
THURZÓ GÁBOR:

"TÚL ANAGYKEVÉLYEN"
Dévénytől Esztergomig síkságon tör kelet felé a Duna. Két
felől lapos partok fogadják, végtelen gabonatáblák, szelí~e~
és békésen hullámzó lankák. Nagy szigetet ölel körül s vizt
malmok fekete láncát ringatja. Esztergomnál jelenik meg az
első d-omb: szakadékos, sziklás, összeszorított ököl, a magyar
királyok várát hordozza dacosan, románkori termeket, kápol
nákat, oszlopfaragásokat, a szent király hálótermét ; a palo
tát törmelékekkel. szeméttel töltötték tele a századok és abla
kaiból a túlsó partra lövöldöztek császári, majd török kato
nák. Szemben a Garam ömlik a Dunába, alacsony fűzfákkal
beszegve, vizében libák eveznek s belegázolnak meleg idők

ben a libapásztorok is és az összeszűkülő folyam vonulását
követik piIlantásukkal. A Garam fölött egyre magasabb lesz
a part, Esztergom után mindjobban egymás mellé szorulnak
a dombok, s a Duna két partján, Basaharc körül, a Pilis és
a Börzsöny sötétkék hegyei néznek egymással farkasszemet.
A regényes Duna szakasza következik, - ünnepélyesen, ro
mantikus reg ék hangulatát hordozva.

Esztergom köré a magyar királyidők idillje fon regényes
pókhálót. Az eltemetett kastély szép és szomorú jelkép. Ká
polnájában királyok térdepeltek, a csavart oszlopu, áttört
rozettájú ablakokon Franciaországból jött királyné nézte a
folyam vonulását, s míg harci kürtök rivaltak, hazagondolt.
A Dunán lovasok úsztattak át, apró lovakon apró kemény
emberek, a román palota körül magyar volt a történelem. A
falakon freskók ragyognak, '\ négy erény, szőke, Gíotto-szemű

hölgyek; a próféták szakállas fejei a biblia tanítását idézik,
de Vitéz János dolgozószobájában már a zódíákus misztíkus
ábráit rakták ki aranyló mozaikból. A kápolna oszlopfej én
magyar arcképet örökitett meg a kőfaragó művész, talán a
palota építője: - tömör, erős arccsontú. kerekfejű ez a régi
önarckép, az árpádkori magyarság mintázta meg benne ön
magát, Aki a termekben bolyong, megtalálhatja a házi-liftet,
mely a földszinti traktusba vezetett le s melyen talán étkeket
húztak föl, királyi lakomák asztalára. A cselédség kazamatái
sötétek, nedvesek, a boltíveket a hajdani olajmécsek füstje
festette feketére. Aki palotában vándorol, szűk csigalépcső

kön járhat föl-Ie, titkos Iolyosókra nyithat, és az esztergomi
palotában úgy ismerheti meg a magyar történelem egymásra
fekvő rétegeit, mintha a föld kérgét metszené át. A legalsó
réteg az Arpádok franciás kultúrája, III. Béla aranyideje, ez
a korai, barbárabb humanizmus. Ez emelte a szentistváni pa
lota alapjai fölé a kápolnát, ez faragtatta az oszlopok fejeit,
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ennek a műve a kápolna kerek apszise, mely mögül később

ágyúk lődöztek a várvívékra. A második réteg Mátyás rene
szánszáé, - Vitéz János a palota gazdája, aki Itáliából hoza
tott festőket. A főpap palotája, itt az esztergomi hegyfokon,
a tudomány bástyája volt: Magyarország fölé könyökölt ki.
Jánus Pannonius verseit olvasva, ma is otthonosan kiismer
hetjük magunkat a főpapi dolgozószobában, a palota udva
rán. A harmadik réteg a várvédöké és a törököké, ők töltöt
ték föl a falakat törmelékkel, szeméttel, hogya várat ne lő

