színűsíthető adat szerint – 1907-ben telepedett 
le itt, alighogy visszaérkezett a müncheni fes-
tőakadémiáról, a még névtelen rákospalotai 
határfertályban, sívó szeles, fátlan, gyakorlatozó 
katonák bakancsától letaposott, örökké saras kör-
nyék, szétszórtan álló házakkal, mit sem sejtve 
arról, hogy ama két utca sarkán álló Simon 
vendéglőben ülnek össze a pestújhelyi községet 
alapító atyák 1909 őszén, amelynek egyikében ő 
jut házhoz (ez az akkor Nándor, majd  a Bezsilla 
Nándorról elnevezett), a másikban, egy sarok-
nyira a kocsmától (az akkori Vezér, ma Árvavár 
nevű utcában), e sorok írója lakik negyven éve. 
Ahonnan mindkét irányban három saroknyi séta 
az a ház, ahol most találkozunk, most az imagi-

nárius időben. … És ez a 
századelős évtized az az 
idő is, amikorról híre van 
kapcsolatáról Csontváry 
Kosztka Tivadarral. (Aki 
maga is Hollósy tanítvány 
volt Münchenben, jóval 
előbb ugyan, mint Zajti.) A 
Zajtiról mesélő pestújhelyi 
legendák zöme (nincs sok, 

és az is fogyatkozóban, ahogy már az utána követ-
kező második generáció, az unokák nemzedékei is 
tűnőben) a különös, a polgári viselkedéstől szinte 
mindenben eltérő alakra fókuszál. A megjelené-
sére: feleségem, aki tizenhét éves volt, amikor a 
mester meghalt, két képet őriz az emlékezetében. 
Az egyik az, ahogy nagyanyja ebédlőjében beszél-
getnek, a másik meg ahogy megy az Ady Endre 
utcán, hatalmas kabátjában, prófétai szakállal,  a 
gyerekek meg kiabálják utána: Mikulás, Mikulás. 

A többi, amit mesél nekem, továbbmesélt csa-
ládi történet. Ezek egy rejtélyes különc alakját 
rajzolják ki, aki nem csak a polgári viselkedési 
(öltözködési, szóhasználati stb.) mintáknak hány 
fi ttyet, de a családélet civil normáinak is. Házát 
úgy nézték a környékbeliek, mint titkok tanyá-
ját: különös tudások, képek, keleti ruhás emberek, 
úti emlékek és mindenféle transzcendentizmusok 
gyakorló helye. Spiritiszta szeánszain részt vesz 
József Ferenc főherceg is, aki a háború után véd-
nöke a Magyar Turáni Társaságnak és előszót ír 
1926-ban Modi Jivanji Jamskedji hunokról szól 
könyvének Zajti által jegyzett magyar fordításá-
hoz. A Zajti-ház szellemi és hatalmi központja 
egy bizonyos „Juliska néni” volt. A feleségről, 
a gyermekek anyjáról se ekkor, se az ez utáni 
időkben nem esik szó, és ami emögött sejthető, 
az természetesen hatással van a mesternek a 
három gyermekéhez való későbbi viszonyára is. 
Juliska nénit mondják Zajti hajdani dajkájának 
és médiumnak, éppen úgy mint lelki vezetőjé-
nek, s mindennapi dolgai intézőjének. Különös 

Egy hindu fejedelem 
és felesége
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véletlen, hogy ennek a háznak van irodalmi meg-
örökítése is. Buza Péter, aki nagyon sokat tett a 
község múltjának felderítéséért (Többször meg-
jelent „nálunk” az Ady u. 44-ben is, viszont Zajti  
- valamelyik - leánya elzárkózott tőle), előásta 
a régi-régi mozgalmár Váradi Zseni emlékira-
tát (Egy asszony a milliók közül, 1956.), ott egy 
érzékletes helyzetképpel találkozunk. Megemlí-
tendő – valamely dimenzióban minden összefügg 
mindennel -, hogy a költőnő meséi-emlékei Pest-
újhely századelős éveiről, hihetőek, egyediek, és 
a különös, sőt a bizarr elemeket sem nélkülözik. 
Esküvője napján jönnek ide férjével (nászútjuk 
az egy órás villamosozás a város belsejétől az Öv 
utcai végállomásig). 1909 és 1914, majd 1915-17 
között laknak itt albérletben. Először abban az 
Ilonka (ma: Klebelsberg) utcában, ahova Árva-
vár utcai sarokházunk ablakai néznek, méghozzá 
egy Ibn Obed művésznevű artistánál, konkrétan 
kígyóembernél és feleségénél. Amikor végül az 
Adria utcában sikerül kikötniük, olyan látogató-
juk van és nem is egyszer, mint maga Jászai Mari, 
aki szívesen szavalta a költőnő verseit. És még egy 
megjegyzés, mielőtt belepillantanánk az emléki-
ratba: Várnai Zseni Gábor fi át (itt született ő is) 

