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BÚCSÚ L Á G Y M Á N Y O S T Ó L 
Irta: Füsi József. 

ME G B E S Z É L T E M a dolgot egy budai boszorkánnyal, ő a Gellérthegy 
alján még bőven viruló középkori bozótos csodafüveiből bürköt 
kevert s megitatta velem; aztán éjfélkor megbuktatott az Ördög-

árokban, mire mindenem kipottyant zsebemből, céduláim szerterepültek és 
fejemből is a sok felesleges gondolat. Amint felfelé haladtam, minden lépés-
sel könnyebb lettem. Felérve a Citadellára, akkorára nőttem, hogy a körbe-
futó betonfalra éphogy le tudtam ülni, mint egy fatönkre. Köddé vált két 
lábamat lelógattam : egyiket a Dunapartra, a másikat a csönduccai Óteme-
tőbe ; előrehajoltam és Lágymányos fölött beborult az ég. Igy maradtam egy 
álló napig, mozdulatlanul és láthatatlanul, s felhőpilláimat csak néha rezzen-
tette meg egy kis szellő ; visszfénytelen szemembe ivódott Lágymányos egy 
napi élete. 

Az első komoly zaj, ami már a másnaphoz tartozik, a tejeskocsik sorának 
zörgése, melyek éjjel kettőtől reggel hatig egymástól nagy távolságban, mint 
harci trén-kocsik, végigrázkódnak a hosszú Horthy-Miklós-úton és viszik a 
köveken összeverődő kannákban a tejet Pest gyomrának. Velük szembe csak 
néhány bizonytalan mozgású ember megy, későn hazatérő részegesek. Ide-
oda verődő gondolataiknak, minden hajnalon megismétlődő lelkiismeret-
furdalásuknak és javulási szándékuknak egy muzsikus sem talált volna 
kifejezőbb kísérőzenét, mint ez a keményen és éles lármával összeverődő tejes-
kanna-zaj, mely a kimerült agy falán kopogja le a primitív bánat tompa dob-
verését. 

Borzong, világosodik a hajnal vize, míg végre a Sziget aljából a nap 
óriási aranyhálóját Budapestre dobja és egy pillanat alatt kiemeli az éjjeli 
élet maszatos maradékát; látni, amint a Kamaraerdő fölött hosszú sávokban 
szakadozik a köd és a gyárkémények füstje lengő hinárként csüng le róla és 
alattuk felvisítanak a szirénák, búgnak a gyárkürtök. Igazán össze kell von-
nom szememet, hogy csak a Csepel-sziget és szomszédos rétjeinek szálló 
ködéit és megmozduló bokrait lássam : mert csak így tudom érezni a buko-
likus tájat , melyet Verseghy a XIX. század elején írt meg Ovidius modorában, 
akkor még az egész Dunapartra így tekintvén lakása ablakából: 

Szívemelő jelenést látok kezdődni az égenn. 
Szinte mikint nyáronn a' napnak déli hevétül 
szétszakad a' felhő, 's foszlékai, szerte repülvén, 
a' tüzzsengének magosabb honnyába enyésznek: 
úgy tünik a csillagsereg is, mikor a' nap az égre 
a' kelet' öbleibül kitekint; halaványodik a' hold, 
a' kiderültt kékség bóltyánn szétterjed az égnek, 
's a' nagy természet pözsögő életré felújjúl. 
Élni siet minden ! Csüdül a' szőke Dunának 
méllyeibül sik szine felé a' fürge halaknak 
népe, hol, a' napnak fénnyét örvendve köszöntvén, 
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a' viznek tetejénn lebegő bogarakra rohannak. 
A' komor erdőknek tollas zselléri, az első 
napsúgárt gally tornyaikonn bekacsongani látván, 
tollaikot rázzák, 's orrokkal rendbesimitván 
szárnyaikot, kiki módgya szerint, dalolásrá fakadnak. 