hesse szét ellenséges ágyúgolyó. A harmadik Esztergom falai
alatt a bujdosásából hazatért Balassa Bálint verekedett, s
ahol most a prímási palota magyar barokkja vonul végig a
Dunaparton, talán ott érte golyó, ott hanyatlott Rimay János
karjaiba. A negyedik réteg a felejtő századoké. A betemetett
palotán kirándulók járkálnak, a császári időkben polgárok
sétálnak, nézik a Garamot, keresik a láthatáron a Mátrát, a
Tátrát, a Fátrát. Néha felfedeznek egy-egyalapfalat, óvatosan
ásni kezdenek, majd újra betemetik, amit találtak s csak az
elmúlt években indultak neki a csákányole a Várhegy fel
bontásának. Aki elsőnek tekintett az árpádkori palota oszlo
pai, freskói, mozaikjai közé, káprázattal láthatta, hogy a ma
gyar történelem épen maradt, ragyogó Pompel-jét fedezte föl.

A Várhegy körül az egyházi és polgári Esztergom föld
szintes vískói, kacskaringós, platános utcái, barokk kanonoki
házai, sárgára festett templomai lepik el a földet. Az utcá
kon papok sétálnak, sok a lila cingulus, a prímási kertben
a siető főpapokkal találkozgat a polgárság és Esztergom isko
láiban bencés és ferences szerzetesek nevelik a hajdani vár
zselléreinek, vitézeinek, zsoldos várvívóinak utódait. A Duna
sor, a Vizi város polgárai nyáron kirándulnak Kovácspatakra,
ott építettek régies, faverandás, emeletes villákat, a patak
szűk, szagos völgyében. Húsz esztendeig csak útlevéllel me
hettek át a szembeni partra, a villák lassan szétmálltak, a te
tőkön becsurgott az eső, a zsaluk gálickék festéke lepattog
zott, s akik annyi év után ismét kinyitották az ablakokat, a
verandák ajtaját, nedves, párás dzsungeibe tértek vissza. A
regényes Duna első festői pillanata tárult a Kovácspatak ki
látójáról letekintők elé. Kékeszöld hegyhátak köröskörül,
lánc-szemekként egymásba karelé vonulatok f<>gják közre a
folyót. Két partján keskeny országutak vezetnek, és a kovács
pataki kihalt nyaralók hangulata békésen tizenkilencedik
századi. A nagy vendéglő előtt a muzsíkáló pásztor vörös
szobra elporladt, a hegedűt rozsdás drót tartja kezében, a
pásztor feje már alig ökölnyi, de ez a hegedű húsz esztendőn

keresztül hívogatott a másik part felé; éjszaka, a dunamenti
kertes házakban, biztosan hallották szavát. Kovácspatak por
ló, gazzal, bokrokkal telenőtt romantíkájában fájdalmas, pusz
tuló, régies hangulat lobog, mint őszi szélben az ökörnyál.

A török-idők korát idézi a másik parton Basaharc. A
falu erdőkbe vész, szlovák favágók élnek benne, a Pilis mínd-
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jobban emelkedő lankáin a falvakba benyomul az erdő. A pa
rasztházak udvarába lecsúsznak a tölgyek, a bükkök, a fal
vakon néhol úgy vonul végig egy-egy dús erdősáv, mintha
patak lenne. Párás a levegő, télen-nyáron avartól illatos,
mert az ösfák alatt nem terem bokor, nem nő gaz, sötétség
kúszik köztük, pára. Varázslatos erdő tart Basaharctól színte
Izbégig, még Szentendre pismáni dülőjének házai számára is
ebből az erdőből szakítottak ki darabokat. Az országút szer
pentineken kanyarog fel a Dobogókő felé. Regényes viaduk
tok szelnek át egy-egy völgyet, Pilisszentlászló egyre mé
lyebbre kerül, csak a templom tornyát látni, de lassan azt is
elmeríti az erdő. Fák, fák mindenütt, néhol keskeny utak, a
vonulat oldalán olykor meredek szántóföld" kicsi rétek legelő

bárányokkal. Az erdökben szegény falvak húzódnak meg
mindenütt, ahonnan Pestre jönnek napszámba a parasztok
vagy szílvát visznek Esztergomba. Az országút lassan kapasz
kodik a Dobogókőre. A hegytető mellvédj étől a mélységben
megjelenik ismét a Duna. Keskeny szalag csak, összeszorít
ják a hegyek, melyek most is csodálatosan, furcsán sötétké
kek. Egy-egy hajó úszik el, akkora csak mint egy gyufaska
tulya, s a parti világ fölött a vándor azt érezheti, hogy egy ős