festő csodagyereknek tartották, és első kiállítását 
az Ernst Múzeumban a már elhunyt Csontváry-
val közösen rendezték… Ott kapcsolódunk be a 
történetbe, amikor a kisfi a halálától  elszomoro-
dott lelkű fi atal anya és költőnő felkeresi a „híres 
médiumot”.

„Félve léptem át a kertes ház küszöbét, mely egé-

szen elrejtőzött a kúszó növények között és mindenütt 

tele volt virággal. Juliska mama (?!) fi a 

(?!) fogadott bennünket, egy magas, 

kékszemű, áttetsző bőrű f iatal férf i, 

kinek arcát lángvörös Krisztus-sza-

káll övezte. Komolyan tekintett ránk, 

de jóság és szelídség sugárzott belőle…

Körülnéztem a nagy szobában, melyet 

keleti tárgyak díszítettek és a főhelyen 

egy nagy Krisztus-kép lógott… Helyet 

foglaltunk a nagy asztal körül. Kide-

rült, hogy a médium fi a tudós férfi ú, aki 

a keleti bölcselettel foglalkozik és járt 

Pestújhelyi zsáner

Nyomdai emlékek
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is már Keleten. Onnan hozta magával a szőnyege-

ket, a selyemre hímzett képeket és a faragványokat. 

Csodálatos megnyugtató hatással voltak rám ezek a 

rendkívüli emberek… Sok mindenféléről beszélget-

tünk. A virágokról, a növényekről, akik mind-mind 

élő és lelkes teremtmények, az állatokról, akiknek 

lelkük van s nagy szellemekről, akik egy más dimen-

zióban élnek és visszajárnak tanítani az embereket. 

Így került szó Tolsztojra is. Úgy említették, mint 

valakit, aki él, aki állandóan mellettük van és időn-

ként tollbamondja tanításait… Mielőtt eltávoztunk 

volna, a médium azt mondta: - Látom a kisf ia 

szellemét maga körül lebegni, ne féljen, ő vissza fog 

térni.” Szó mi szó, nagyon szép szecessziós idill, 
a „varázsló kertjének” dzsungelje mélyén, keleti 
tárgyakkal zsúfolt szoba, fülledt szalonmiszticiz-
mus – alighanem kései fogalmazás, még ha tárgyi 
hitelét nincs is okunk kétségbe vonni. Még az 
is hiteles, hogy a századelős munkásmozgalom 

képviselői, mert ennek majd Várnai Zseni mar-
káns képviselője lesz,  mentalitásukkal, ízlésükkel, 
polgári érzékenységükkel mennyire beleillettek 
a kor miliőjébe.  S hogy azért némi szarkazmust 
is megengedjünk magunknak: hogyan írta volna 
meg ezt a jelenetet a Weisz Eugénia néven szü-
lető költőnő, ha tudatosítja magában, hogy ez a 
lebilincselően elvarázsolt férfi ú fogja majd a talál-
kozásuk után negyedszázadra közreadni könyvét 
„a semitizmus és skythizmus nagy harcáról”, 
szemernyi kétséget nem hagyva, hogy ő melyik 
oldalon áll. 

Zajti nagy közéleti korszakáról a két háború 
között szóbeszéddel nem találkoztam pestúj-
helyi családomban és családom baráti köreiben. 
Itt lakott-e folyamatosan vagy nem, mikor köl-
tözött a  családi házból bérleménybe a Bezsilla 
utca távolibb részébe (a 18-ból a 35-be), mikor 

A turáni hitvallás
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telepedett be az Aréna út 17. ötödik emeleti 
műteremlakásba, nem tudom. Föl-fölbukkanó 
alakját őrizte meg az emlékezet, ahogy a háború 
utáni időkben ballag fölfelé az Ady Endre utcán, 
látogatóként és nagy idők emlékeztetőjeként. 
És szemben az orosz kórház kerítése, kopasz 
kiskatonák könyökölnek rajta és néznek ki a sza-
badságba. Zajti Ferenc 1961. június 29-én halt 
meg az Aréna úti lakásban. Pestújhelyen az a 
hír járta, hogy megölték. Az oroszok gyilkolták 
meg. És minden eff éle hír szereti megtámogatni 
magát innen-onnan előkapott és rendszerbe állí-
tott tényekkel. Itt is ez történhetett. Ahányszor ez 
a kriminális pletyka előkerült a nagy ebédlőasz-
tal körül mindig elhangzott az, hogy „Feri bácsi 
indiai kapcsolatai”, meg az, hogy „nagykövetség”, 
meg „Krishna Menon” – és persze: „56”.