Száz évvel ezelőtt, a komor erdők tollas zselléri, ki-ki módja szerint 
fakadt dalolásra, ma csak a gyárak rezzentgetik egymást és zselléreiket. 
Lágymányosan különben, méltóan nevéhez, már régen volt egy téglagyár, 
ahonnan a szédületes iramban épülő Város fogyasztotta a finom agyagot, 
mígnem az agyagbányába egyszer föltört a talajvíz és elborította az egész 
telepet. A munka nélkül maradt helyi kiskapitalizmus csak egy legendával 
vigasztalhatta magát, amely máig is kering az igen szűkre szorult, — ma már 
névtelen, egykor Háromházi-tónak nevezett vizecske körül; e szerint volt 
itt hajdan egy gyár, melynek munkásai nagyon gonoszak voltak és Isten 
haragja egy napon elsüllyesztette őket. Helyén támadt volna ez a tó, mely 
zord hírének igazolására minden évben megkövetelte az áldozatait, még a 
háború előtti időkben is ; a partjába ragasztott emeletes «hármasház» top-
rongyos lakói, terebélyes asszonyai, bekötött fővel bólogatva, égre emelt 
kézzel bizonygatták az Isten rendelését, a szófogadatlan és nádasban buzo-
gányért kalandozó gyermekek halálával. 

Ez a vidék akkoriban, a század elején, majdnem teljesen lakatlan volt, 
a Gellérthegy délnyugati lejtőjét szőlők és barackligetek borították ; ha a 
nap erősen sütött a Dunára, megsokszorozva a víz tükörét, az ittlakó pogány 
nép könnyen déli tengerparton érezhette magát. Mert pogány volt ez a vidék, 
mintha Vata szelleme itt húzta volna meg magát a Duna kiöntéseiben, a 
«Kelenhegy» tövében, ahol ősei «átkelének», és ők a szent Papot Dunába 
taszították. Talán az ő utódjaik voltak azok a gyermekharamiák is, akik még 
harminc évvel 'ezelőtt a legvirágzóbb rabló-pandur életet élték e vidéken. 
A mai sziklakápolna helyén volt a gyülekezőhely, a Gellértszálló csak egy 
meleg forrás volt, amelynek tetején telente itt táncoltak a bandabeliek, csakis 
ők, mert a forrás melegéért tudvalevőleg sok ádáz csata dúlt. 

Azonban a Gellérthegy aljából már e lágy talajra is átcsapott a telek-
spekuláció és az első gyarmatosok megszállták a szőlőket, a vizet mindjob-
ban visszaszorították a Dunába, mint Horátius baiae-beli gazdagai villáikkal 
a tengert. Valójában arról volt szó, hogy civilizálják és megtérítsék az egy 
igaz hitre ezt a vidéket. Ennek máig is megvannak nyomai. A szemlélődő 
tekintet ma is a templomokon, az emeletes zárdákon és papi iskolákon, az 
adóhivatalokon, kaszárnyán és a Műegyetemen akad meg. Ezek kötötték 
meg a vidék lágy talaját és emelték kultúrbázissá. 

1905-ben ide épült a párizsi École Normale mintájára a világhírű Eötvös-
kollégium is, mely baglyos homlokát a déli napfényben fürdeti és szívja 
magába a dél kul túráját ; ablakában állva, hány kollegista gondolhatta, 
hogy itt fut át szellemi életünk egyenlítője, mögötte, a Svábhegy körül már az 
Észak kezdődik. Harminc év alatt befejeződött Kelenföld és Lágymányos 
megtérítése ; azóta az egykori szőlőnevek is eltűntek. Ménesi útból Boldog-
asszony-útja, Villányi-útból Szent Imre herceg-útja lett, élő például az elkövet-
kező nemzedékeknek és hátvédül a bűnös Pestet fenyegető Gellért-szobornak. 

