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fontos az a részegség, az a boldog, 
önfeledt érzés, melyet a gyorsaság 
vált ki a lélekből. Fontos a hul-
lámzás, fontos ez a tengerszerűen 
háborgó Balaton, a víz mélyzöldje 

és a fehér hullámtaraj, mindaz, amit lát a 
szem…”1 – tudósított lírai hangon Sza-
bó Lőrinc a balatoni vitorlásversenyről 
1924-ben. Élete utolsó évtizede pedig 
összefonódott „tengerpótlékunkkal”, a 
Balatonnal és környékével; a dunántú-
li tájnak és lakóinak állandó vendégévé 
vált. A közeli barát és költőtárs, Illyés 
Gyula, akinél számtalanszor időzött Ti-
hanyban, így jellemezte: „Mihelyt meg-
tavaszodott, valósággal keringett az or-
szágban. Minden meghívást elfogadott 
s följegyzett. Zsebei tele voltak vonatok 
és autóbuszok gondosan lemásolt köz-
lekedési rendjével. Ha alakja a tihanyi 
lejtős kert alján megjelent, az ember bi-
zonyos lehetett, hogy hosszabbnak ígért 
látogatását még aznap megszakítja: megy 
tovább Igalra, Boglárra, hogy egy nap 
múlva onnan is tovább induljon, vagy 
visszaforduljon Füredre.”2

Barátok, baráti családok látták őt 
vendégül, köztük Lipták Gábor és fele-
sége, Gyapay Piroska füredi villája volt 
a költő egyik állandó pihenő- és alko-
tóhelye. „Átjöttem Tihanyból, Kodolá-
nyihoz megyek [Balatonakarattyára], s 
útközben írok, egy padon. Magammal 
hoztam a Shelley-t, azon dolgoztam az 
imént egy korcsmában. De már hűvös 
van, megyek új ismerőseinkhez, akiket 
Maga még nem ismer, Liptákékhoz: ott 
hálok meg, s reggel a legkorábbi vonattal 
indulok, még aznap este visszajövök, s 
megint Liptákéknál hálva meg pénteken 
a déli hajóval indulok haza Gyuszihoz 
[Tihanyba]” – írta feleségének 1950 ok-
tóberében.3

A Lipták-házaspár vendégkönyvei, 
fotóalbumai, levelezése tanúskodnak az 

otthonukban kialakult társas életről, a 
közös kirándulásokról, játékokról, bo-
londozásokról, „blődlizésről”. Mind-
ketten megszállottan fényképeztek, a 
negatívokat maguk hívták elő, a fotó-
kat otthon nagyították, majd évenként 
külön albumokba ragasztották.4 Szabó 
Lőrinc szívesen állt, ült a kamera elé, 
alakja közel száz felvételen megjelenik a 
Lipták-ház kertjében, vitorlás fedélzetén, 
vendégségben, kiránduláson. Ezekből 
választottunk ki most néhányat. 

A róla készült fotókról már 1951 ta-
vaszán említést tett feleségének: „A maga 
értesítése helyett Liptákék levele jött, s 
egy sereg fényképfelvétel rólam, mind 
jó, sőt vénség tekintetében leleplezően 
kitűnő, éles kép, s néhány kellemesebb, 
kicsik és levlapnagyságúak.”5

A házaspár is sokszor szerepel a ké-
peken, ritkábban együtt, gyakrabban 
külön-külön; míg egyikük fényképez, a 
másik nem hagyja magára a vendéget. 
Itt, a verandán készült felvételek közül 
a feleség fotográXáján éppen kivehető 
Lipták Gábor alakja, amint a ház borát 
tölti mázas poharakba; Szabó Lőrinc és 
felesége, Mikes Klára (Nagyklára) mel-
lett Horváth Boldizsár orvosprofesszor, 
a több bajnokságot nyert Addio III. vi-
torlás kapitánya ül, a férj fotóján pedig 
Piroskával egészül ki a társaság.