Köztudott, hogy a forradalom alatt, de még 
inkább leverése utáni napokban-hetekben a 
magyar közpolitikai életben sok szó esett Indi-
áról és a szubkontinens budapesti képviseletéről. 
Egyik világhatalomnak sem volt mindegy, hogy 
India, mint az el nem kötelezett országok 
irányadó ereje, milyen álláspontra helyezkedik 
nemzetünk szabadságharcának megítélésekor. Az 
idevágó diplomáciai iratokból megjelent egy jó 
adag, és ezekből legalább annyit megtudhatunk, 
hogy Nehruék kezdeti negatív véleménye Rah-
man ügyvivő kitartó felvilágosító tevékenysége 
nyomán alapjaiban változott meg. Olyannyira, 
hogy az ENSZ-ben az orosz intervenció elítélése 
mellett szavaztak. Aki akkoriban már hallgatta 
a rádiót (köztük e sorok írója), annak nem a 
budapesti  ügyvivő neve maradt meg az emléke-
zetében, hanem a nagyköveté, Krisna Menoné, 
akinek a székhelye Moszkva volt. Komolyabb 
magyar életrajz nincs róla, noha a modern India 
egyik legnagyobb alakja volt, az „örök második” 
a rangsorban, a diplomáciában (és talán a globá-
lis katonai stratégiában) viszont az első, onnan 
kezdve, hogy hazája függetlenné válását követően 
ő lett az első főbiztos az Egyesült Királyságban. 

A forradalom végóráiban érkezik Budapestre, és 
itt van a nőtűntetés idején is, december 4-én, sőt 
diplomáciai jelzéssel és indiai zászlóval megkü-
lönböztetett kocsijával végig kíséri a tüntetőket 
a Hősök teréig. Menon a margitszigeti Nagy-
szállóban lakik. Itt keresi őt fel a Nagy Imre 
kormány egyetlen minisztere, aki november 4-én 
is kitartott parlamenti munkahelyén, Bibó István 
(a vádiratban: tudományos könyvtári kutató)  és 
kísérője Göncz Árpád (a vádiratban: agronómus), 
hogy átadják az államminiszter „kompromisz-
szumos megoldást” szorgalmazó s a nemzetközi 
közvéleményt megcélzó elaborátumát. Göncz egy 
Bertha Bulcsúval folytatott hosszú beszélgetésben 
a rendszerváltozás kezdetén említi, hogy: a forra-
dalom idején „Budapesten minden magyarországi 
diplomáciai tevékenységnek az indiai nagykö-
vetség volt a fókusza.” Ha Zajti és a nagykövet 
közötti közvetlen kapcsolatfelvételről nem is 
tudunk (talán csak egyelőre), ha nem is tételezzük 
fel róla már ekkor az ehhez szükséges politi-
kai-diplomáciai rugalmasságot, nem tarthatunk 
kizártnak némi háttértevékenységet a részéről. 
Főként nem az elkövetkező másfél évben, amíg 
a Bibó-per előkészítése zajlik. Döbbenetesen 
hosszú idő ez az ekkori sommás bírósági ügy-
meneteket nézve; az ítélethozatallal megvárják 
a Nagy Imre-per végkimenetét. A vádlottakat is 
megdöbbenti, hogy a Bibó-Göncz-Regéczi per-
ben nem születik halálos ítélet, noha a vád a lehető 
legsúlyosabb: a népi demokratikus államrend 
megdöntésének kísérlete és hűtlenség. Az a hír 

Kovács Sándor, 
Pestújhely adóügyi jegyzője
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járta később, hogy India volt a közbenjáró, hogy 
ne szülessen halálos ítélet. És ebben már esetleg 
feltételezhetjük Zajtinak valamiféle közbenjáró 
szerepét, hiszen aligha felejthették el mértéktartó 
indiai személyek azt, hogy államuk történelmé-
nek jeles kutatója és India európai presztizsének 
önzetlen ápolója  negyedszázada még Gandhi és 
Tagore köreiben forgott. Ha mindez csak pletyka 
és legenda is, akkor is harmonikusan illeszkedik a 
nagy magyar „összeesküvés-történetbe”...

