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ündér Tihany” hajdan, az ötve-
nes-hatvanas évek Magyarorszá-
gán, botcsinálta fejedelmek lak-
helye is volt. Olyan zug, ahol a 
genius loci mentes tudott maradni 

a hatalom árnyékától.
Az idő tájt itt töltötte a nyarakat Ily-

lyés Gyula, aki apósáék, a Kozmutza 
család révén vált nyári itt lakóvá. Az első 
években – 1940 táján – még meglehe-
tően nomád körülmények uralkodtak 
e tájon.  Tihany és Szántód között még 
evezősök hajtotta komp közlekedett.  
A Tihany-kopaszhegyen, a „Fellegvár”-
ban megtelepedő Kozmutza család tag-
jai mosásra, mosakodásra még a Bala-
tonra jártak – tíz emelet magasságából. 
Ha Flóra asszony megérkezett Pestről, 
akkor férje kerékpáron ment érte a füre-
di vasútállomásig. A környék lakói meg 
is jegyezték: „Ez az izé, aki kerékpáron 
viszi a feleségét.” Illyés nem ne-
heztelt ezért. Volt érzeke a hu-
morhoz, s az e�éle történeteket 
szívesen el is mesélte.

Illyés Tihanyban nagyon jól 
el tudott rejtőzni a gyakran utá-
nanyúló hatalom képviselői elől. 
Hiszen itt az idő tájt még telefon 
sem volt, s nem tudták odacitálni 
mindenféle politikai rendezvény 
díszvendégének.

Németh László, a Tihanyi fél-
sziget másik oldalán vert tanyát, 
Sajkódon, s a tél beálltáig ott írta 
esszéit, drámáit. Borsos Miklós, a 
szobrász a félsziget nyakánál alakí-
totta ki a maga Boboli-kertjét.

Továbbá Tihanyban lakott az eszté-
ta Baránszky-Jób László, a szomszédos 
Balatonfüreden pedig Lipták Gábor, 
akinek irodalmi szalonja kedvelt találko-
zási ponttá vált. Amikor később házának 
falára emléktáblát helyeztek el, Illyés 
így méltatta a hely jelentőségét: „Nem 

A tihanyi „fejedelmek”

volt jelentékeny és jó szándékú magyar 
művész és tudós – de külföldi sem, aki 
erre haladtában ne állt volna meg, s nem 
kapott volna egy félórai vagy félnapi lé-
lekmagaslati levegőt. Oly természetesen 
nyitott volt itt az ajtó és szív, no de pa-
lack és süteményes doboz is, hogy csak 
félig volt tréfa, ahogy i|úkorunk közös 
színterét és hangulatát idézve, magunk 
közt elneveztük ezt a helyet: Rendezvous 
des Chau`eurs-nek.  Aki ide betért, való-
ságosan azoknak a kis párizsi bisztróknak 
kedv- és eszmepezsdítő hangulatát kap-
ta, amelyekben egykor a taxisofőrök és 
munkások asztalszomszédságában Picas-
so köre [múlatta napjait]…”

Vass Elemér festőművész és angol 
származású felesége a Biológiai Kutató-
intézettben lakott. Ők voltak annak a 
„fejedelemségnek” az alapítói, melyhez 
az említettek csak később csatlakoztak. 

Kezdetben az ő lakásuk volt a „fejedel-
mek” első találkozóhelye.

Borsos Miklós így emlékezett: „Sok 
közös és ellentétes alkati előnnyel és 
hátránnyal, de kezdők hitével, izgalmá-
val és kedélyével töltjük tihanyi napja-
inkat vagy éveinket. S megint, mint a 
diákok, akik a »szünidőben« nem, vagy 

alig találkoznak, minékünk ezt a pes-
ti hónapok jelentik, amikor nem, vagy 
nagy ritkán találkozunk. A madarakkal 
szinte egy időben, egyszerre lépünk édes 
félszigetünk földjére, és nem érezzük a 
téli hónapokat, amitől egy év elmúlt. 
Beszélgetéseink – Xnoman urazó mo-
dorban – a költészet, avagy a kőfaragás 
előbbrevalóságának kerülésével, az ugra-
tó kölyök-kutya-diák marakodás. »Feje-
delemségünk« is így, licitálás, rálicitálás 
útján vált ismertté, de jellemzően pártos-
kodással járt, és kitüntetéseket, címeket 
csikart ki tőlünk. Ebben éppoly bőkezű-
ek voltunk, mint elődeink (mármint a 
fejedelmek).