„szeliden zsong a 
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röplabdacsapata mellett a válogatott-
nak is tagja, és a Filmművészeti Főis-
kola hallgatója volt 1953-ban; ugyanitt 
1955-ben leányával, Kisklárával látható 
a költő. Gáborjáni Klára színésznő a Rá-
diószínháznál dolgozott ekkor.

Az ironikus sorok utalnak a „fel-
támadt” költőre, akinek halálhíre 
kelt 1950-ben, amikor sógora, Mikes 
György váratlanul elhunyt, s felesé-
gét, Nagyklárát feketében látták. Sza-
bó Lőrinc szívpanaszai 1951 tavaszán 

A második fotón kitágul a tér, lát-
hatjuk, amint a nyitott ablakú ház 
mellett a költő modellt ül dr. Vajda 
Ernőné Benjovics Klára festőművész-
nek, aki botanikus-fotóművész férjé-
vel ekkor szintén a Lipták-ház vendége 
volt. „Vajda híres ügyvéd, botanikus és 
növényfotografus-művész; felesége lába-
dozó, fest. Ma vasárnap délelőtt szép au-
tókirándulást tettünk Ernő, Gábor meg 
én, gyűjtő és fotós körúton” – emléke-
zett meg róluk június 15-én Szabó Lő-
rinc.7 Benjovics Klára (1898–1960) az 
alábbi vendégkönyvi bejegyzésben utal 
gyógyulása örömteli napjaira: „Ha elfá-
radok, az élet ünnepi szépségét felejteni 
kezdem, hazajövök és mecénás hajcsá-
rom keze alatt mégiscsak megfestem az 
igazi jó képeket. Kláritok 1951. VIII. 5.”  
A harmadik felvételhez kissé átrendező-
dik a társaság, így a készülő mű látható 
lesz, s a házigazda alakja is megjelenik a 
háttérben: fél kézzel botjára támaszkodva 
éppen borotválkozik egy öreg csónak sze-
gélyét használva asztalkául, amelyre kel-
lékeit, a mosdótálat és a tükröt helyezte. 

A vendégkönyvben egy barátokkal 
teli hétvégének állít emléket az a cím és 
aláírás nélküli két részből álló költemény, 
melyet – Lipták Gábor szerint6 – Szabó 
Lőrinc egy régi sláger dallamára írt, s kü-
lön lapra gépelve később ragasztották be 
az 1951. év végéhez. Ebben olvashatjuk:

Gábornokunk guberníroz bennünket
a jó week-end felé. 
[…] 

Ott Lőrincünk a vesztét érzi:
róla Klári papirra nézi –
festi a hullafoltokat –
közben folyton jön a vonat.

jelentkeztek először; októberben Illyés 
Gyuláéknál Tihanyban érte őt az első 
szívtrombózis. 

A versben említett festés mozzanata 
1951 júniusára utalhat, annak ellenére, 
hogy e fotók az 1953-as albumban talál-
hatók. A kert árnyékai s a borotválkozás 
mozzanata kora délelőtti órát sejtet. Az 
első képen Szabó Lőrincet látjuk könnyű 
nyári öltönyében, kissé merev tartásban, 
mellette Várady Szabolcs színész, volt 
veje, de válása után is barátja énekel és 
gitározik, aki később e szavakat jegyezte 
a vendégkönyvbe:

„»Közben jött s ment a vonat.«
Várady Szabolcs 1951. VI. 17.
és gitárja.”