erdő fölött lebeg, fák tengere fölött. A hegyek éleit, csúcsait
fák lepik el, a szemnek bársonyos, hullámzó látvány a Pilis
és a Börzsöny találkozása a Dobogókő alatt. A szél a hegy
tetőről Pilisszentkereszt, Pilisszántó falvai felé fúj, köves
irtásokra, kékre festett szlovák házakra, melyek egyikében
télen-nyáron remeteségben élt "Túl a Nagy Kevélyen, túl a
Kis Kevélyen", Erdélyi József a költő, a Pilis tájképeit fes
tegetve, Ott kóborol egy téli napon az erdőben, a rossz or
szágúton, megáll az ösvényen, visszanéz a tájra:

" ... Vékony köd lebeg alant,
vékony hó fedi a közeli alv6,
koroeoroe, barázdás dombokat,
mint óriási fehér csipkekend6.
A messeeséqtakaro ködön át,
éppigy hallom áttetszeni a kormos,
vágtató g6zös acélmoraját."

Köd, pára lepi el a Pilis oldalát, elmeríti a falvakat. Össze!
szelíden kóvályog a köd, de nem tűnik el sohasem igazán. A
Dobogókő tetejéről ezüstösen csillognak az erdők. Aztán fel
száll a köd, de égbemossa még a Pilis erdös-béreas homlokát.

"Igy nagy aNagy Pilis, ha istene
felMbe-ködbe burkolja magát:
ne lássa senki vállát, nyaka szirt jét,
elég, ha látja sziklatérdeit,
melle közén sötét sörték gyanánt
mereüeeű bozótos erdeit."
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A költő varázsvesszeje megeleveníti a mulandó táj egy-egy
pillanatát. Petőfi Alföldje lüktet ilyen elevenen, múlhatatla
nul a verssorok ezüst bilincseiben.

A bükkösbe fenyőfák örökzöldje vegyül, de a Pilis pom
pája halandó, nosztalgikus. Nyáron is ősz van itt, elmúlás,
különös, rezzenéstelen csend. Ilyen csendben fut az országút
Csobánka felé, ahol szakállas sziklák meredeznek a falu fe
lett, a Kis Kevély, a Nagy Kevély csúcsai látszanak, marcona,
köves, forró tájkép; egy pillanatra a mcsevilág különös ala
kú, kővévált, megdermedt mesehósökhöz hasonló sziklái buk
kannak elő láttukra az emlékezetből. A sziklák azonban el
bújnak az erdőkben, a Dunapartra visszatérve még az egyet
len lovagvár. Visegrád, sem épült sziklára. A szürke romok
váltak itt szíklákká, és romlottak mesebeli alakzatokká, mint
egy szürke kakastaréj. az erdővel benőtt várhegy tetején.
Nagy Lajos birodalmának árnyéka tükrözik a Duna vizében,
az idő, amikor királykisasszonyok laktak még a termekben,
amikor lovagi regék születtek. A termeknek plaíönia ma az
ég. az ajtók kicsorbultak, a vár-udvaron csak a feneketlen
ciszternába huhoghat bele a kiránduló és a bátrak úgy mász
hatják meg a falakat, mint a csobánkai sziklákat. Zách Fe
licián éjszakánként végigrohan még a szobákon, számonkéri a
szép Klára becsületét. kezében kardját suhogtatj a, éppúgy
mint Arany János balladájában. a romok közt virító pipacs
talán Zách Felicián és a Zách-nemzetség kihulló vérére em
lékezik. A vár alatt, enyhe lejtőkön, az erdő, a .Jcirálykisasz
szony kertje", kampanula virágzik benne halványkéken, mint
szentképeken a bárány csengetyű-szalagja, magasra nő a
kosbor, s a megműveletlen természet vadon, az avar és az
erdei virágok illatától nedvesen, érkezik el Salamon tornyá
hoz és Görgey Artur víllájához.