„Kész a leltár”, kezdhetném ezt a záró sza-
kaszt egy kései József Attila-vers címével, vagy 
Babitstól azzal, hogy „Sunt lacrimae rerum”, 
bizony van a dolgoknak könnyük, de még inkább 
a réges-régi Rimay János soraival: „Ez világ mint 
egy kert, Kit kőeső elvert…” Ez a Zajti-hagyaték. 
„Lakását halála napján kifosztották, műveinek, 
könyvtárának és csaknem minden értékének 
nyoma veszett.” Így ír internetes életrajza. Kér-
dés, hogyan lehet egy-két óra alatt, amíg a család 
Pestújhelyről odaért az Aréna-Dózsa György 
útra, mindent, de mindent eltűntetni? Elkép-
zelhetetlen. De az is olvasható másutt, hogy 
„Kéziratos hagyatékának és gyűjteményének nagy 
részét 1969-ben (?!) eladták a MÉH-nek.” Addig 
vajon lappangott valahol? Ez is abszurd feltéte-
lezés. Ferenc és Gábor unokája (lehet, hogy ők 
már dédunokák?) a minap arról mesélt nekem 
– a lakiteleki fi lmszemlén „akadtunk egymásba”, 
mint ismeretlen ismerősök -, hogy a házveze-
tőnője (házmestere?) és annak szintén BM-es 
élettársa, mint Zajti évtizedes besúgói, álltak a 
rablás mögött. A család perelte is őket, és „vala-
mik” állítólag vissza is jutottak hozzájuk. Ha már 
az unokákat (dédunokákat?) említettem (akik 
különben fi lmet is készítettek nagyapjukról), csak 
utalnék arra, hogy a Zajti-  és a Kovács-Somo-
gyi-familiák kapcsolata később sem szűnt meg: 
Zajti Ferenc egyik lánya a Pestújhelyi iskolában 
tanított, Babi néni, elemista sógoromat is okí-
totta annak idején, az ő leánya, Homor Istvánné, 
Marika néni, az én lányomnak volt első zongo-

ratanárnője. Bő negyedszázada még működtek a 
társasági alkalmak is, apósom és Babi néni férje 
hegedült, szóltak a dalok, ragyogott a csillár és a 
frissen felkefélt padló…  Zajti Ferenc és gyerme-
keinek viszonya nem volt társalgási téma, amit 
- bár mint elveszett információforrást hiányol-
hatjuk -, magánügynek kell tekintenünk. Aligha 
lehetett szó harmonikus családi életről, és való-
színűleg a kommunizmus zordabb évtizedeiben 
az utódok is helyesnek látták a tartózkodást. Mi 
semmisült meg náluk Pestújhelyen, az már aligha 
fog kiderülni, némely apróságok – ha igaz – „hoz-
zánk” kerültek megőrzésre. 

Hogy mi maradt Zajti után „tárgyilag”, pontosan 
nem tudható, de vajmi kevés. Ami nálunk még 
fellelhető, annak felsorolásával gyorsan végezhe-
tünk. Maradt néhány festmény és grafi ka, talán 
ha 8-9. Egy betörésnél eltűnt egy nagy méretű 
virágcsendélet (Őszirózsák) és a legutóbbi időben 
örökösödési-kivásárlási akciók során már nincs 
a helyén a fentebb leírt impozáns világháborús 
festmény… Amik maradtak, azok kevéssé igé-
nyes tájképek, női alak tanulmányok, csendéletek, 
mind szegényesebb technikával. Zajti unokái 
említették, hogy az ilyesfajta képek fi zetőeszközül 
szolgáltak, de  ami igényes és koncepciózus dolog 
volt – nyilván a szimbolista, spirituális, transzcen-
dens ihletettségűek -  az mind megsemmisült, jó 
esetben: lappang.

Itt van három könyve: a Krisztus-könyv (1936) és 
a Hun-magyar őstörténelem (1928), mindkettő 
„baráti szeretettel”, Kovács Sándornak dedikálva 
és egy 1918-es mű, Az ősmagyarok hitvilága. 