Életrajzi fejezetet kívánna az ötvenes 
évek nagy játékainak leírása.  A tor-
na úgy folyt, mint régi lovagok között, 
akik úgy forgatták fegyvereiket, hogy a 
szájtáti király is elámult a vakmerőkön, 

holott csak huncutul verekedtek, 
fő gondjuk szép lovaik, paripáik 
épsége volt. Ez Illyésnél a nyelv, 
a szó, vagyis az Ige. Ez tölti be 
mindig, ez van ott mindenkori 
megnyilatkozásaiban, játékaiban, 
indulataiban.”

A Tihanyi fejedelemség első her-
cege – Nicolo di Toscana – Bor-
sos Miklós volt. A név nagyon 
illett rá, hiszen Tuszkulánuma 
a Xrenzei kertművészet minden 
bizonnyal leghűbb hazai párja. A 
házigazda, valamint vendégei ál-
tal gyakran megszólaló házi mu-
zsika a reneszánsz Firenze szelle-

mét idézték.  
Vass Elemér – aki a félsziget tengelyé-

ben lakott, s környezete Papinak szólí-
totta –, lett a baráti kör pápája.  S mivel a 
pápák maguk választják nevüket, I. Piás 
néven szólíttatta magát, büszkén vállalva, 
hogy a horgászboton kívül a környező 
hegyek levét sem veti meg. A harmadik 
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fejedelemség lllyés Gyuláé volt.  S mivel 
a félsziget legdélibb részét uralta, ő lett 
Giulio di Siciliano. Ők hárman alkották 
a TIFEC-et, vagy ahogy Borsosné Buba 
nevezte, a Tihanyi Félbolondok Clubját.

Mindezt a játék öröméért űzték a 
„fejedelmek”. Hiszen az akkori, ideoló-
giai mázzal borított országban a játék, a 
humor kínálkozott legjobb orvosságul a 
politika mételyei ellen. Játékuk magában 
rejtette a szabad kritika szellemét, anél-
kül, hogy megsértették volna egymást, 
jól odamondogattak a szomszédos „feje-
delmeknek”. 

Uralkodásuk legfőbb előjoga egy ha-
jós-sapka viselése volt. Jelvényt is kaptak 
hozzá, mely egy tóban fürdőző sellőt 
ábrázolt. Számos Illyés-fotón látható ez 
a tengerész-sapka, amit ő „hivatalosan” 
azzal magyarázott, hogy a félszigeten 
való barangolásai során kellett valami, 
ami hivatalos személynek tünteti fel – az 
esetleges támadók ellenében.

Az uralkodók tréfálkozásainak leg-
jobb céltáblája Gabus – Lipták Gábor 
– volt. Őt ugyan nem fogadták maguk 
közé fejedelemnek, hiszen nem lakott 
Tihanyban, hanem a „távoli” Füre-
den. (A tihanyiak és a fürediek amúgy 
is „örök haragban” vannak. Erről szól a 
tihanyi faágyú ősi története, mely szerint 
a félszigeten lakók anno egy faágyú segít-

ségével próbálták bevenni Füredet, de az 
„természetesen” felrobbant. Hű másolata 
ma a tihanyi Piski sétányon látható. – A 
fürediek pedig tréfásabb napjaikban ma 
is így kiáltanak fel: Félsziget – fél ész!)