Ünnepi alkalmak voltak a Lipták 
család életében, ha Szabó Lőrinc felol-
vasott műfordításaiból, verseiből vagy a 
szerzőtársak alkotásaiból. Az esték voltak 
erre legalkalmasabbak, amikor a háziak 
ráértek, de ezen a felvételen természetes 
fényben látjuk a felolvasó Szabó Lőrin-
cet. A fotográfus, az egyik Lipták, lát-
szólag lehetetlen dologra vállalkozott, 
hogy megörökítse ebben a vakítóan erős 
fényben a költőt. A túlexponált képen 
a félig nyitott szájból kihallható a költő 
hangja, a napfénytől szinte sugárzó arc 
jól érzékelteti átszellemültségét. 1951 
novemberében egy estén át olvasta fel 
Macbeth-fordítását, „félelmetes pontos 
hangsúlyaival a szöveg minden rezzené-
sét életre keltette” – emlékezett vissza 
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Lipták Gábor.8 A vendégkönyvben is 
nyomát találjuk az estnek, Szabó Lőrinc 
a hitelesség kedvéért Shakespeare szignó-
ját is bemásolta: 

„My dear Mr Lipták, 

őszintén megvallom, jólesett az a komoly érdeklődés 
amit ön és Háza Irántam tanusított valamint az,
hogy első vendégszereplésemet a túlvilágról Balatonfü-
reden megszervezni szíves volt. Jelen voltam tegnap 
este a barátai közt, láthatatlanúl, és végighallgattam 
megbízottamnak, Szabó Lőrincnek magyar előadásában a 
Macbethet: egészen jó rémdráma… Megkóstoltam a mur-
ciját: tűrhető; a feketéjét: egészen jó; hanem, hallja, 
jobban is fűthetne, ha ilyen késő-őszi időben vendégeket 
hív! Ladyjével együtt szívből üdvözli 
    igaz híve,
Bfüred, 1951. nov. 4.
    William Shakespeare” 

1955 szeptemberében, egyre többet 
betegeskedve, már így fogalmazott láto-
gatása végén a vendégkönyvben:

„»Feltámadásom« második évében,
vagyis: a II. szívtrombózis után,

szeretettel:
        Sz. Lőrinc

1955. IX/ 27.”

1957 szeptemberében a költő utoljára 
élvezheti a Lipták-család vendégszerete-
tét. A ház udvarán készültek róla azok a 
felvételek, ahol Urbach László egykori 
motorversenyzővel, mérnökkel, a Mátra 
kismotor-kerékpár fejlesztőjével látha-
tó együtt egy futurisztikus járgányban. 
A kép előterében a házőrző Princ ku-
tya vigyázza a kisautót. Urbach László, 
aki a Marco Polo vitorlás kapitánya és 
Liptákéknak, de Illyésnek is jó barátja, 
önzetlen segítője volt, ekkor szerezte 
be Fritz Fend tervezte Messerschmitt 
Kabinenroller200 típusú miniautóját. 
Az ötvenes évek hazai éh- és kocsi-ín-
séges idejében Urbach Magyarországon 
is szerette volna gyártatni a regensburgi 
„guruló kabint”, de ezt végül nem enge-
délyezték. Lipták Gábor fölidézi vissza-
emlékezésében a pillanatot: „Az egykori 
híres autóversenyző, Urbach akkor jött 
le először háromkerekű új, leginkább 
repülőgéphez hasonló kis kétüléses autó-
ján a Balatonra. Újszerű, furcsa kis ma-
sina volt. Szabó Lőrinc komoly csodálat-
tal bámulta. Bele is ült, s utána hosszan 

mesélt róla.”9 A költő így tudósította élményéről feleségét: „Most Pulcsi [Piroska] 
üzletében írok. Előzetesen megkaptam az első recosen-injekciót a szani-ban egy ápo-
lónőtől. Utána meg is nyiratkoztam. Ide Urbach László, a mérnök, hozott el egy 3 
kerekű, igen alacsony, Messerschmiedt-rendszerű nyugatnémet törpe autón, amely 

72 kiló súlyú és annyit fogyaszt csak, amennyit a legkisebb tí-
pusú Csepel-motorkerékpár. Ez a kocsi egymaga jár még csak 
Magyarországon, ő hozta be, ára 2300 ny. német márka. De 
mindent tud, két ember fér bele, 80–100 km-rel futottunk mi 
is. Ez egy csoda-kocsi! Az emberek röhögve csodálják.”10 

Ezt követően szeptember 10-én kelt utolsó bejegyzése a ven-
dégkönyvben: 

„Elnémulok!
Szabó Lőrinc

Pótlás: Mivel Gabus »valami bíztatót« kér, 
hát – remélem, holnap a Világki-
rály leszáll hozzá Űrhajóján a Hete-
dik Égből és mellére tűzi a halhatat-
lanság hétgyémántos arany nem-tudom-
mijét!!!”