És talán a legkülönösebb: egy vesszőből fonott 
régi utazókoff er tele nyomdai klisékkel, magas- 
és síknyomáshoz valókkal keverve. Természetesen 
minden „negatívban” van rajtuk – bámulatos 
sokféleségben: csontfaragvány ábrája, lovasok-
kal, stilizált páva, egy indiai nászdal kottája, egy 
nyomtatott idézet Kőrösi Csomától (ugyanez van 
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emlékszarkofágjára vésve a szegedi Panthenon-
ban), indiai fejedelem, szkíta jelenetek, Tamerlán, 
magyar parasztfejek fotói, Meotisz vidéki kehely-
tartó bálvány  stb. Régóta tudtam erről a ládáról, 
de érdektelennek gondoltam, elég volt rápil-
lantani. Most azonban kézbe vettem minden 
darabját, és valóban a hatalmas Magyar évezredek 
(1939) 300 illusztrációjából valók. De nem ez a 
valódi lelet, hanem ami a láda alján volt: penészes 
kisnyomtatványok és képek. A Turáni hitvallás 
több példányban, a Zsidó volt-e Krisztus? kiadói 
reklámlapja és annak a híres Memorandumnak 
egy példánya, 1943-ból, (ami talán az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban sincs meg), amiben 
a fővároshoz folyamodik két halaszthatatlan 
ügyben. Építsék meg a „Gül Baba-emlékhez 
tartozó telektömbön” a Turáni Népek Levente- 
és Diákotthonát; építsék meg „a Tabán mentén 
elvonuló Nap-hegyen a Magyar Kultúrhistó-
riai Múzeumot. Maga a szöveges indoklás Zajti  
mentalitásának és stílusának mindennél ponto-
sabb lenyomata. És van itt egy tucatnyi indiai 
postai képeslap a század elejéről.

Egy-két évtizeddel ezelőtt volt még egy hasonló 
utazóláda, abban üvegalapú fényképmásola-
tok tömkelege gondosan papírba csomagolva. 
Indiai fotók voltak, elefántok, maharadzsák, 
ezt visszajuttattuk a családhoz. Zajti Ferenc 
nagyon sokat fényképezett Indiában, amiként 
erről a Kapcsolataink Indiával című 1929-
es könyvecskéje is tanúskodik. Lehet, hogy a 
Hopp Ferenc Múzeumban őrzött Zajti-képek 
ezekkel azonosak. Hát … ennyi.

Ami történt Zajti Ferenc hagyatékával, az fel-
foghatatlan veszteség. Pótolhatatlan – úgy, mint 
sok-sok minden más, amit felőrölt a démoni 
magyar huszadik század. De sok minden visz-
szaállítható, ha nem is tárgyi valóságában, hanem 
szellemiben. Csak ehhez az kell, hogy meghall-
juk és nekünk szólóként halljuk meg, amit a múlt 
üzenni próbál. 

ZAJTI Ferenc (Újfehértó, 1886. március 5.–
Budapest, 1961. június 29.) 
festő, író, őstörténész, keletkutató
1905-06-ban Münchenben Hollósy Simon 
festőiskolájában tanult. Az 1910-es években 
baráti viszonyba került Csontváry Kosztka 
Tivadarrral. 1918-ban elvégezte a református 
teológiát. Lefordította és kiadta Zarathusztra 
Zend-Avesztáját, amely műhöz 70 képből álló 
sorozatot készített. Megalapítja a Magyar-in-
diai Társaságot, amelynek 17 éven át elnöke 
volt. Ez a társaság hívta meg Tagorét 1926-ban 
Magyarországra.
Elindítója a szkíta-hun-magyar rokonsággal 
foglalkozó Aveszta Könyvtár-sorozatnak. A 
hun-magyar vonatkozásokat kutatva 1928-29-
ben fél évig Indiában élt, amely tanulmányút 
nagy hatással volt művészetére. 1930-32-ben 
Konstantinápolyban és Ankarában a magyar-tö-
rök kapcsolatokat kutatta, Kemál Atatürk elnök 
meghívására.
Közel két évtizeden át – 1946-ig – volt a Fővá-
rosi Könyvtár keleti gyűjteményének vezetője. Az 
1940-es évek közepétől az orosz-magyar kulturá-
lis kapcsolatokról készített képsorozatot. Tájképei 
Hollósy posztimpresszionista stílusát követik. 
Vízfestményeinek tárgyát gyakran az indiai népek 
kultúrájából is meríti. 

Egyéni kiállításai: 1929 Indiai gyűjteménye, 
Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1931 Rud-
nay Gyulával, Konstantinápoly, 1946 és 1947 
Szalmássy Galéria, Budapest. 
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