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ilyen kevés is kell visszavarázsol-
ni azoknak a helikoni időknek az 
ajérját. A legkisebb ürügy elég, 
ha megvan az adottság. Borsos, 
Déry, Józsa, Lipták, Németh, 

Passuth és szerénységem együtt – fele-
ségestül – elég elütő színű gyöngyfüzér. 
Együtt ülünk egy présház előtti hosszú 
asztal mellett a Bakony balatoni lejtőjé-
nek egyik édenkertien szép tája fölött a 
kezdődő alkonyodásban jó beszélgetés-
ben, noha a közös nevező csak az, hogy 
házigazdánk tíz-húsz percnyi autózással 
épp bennünket tudott összeszedni egy 
kis borkóstolásra, majd birkapaprikásra” 
– írja éles szemmel Illyés Gyula 1968. 
augusztusi Naplójegyzeteiben. Valóban, 
mennyire különböző művészegyének 
ültek le az orvos-költő, Józsa Tivadar 
(művésznevén: Bodosi György) pécselyi, 
illetve olykor egymás asztalai mellé rend-
szertelen időközönként az 1960–70-es 
években. És ha a mából tekintünk vissza, 
talán még jobban ajánlkozik a kérdés: 
mi kötötte össze ezeket az embereket ak-
kor? A rövid válasz az lehetne: az Európa 
egyik legszebb vidékéhez, Balatonfüred–
Tihany környékéhez fűződő vonzalom, s 
e vonzalomhoz fűződően a tó környéki 
letelepedés vágya.

Mint minden városlakó embernek, 
így Passuthnak is elemi kívánsága volt, 
hogy legyen egy csendes és nyugodt hely, 
ahová a világ zajától, a napi mókuskerék-
szerű hivatali munka valóságától el lehes-
sen menekülni, vagy ahol éppen a rend-
szeres alkotómunka rutinná válásának 
megakadályozása megtörténhessék. Az 
író 1941 áprilisában, Jugoszlávia német 
megszállását követően, és néhány hónap-
pal hazánknak a háborúba való belépése 
előtt vett Törökbálint–Rudáktelepen egy 
gyümölcsöst, rajta egy aprócska, kom-
fort nélküli vályogházzal. „Törökbálint 

Passuth „kertjei”
KOMÁROMI CSABA

baráti találkozók helye volt, sokan jöttek 
ki látogatóba, majdnem mindenki, akit 
szerettünk, édesanyám is gyakori vendég 
volt, viszonylag hosszabb időket töltött 
nálunk. A kert aránylag mindig rendben 
volt, virágok nem hiányoztak”1 – írja ön-
életírásában. Másfél évtizedig volt ez a 
kert a feltöltődések helyszíne. 

Aztán egy újabb kataklizma, 1956 
ősze hozza meg egy új döntés lehetőségét. 
Passuth éppen ekkorra vált ismét az iro-
dalmi élet „hivatalos” szereplőjévé, tagja 
lehetett újra az Írószövetségnek, sorra 
jelentek meg regényei, kibontakozóban 
volt párját ritkító népszerűsége, vala-
mint nyugdíjba készült az egy évtizede 
munkahelyét jelentő Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Irodától (OFFI). 1958 
tavaszán megvesz egy darab kerítés nél-
küli kukoricaföldet Tihany diósi lejtő-

jén, s ugyanekkor kezdi meg rózsadombi 
házának átépítését, bővítését is – „egy 
írógép billentyűivel kellett mindent, ami 
rám méretett, előteremtenem.”2

Borsos Miklós szobrászművész és fele-
sége, Kéry Ilona (ők építették a félsziget-
nek ezen a részén még 1942-ben az első 
házak egyikét, kőhajításnyira a leendő 
Passuth-kerttől) segítettek a letelepedés-
ben és a kukoricás kertté alakításában. 
Az 1958-ban megjelent Lagúnák című 
kötet teljes honoráriumát a ház felépítése 
emésztette fel. Az építkezést, valamint az 
azzal járó adminisztrációt, gondot az író 
felesége, az orvosi Nobel-díjas bioXzikus 
Békésy György húga, Lola irányította és 
viselte. A háromszobás, partközeli ház és 
a kerítés – ahogy Borsoséké is – tihanyi 
lávakőből épült, tetején henger alakú 
kéménnyel. Belül szemeskályha, az uta-
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záshoz és az idegen kultúrákhoz különös 
szenvedéllyel vonzódó író különböző 
útjain szerzett és vett kultikus emléktár-
gyainak sokasága volt található, a fala-
kon graXkák, metszetek, festmények. A 
ház legnagyobb erénye talán a tető által 
fedett veranda, mely a vendégfogadások, 
az étkezések és nem utolsósorban az ol-
vasás helyszíne lett. A kert fő dísze Bor-
sos Miklós egy szobra volt, számos virág, 
köztük az elmaradhatatlan levendula 
mellett.

„Olvas, evez, fürdik, vendégeket fo-
gad. Örül az életnek, sikereinek. Strand-
időben gyakran láttam őt házán evezőla-
pátot cipelve stégjük felé igyekezni [...] 
Vitorlázni nem láttam őket. Úszni igen. 
Még hideg vízben is”3 – vallja Bodosi, 
tanúságot téve arról, hogy Passuth va-
lóban kikapcsolódásra, nyaralásra, a 
természethez való közellétre használta 
tihanyi kertjét, és nem elsősorban az al-
kotómunka elzárt magányát akarta újra 
felépíteni, arra ott volt a Rózsahegy utcai 
dolgozószoba Budán.