Néhány nappal később Illyéséknél rosszul lett, mentő szállí-
totta a füredi kórházba, majd később Budapestre. Búcsúzásuk-
kor Piroska kérdésére, visszatér-e a közelgő szüretre, csak tétova 
„Talán”-nal válaszolt.11 A tüdőrák gyorsabb volt, a Fiumei úti 

Gömöri-klinikán halt meg október 3-án délután, öt perccel három óra előtt.
Utolsó, betegségekkel teli éveit folyamatos mozgásban, utazásban töltötte, családja 

mellett barátai igyekeztek pihenést, nyugodt körülményeket teremteni számára.
„...mit csináltok, // jó embereim, mit, ebben a halk / pillanatban, amikor semmi 

nem fáj / s derűl, eső után, a végtelen táj, / s szeliden zsong a Balaton, a part, // ahon-
nan hívlak?” – írta kései, Varázskör című költeményében.

balaton.indd   91 2015.08.31.   13:54:34



92 2015/1   IRODALMI MAGAZIN

Emléktábláját 1964. szeptember 12-
én Illyés Gyula avatta fel a füredi Pan-
theon falán.12 A Lipták-vendégkönyvbe 
is bekerült e jelentős pillanat. Borsos 
Miklós leskiccelte az általa tervezett 
bronz emlékplakettet, a család tagjai 
mellett az aláírók közt Devecseri Gábor 
és felesége, Huszár Klára, Borsosné Kéry 

Ilona, Illyés Gyula és felesége, Flóra, Né-
meth Lászlóné, Somlyó György, Passuth 
László, Hárs Ernő és Vajda Miklós is 
szerepelnek. Szabó Lőrincné köszönő 
sorai után megdöbbenéssel vesszük észre 
a költő szignóját. „majdnem olyan, mint 
Apué!” – Lóci utánozta apja kézjegyét 
ilyen hűen és tréfált meg minket. 

1 500:190 arányban a magyarok nyerték meg a háromnapos 
balatoni vitorlásversenyt -

Emlékezések és publicisztikai írások

2 Róla magáról , II, 

3 Harminchat év
1957

-

-

Vendég-
könyvek faggatása. Irodalmi vitorlázások, avagy írószalon 
Balatonfüreden = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti 
tanulmányok

Uo

Nyitott könyv. Vendégkönyvek faggatá-
sa

7 Harminchat év…, i. m

i. m

Uo

10 Harminchat év…, i. m

-

 = -
vel

BALATON, VAKÁCIÓ
Szuszogó forróság, a vén gyik
moccanni se bir delelő köveiről;
itt ő a gazda, – de a hegyoldalon
fehérruhás lányok sétálnak, napernyővel,
emberek,
nők,
kétszer idegenek –
Idegen én is, idegenül
ődöngök az áporodott bokrok közt. –
Mily messze vagy most!
Vörös villog a zöldben,
és lent állomás, villák, meg a tó, vagy a tenger, –
moccanni se bír, – – a vonat
elalszik a nyilt pályán, a fény
megaszalja a vizeket is, a nap
bőrömbe fúrja magát,

húst robbant, fájó
feszülés – – És egyedül – –
Zöld legyek szeretkeznek a levegőben –
Mily messze vagy
most, – és csak egy agyonvert kígyó
kerül elém,
pedig milyen jó volna valaki,
te, vagy más, az a másik,
az a fehérruhás, – milyen jó volna
megízlelni a nyelve hegyét,
kis mellét kivenni az inge alól, –
milyen jó volna
hűvös combjain át
lassan belecsókolni
magamat az istenbe, a nyárba!
 
(1922)
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