Salamon tornyából az Árpád-korba tekinthetünk még
egyszer bele, mint egy mély kútba, honnan kísérteties vissz
hangokat hallhatunk. A rab király itt egy szabadabban
áramló Duna zúgását hallhatta. s fájdalmát őserdőbe kiálthat
ta bele, ugyanabba az őserdőbe, ahol most elkerítve, az utol
só magyar bölények harap ják a füvet a tisztásokon és bir
kóznak játékosan a tölgyekkel, bőgnek szívszakítón valami
elpusztult, valami utánozhatatlan után, a hajdani Salamonhoz
hasonlóan. A tornyot újjáépítették, kifoldozták Béla király
kapuját is, a kiránduló mintha egy régi várba lépne be a ka
pun keresztül. A másik visegrádi rab, Görgey Artur üveg
verandás villája, gyümölcsösbe, szőlőbe vész. Áprily Lajos
találkozott itt a nagy Árulóval :

"Suhogó mult és lélek itt az erdlJ,
bolyongóit mdr régen ismerem.
Ha vdndorolgatok a csalfa csendben,
az Aruló is sokszor jön velem.
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Nézd, ott lakott~ Onnan nézett a vizre
s töprenkedett a véres h6skoron.
Amikor már nem volt egy hil vitéze,
bástyája lett a várhegy és a rom.

Zúgott fl oadck fegyveres haragja,
fi néma úr volt és fegyvertelen.
K eménu hálál a kfinek megvetette :
'fámad.i, 'Világ, támadj, történelem."

A gyűlölettel dacoló Görgey Iehérszakállas, aggastyán alakja,
ahogy a szőlejébe indul, ahogy vendégeket lát, ahogy a hajó
hídon topog végig, ma is eleven még Visegrád házaiban, ha
talmas udvarú vendéglőiben. Élnek még a szomszédok, nagy
bajuszú, ősz, malaclopös, fekete szalmakalapú sváb polgárok,
a nagy Aruló lassan kihaló környezete. ök még emlékeznek
arra, amit Jászaí Marinak mondott kilencvenedik születés
napján: "Megéreztem, hogy a költők fognak engem kihúzni
a pocsolyából." Görgey háza körül a magyar biedermeier
légköre leng, a szabadságharc éveinek gyászfátylas derűje,

mely mögött a vár csorba romjai regényes magyar sziluettet
vetnek az égre. 1842-ben, egy Bartlett nevű angol rézmetsző

utazott végig a Dunán, s Visegrádról is készített két hajszál
fínom metszetet. Milyen germán romantika ez a két metszet l
Viharos fellegek között véres hold úszik, s a vár mintha a
Rajna mentén lenne s Undine történetét illusztrálná, Ez az
éjszakás, holdas romantika idegen Visegrádon, világos ég,
őszi lombok illenek hozzá, és házaiba keserű foglyok, önkén
tes remeték, sváb vincellérek.

Visegrád várfokáról Nagymaros apró házaira látni. A
Nagy üdülő ez a falu, parasztlakásokkal, ahová nyárra pes
tiek vonulnak ki, hogy lármával töltsék meg a néhány utcát,
a Duna sekély partját. Vasárnaponta kirándulókat öntenek
ide a hajók, a szelíd, egyre inkább rengeteggé sűrűsödő, for
ró erdőben hátizsákos túristák menetelnek, a réteket. melye
ken gyerekmagasra nő a fű, papirossal szórják tele, s Kisinó
cig, Kóspallagig eljutnak. Az. utak mentén vad nőszirom

bontogatja hamvas, sárgás-lila szirmait, előkelő, nemes virág,
lassanként kipusztul. A Börzsöny fái, erdői szellősebbek, ba
rátságosabbak, mint a Pilis, a ritkán felötlő falvakban mint
ha egy régi idill utolsó foszlánya bújna meg. Márianosztra
komor neve bontja meg a táj békéjét, de Marianosztrának is
csak a neve. Az asszonyok börtöne szép, tiszta épület, barok
kos kapuval, porszagú kápolnával, a hársfák alatt puha
csönddel. Az ablakok rácsozata riaszt csak meg, a templom
kórusának faléces, tetőig érő kerítése so' a tágas udvaron vé
gigsiető kékruhás börtönőrök, vizet cipelő rab asszonyok em
lékeztetnek arra, hogy a néma hely börtön, ahol bűnösök él
nek a cellákban, a közös hálótermekben, a műhelyekben, s
életükre csak nagyon magas ablakokból hull le a kinti Ié-
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nyesség. A börtöntől messzehúzódott a falu. szemérmesen és
tapintatosan, pedig nincs miért szégyenkeznie, a börtönből