Néhány év még és Lágymányos meghódítása eléri delelőpontját. A Há-
romházi tónak neve sincs már, oly kicsi, hogy a békák is csak tisztességből 
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laknak benne, hogy a nyári szénaillattal és kutyaugatással vegyítve kuruttyo-
lásukat, tiltakozzanak az építkező ipar túlkapásai ellen. A tó még így is sok 
gondot okoz a hatóságoknak és eltüntetésére csak egy ötletes indítványt olvas-
tam eddig, azt is egy barátom novellájában, mely szerint az elvilágiasodott 
Gellértszállóból kitör a «jampecek» forradalma, az élharcosok megszállják az 
immár jámbor lágymányosi terepet és arra kényszerítik a lakosságot, hogy 
könyveiket kiszolgáltassák ; ezzel aztán (és a többi szeméttel együtt) meg is 
telik a tó . . . 

* 
* * 

Dél már elmúlt. A hőmérők hőgutára alkalmas időt jeleznek, és valóban, 
a hullámfürdő körül a mozdulatlan holttesteknek hekatombája hever; a 
királyi közjegyző nem ír többé alá, a végrehajtó becsapta dühében maga után 
az utolsó ajtót is, mindenki rohan haza villamoson, s egy órán belül Lágy-
mányoson annyi asztal terül, hogy abroszuk összefűzve leérne a Dunán Mohácsig. 

Sokakat látni lapos háztetőkön, amint a vízszintes rács mögött esznek, 
mintha hajón utaznának, holott a házra méteres betűkkel rámázolták : TÁR-
SASHÁZAK. Ezekből igen sok van már Lágymányoson elszórva, a kihúzott 
úttöltések mentén, melyek geométriai szigorral szabdalják át a lágymányosi 
réteket, ahol azért az antik építkezésnek is maradt még némi nyoma : nagyon 
sok kidőlt-bedőlt falú földberagadt vályogkunyhó lapul itt, talán az egykor 
errefelé is dívó steppe-kultúrának maradványai. Ezek most jórészt üresek, 
lakosaik a gyárak udvarán ülnek, esznek, álldogálnak, vagy arcra húzott sipká-
val alusznak a palánk tövében ; a mezítlábos kölykök meglógnak horgászni 
a holt Dunaágba, ahol a legdrágább fürdőjegy húsz fillér. (Idejárt valaha a 
pesti Dunapartról egy kiváló literátor, ifjú korában Tacitus olvasni, — ez az 
árterület illett igazán a Germania csontos hőseihez.) Ma már a pallérozott 
környékű tavon megvadult vitorlások cikáznak egy ittrekedett hatalmas 
kotrógép körül. Ez a vasszörnyeteg néhány szál náddal a dunai ősromantiká-
nak egyik utolsó romja : úgy rozsdásodik itt, mint lehullott meteorkő, mint 
valami őskori állat csontváza, enélkül ez a vidék nem érne semmit és talán az 
egykori genius loci is elmenekült volna innen. 

A nagy déli csöndben a csónakok nyikorgása hallik s Lágymányos felől 
csöndes szuszogás ; a Műegyetem szélkereke lágyan forog. Aztán mégis meg-
mozdul minden ; egy tehervonat zörög át az összekötő vasúti hídon (a gyere-
kek megszámlálják, hetvennyolc; a paklikocsival együtt.) Dunántúlra megy, 
amerre legszabadabb külkereskedelmünk útja. Az innenső Dunaágon, az 
eredeti Lágymányosi-tavon életveszélyes (és ezért tilos) a fürdés. Még néhány 
évvel ezelőtt itt fürdött Budapest szegény népe Kelenföldtől Angyalföldig 
bezárólag. 

Négy óra. Az utcasarkokon pilledt csoportok álldogálnak ; autóbuszra 
várnak, mely néha bőgve és vágtatva rohan elő a csöndes Lenke-térről, mint 
egy mentőautó, hogy végre elszállítsa a várakozó utasokat valami mondén, 
távoli fürdőhelyre, mert a Hullámfürdő — pestiekkel telik meg. 

Közben, hét óra felé, kissé megenyhül az idő. A Gellérthegy padjai meg-
telnek szerelmespárokkal, és a nyugati lejtőkön kigyúl, hol itt, hol ott, a 
csókok lampion-füzére, mintha szél fúná őket, mely most lebben ki a Sas-
hegy és a városi házak mészkőbányái közül, napnyugtával. 