Gabus számára a fejedelmek Lom-
bardiát adták tartományul, hogy mégis 
legyen köze a játékhoz – de: fejedelmi 
rang nélkül. Can Grandénak – Nagy 
Kutyának – nevezték el, s bitorlónak, 
podesztának bélyegezték. Ezen ő „mély-
ségesen” felháborodott, s a nála gyakran 
megforduló Passuth László közreműkö-
désével billogos „oklevelek” tucatjaival 
üzent hadat a szomszédos uralkodóknak. 
Lipták a rossz nyelvek szerint a lepedője 
alatt „archaizálta” ezeket az okleveleket. 
A fejedelmek természetesen megvála-
szolták a „rosszmájú” szomszéd dörge-
delmeit. 

A másik szomszéd, Rácz László, 
Honthy Hanna férje volt. „Természete-
sen” ő sem kapott fejedelmi rangot, csak 

titulust. Őt Conte di Calvónak, Kopasz-
hegy gró|ának nevezték ki egy fontos 
ügyiratban. 

Az itt fészket rakó művészek egyik 
leggyakoribb vendége Szabó Lőrinc 
volt. Előfordult, hogy hosszabb időt is 
Illyésék házában töltött. Rendszerint a 
földszinti szobában dolgozott, a gazda 
pedig a fenti szobában, s ha a vendég el-
készült egy-egy remekbeszabott műfor-
dításával, azt a partvis nyelével, fölko-
pogtatással jelezte. Illyés persze a maga 
segítőkész módján leballagott jeles ba-
rátjához, hogy meghallgassa annak leg-
újabb remeklését. Bodosi György sze-
rint Illyés ezt a Xgyelmességet soha nem 
várta el a meglehetősen individualista 
Szabó Lőrinctől.

A tihanyi fejedelmek udvaraikban 
gyakran külföldi vendégeket is fogadtak. 
Például Illyés francia barátait. Paul Élu-
ard második magyarországi tartózkodása 
során, 1949-ben néhány napig a tihanyi 
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A TÓ 
I

Zúg, harsog a tó tegnap óta; így
harsog, háborog most már tavaszig;
nem nyugszik bele egy pillanatig,
hogy oda a nyár; így tiltakozik.
 
II

Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő,
mint megbékíthetetlen szerető.
Ne nyugodj bele rosszba semmibe! –
locsogja ajka, veri vad szive.
 
III

Mellette fekszem. Éjszakákon át
hallgathatom majd asszonyi jaját,
tarthatom nyitva hajnalig szemem;
gondolkodhatom az életemen.

Fellegvár vendége volt. De Tristan Tzara, 
Elsa Triolet és Luis Aragon úgyszintén 
megfordult ott.

A Kozmutza-házzal szemben lévő üres 
telket Illyés megvásárolta, s oda egy kis 
Xlagóriát építtetett, melynek mennyezeti 
gerendáit a házigazda vendégkönyv gya-
nánt használta, s látogatói ceruzával ráír-
hatták nevüket. Ezt a szokást a házigazda 
még mesterétől, Babitstól tanulhatta, aki 
esztergomi házának falára – a dedikált 
falra – íratta fel vendégeivel a látogatást 
tanúsító aláírást.  

A tihanyi gerendákra a nevek mellé 
néha a dátum is odakerült, továbbá egy-
egy megjegyzés is. Keresztury Dezső neve 
mellett például a „többször” szerepel, aki-
vel tréfásan uramozni szokták egymást. 

Ő tihanyi emlékeit így örökítette 
meg:

Babiloniai fogságomból
kiemelt néhány derült napra Gyula,
nála találtam Lőrincet:
hárman tanyáztunk Tihany fokán,
hol zajtalan fordult
velünk a nap s az éj,
halk dörmögéssé csitultak vitáink:
hogyan is kell elkészíteni
asszonytalan ételeinket. 

A Tihanyi Fejedelemség, gazdáinak 
odaátra való elköltözésével, ugyan el-
enyészett, de szelleme – emlékezetünk 
derűsebb oldalain, Atlantisz módjára – 
még bizonyára sokáig idézendő lesz.

Illyés Gyula Tihanyban

Csillagórán

Veszprém megye irodalmi hagyo-
mányai,

 A toronyból

Illyés Gyula
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