Noha többször volt vendége a szigli-
geti, illetve a földvári alkotóházaknak, 
mégis meg kell említenünk azokat, 
akik valóban az első impulzust adták 
Passuthnak a Balaton melletti letelepe-
désre. „Nem éltem akkor az élet napos 
oldalán, hogy már az első szónál érez-
nem ne kelljen a ház s a házigazdapár 
atmoszférájának belső melegségét. […] 
Ezen a délutánon jegyeztem el magam 
a Balatonnal, annak északi oldalával; 
ennek a füredi látogatásnak varázsa volt 
az első lépés tihanyi otthonunk felé”4 
– írja egy 1951-es, Lipták Gáboréknál 
tett látogatásról (Lipták Gábor  Passuth 
szerint „árumegállító joggal”, vagyis 
jóvendég-csalogató/marasztaló képes-
séggel rendelkezett). Itt, a balatonfüre-
di Lipták-kúriában tölt el egyszer egy 
„félelmes árnyékvilágot” idéző éjszakát 
Szabó Lőrinccel, mikor az órákon át 
mesélte neki Babitscsal és a Nyugattal 
való kapcsolatát. Ahogy arról Liptákék 
emlékkönyvei is tanúskodnak: az ő há-
zuk és „horatiusi” kertjük a helyszíne a 
legtöbb baráti találkozónak. Náluk, vagy 
Addio nevű vitorlásuk fedélzetén, és per-
sze Józsa Tivadaréknál találkoznak a kör-
nyék művészlakói a legtöbbet. Passuthék 
Déryéknél, Illyéséknél és Némethéknél 
(és fordítva) csak egyszer-egyszer, inkább 
csupán formális látogatást tesznek.

„Nem tudom, melyikünkben izzott 
fel akkoriban a honvágy az éppen elér-
hetetlen Itália után, hogy kies öblünket 
s a romantikus félszigetet elneveztük 
Lombardiának, Toscanának, s lent, az 

alsó részét, amely már a tihanyi rév felé 
ért Szicíliának.”5 Az egyik fejedelem, az 
egyébként igen hasonló zenei ízléssel 
bíró Niccolò di Toscana (Borsos Miklós) 
országában tehát Passuth is kiépítette 
saját „tuszkulánumát”, ő lett a társaság 
leveleinek latin scriptora. 

Salvatore Quasimodo Nobel-díjas 
olasz költő szinte véletlenszerű, ám mára 
legendássá lett 1961. júniusi füredi lá-
togatásának éppen Passuth lett az egyik 
szervezője, s a faültetés ihlette rögtönző 
sorait is ő fordítja magyarra: „Ám gyö-
kerei mélyen fúródnak majd be az oly 
büszke és örök magyar földbe, mely any-
nyi gyötrelmet szenvedett el hosszú his-
tóriája során.”

A Balaton ihlető ereje sem váratott 
sokat magára: „...a Balaton varázsa, mely 

egyre közelebb jött hozzám, indított el 
azon az úton, melyből végül a Raven-
nában temették Rómát kikerült. Azt a 
félelmes vízi tüneményt is megírhattam 
benne, amelynek tanúja voltam: derült 
ég ellenére magas vízoszlop közeledik 
erős harsanással a partok felé, mindent 
eláraszt szökőárerejével, lesodorva a 
partról embert s állatot (így kutyánkat 
is, melyet alig lehetett kimenteni).”6 
Az egyes források szerint a Keszthely 
melletti Fenékpusztán született Nagy 
Teodoriknak, a keleti gótok királyának 
kalandos életéről szóló, 1963-as regény 
a „Nagy tó” vidékét – legalábbis a király 
szempontjából – a haza szinonimájává 
avatja. Ezt követte a Gyökér László fo-
tóművésszel együtt jegyzett, 1967-ben 
megjelent Tihany című album, amely-
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Tornyok árnyékában

László 70 éves

HAZAFELÉ
1
A fűzfák haja, a vonat zaja.
A füzek eszelősen, a vonat ráérősen.
A fűzfák a vonatablakból,
a vonat a domb tetejéről.

2
Délután fölborult egy szék,
fölborult egy vitorlás.
Ez a megtorlás.
Amiért ide szöktünk.

3
A teraszról pedig,
a teraszról a tó, a hegyek, a néma ünnep.
Fölborult egy szék, eleredt az eső.
A teraszról pedig.

4
Onnan eljöttünk, ide szorultunk.
Innen a fűzfák, mi a domb tetejéről.
A vonat ráérősen,
a füzek eszelősen.

1968, Tihany–Budapest

ben részletesebben megismertet mindaz-
zal, „ami itt rejtőzik még a múltból […] 
titkos kincs, melyet horatiusi »hortus 
conclusus« őriz”7 a kis halászfaluból ek-
koriban egyre inkább turistaparadicsom-
má vedlő településen.

„Kultúra és humanizmus, de tegyünk 
hozzá még egy szót: racionalizmus, a 
világos ész tisztelete, a hit a megismerhe-
tőségben, és a megértett eszmék közért-
hető kifejezése – ez így együtt jellemző 
írónkra” – írja Hegedüs Géza a hetven-
éves Passuthot méltató cikkében.8 Élete 
kertjeiben azonban éppen nem a racio-
nalizmust, hanem az azon túli dolgokat 
fedezi fel és ünnepli szellemi magányá-
ban. Passuth Lászlót 1979-ben éri a ha-

lál a füredi Szívkórházban, és egy arácsi 
temetőkertben talál végső nyugalmat, 
emléktábláját 1986 óta megtalálhatjuk a 
füredi Panteonban is.
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