Most indul el esti sétájára a Lágymányos tündére is. Villogó kék szeme 
jobbra-balra tekint, karcsú dereka után sokan megfordulnak, szegény méla 
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tanárjelöltek igen gyakran varázslatába esnek. Családja büszkén hordozza 
körül: ő a legirígyeltebb hölgy e vidéken, és méltán. Még a külföldiek is rápil-
lantanak néha, de a Gellért terraszáról le nem szállanának, mert a HÉV állo-
másánál már a vidék kezdődik. De a Pestről átözönlő közönség nagyrésze 
a sziklakápolnába árad az esti áhítatra ; a kerékpárosok is, mintha éreznék 
ezt és gyalogosan tolják át gépüket a hidon, lehajtott fejjel, szemben a pálo-
sokkal. 

* 
* * 

S valljuk be őszintén, nekünk is most kéne indulnunk át a Bakáts-
térre, melynek félénk tornya már elütötte a találka idejét. Nagyot kellene 
kerülni a kollégiumból, míg odaér az ember. A sóhaj előbb átszáll a vizen. 
A híd, igaz, nagynehezen mégiscsak megépül, de ha meg is lesz, akkor is már 
csak a sóhajok hídja lehet. Mire elkészül, ifjúságunk elszáll és a körútról 
egyenesen idezúduló forgalom elnyeli Lágymányos lágy kamaszkorát. Egy 
öregúr botorkált minap erre, nézte a vörös hidat, ökleit levegőbe rázta ; 
örült-e, vagy átkozódott, én nem döntöm el. Magam is megfenyegetem néha a 
túlsó partot és igazán nem tudom, szeretem-e, vagy gyűlölöm. 

Most már egészen besötétedett. 
Siessünk, mit tudunk még recehártyánkra söpörni éjtszaka előtt. Maga 

a Citadella is megérdemli, hogy megemlítsük. A negyvennyolcas forradal-
munkig csillagvizsgáló volt itt és legalább évenként egyszer, húsvét másnap-
ján mindenki felmászott ide búcsúra. Negyvenkilenctől már nem csillagokat 
vizsgáltak innen, hanem egy szabályszerű erődítményből a rebellióra mindig 
lobbanékony magyarokat; s noha hatvanhétben szimbolikusan rést vágtak 
rajta, hogy feledtessék egykori megalázó szerepét; ma is katonai célokat szol-
gál s nem is tudja szegény, az ég melyik tája felé tekintsen. 

A többi hegy már elvégezte rámért történelmi sorsát. Hányszor bukkan-
tak itt föl idegen és honi katonák, hogy egy ugrással Budán teremjenek, 
uralkodni a városon és hazán. Most békések és nyaralókat hordanak hátukon. 
Ne sajnáljunk tőlük néhány hasonlatot. 

Olyanok, mint nagy fekete bársonyvánkosok, melyek csillogófejű gyé-
mántűkkel vannak teletűzdelve. Olyanok, messzebbről nézve, mint egy hepe-
hupás nagy temető, halottak napján, imbolygó fényekkel kivilágítva. Olyanok, 
mint óriási, partravetett bálnák, melyeken még csillog a sós tengervíz, s haj-
nalra kihűlnek. Mint nagy csatahajók, melyek a tengerről lebegtek fel idáig, 
de tovább a Duna nem vihette őket. Mint koromszínű, mesebeli komondorok, 
félkörbe fekszik a várost; a Lágymányosi-tó egy csepp nyáluk, mely alvó 
szájukból lecsurrant. 

Éjjel félkettő körül, mintha néhány percre megállna az élet, minden 
mozdulatlan. De most vágtat végig őrületes sebességgel egy 61-es a Szent 
Imre herceg-úton, mintha egész napi késedelmét akarná pótolni. 

Néhány pillanat és megszűnik a varázslat, e látomás soha többé meg 
nem újul. Felhővé foszlott, előrehajló alakom elnehezedik a végső sóhajban 
és mielőtt felkelnék, kicsordul, mit tagadjam, belőlem is a visszafojtott kese-
rűség és szomorúság. 

S Lágymányos fölött megered az eső. 
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