él, a rabokból húz szerény hasznot. Az elsuhanó autó után
némelyik kertből vágyódó szemek néznek: rabok, asszonyok,
akik úgy követik tekintetükkel a szabadság követeit, mint a
váci földeken a zsákruhás, sorban kapáló Iérfirabok, akik
mellett meg-megcsillan a börtönőrök szuronya.

Kőbányák csilléi, apró kisvasút siklik a Köspallag körüli
hegyekből Szob felé. Feltűnik az Ipoly, két partján zöld lege
lőkkel és melles, erdős, sötét hegyekkel. Szob fölött. az Ipoly
ba belenyúló földnyelven talán most is ott van még egy rit
kás ligetben a régi határkő, egyik felén az angyalokkal, a
másikon kétfarkú oroszánnal. Szob régi határ-pályaudvara
üres, mint ahogy üresek a cseh garnízónok, csendőrlaktanyák

emeletes, a réteken elszórt épületei. Az országút a Duna
mentén, a folyó útját pontosan kirajzolva. indul délnek, Ze
begénv felé. Zebegény közelében a Duna vize mind sötétebb.
A Pilis és a Börzsöny hegyei rávetik árnyékukat, alakja egy
szerre olyan lesz, mint egy hegyekkel körülvett alpesi tóé.
A folyó itt kanyarodik legvadregényesebb szakaszába, s
mintha egy időre megtelepedne. Aki csónakon ül, azt össze
szorítják az erdős, szíklás hegyfalak. Hallgatag, zord tájkép,
Kaspar Friedrich David romantikus művészete kellene, hogy
megfesse különös fenségét. A festők azért már fölfedezték,
Szőnyi István képén Zebegény látszik esőben, hóban, nap
fényben s délben a Dunán ugyanúgy bomlanak ezer meg ezer
sugárrá a fények, mint Patkó Károly rézkarcain. Zebegényt
Nagymaros követi, majd egy régi, divatos nyaraló, Verőce

villái ütköznek elő a kertekből. Sok-sok ház, vendéglő, platá
nos udvar könyököl itt a folyó fölé, a kocsmai terrászok bás
tyái szinte a vízből emelkednek elő, s a seembení partról a
szemlélőnek Verőce bástyafalat, megerősített várat juttathat
eszébe, ahol kirohanáson törik fejüket a védők. A fa-betétes,
tornyos, színes üvegablakú folyosóval körülvett villák bar
nák, ósdiak, a Svábhegy nyaralóira emlékeztetnek. s a tizen
kilencedik század legnyugodtabb éveiből valók. amikor ko
csin jöttek még ki vasárnaponta a pesti víllatulajdonosok, és
ott ahol most motorcsónak hasítja a vizet, a fiatalság szan
dolinon evezett a vizimalomkerék nagyságú lapátokkal el
úszó gőzösök felé.

Verőce után a Katalin-hegy lejtőjéről a váci székesegy
ház tömzsi falait látni, azután a Duna partja ellaposodik, ol
csó nyaralóhelyek, gyártelepek. a hosszú pesti kültelek házai
szegélyezik. A másik oldalon egyideig még kitart a regényes
Duna, Leányfalu hírneves nyaraló, írók, színészek, villáival,
az országút mentén jegenyesorral. A dombokban Izbég tö
rökkori települése csillan meg, aztán Szentendre első házai
következnek, a szőlők, a Pismán gazdag gyümölcsösei. A fal
vak szeszélyesen kapcsolódó sora után az első város a szerb
Szentendre, a legendás Sveti Andrija. Az országútról eper-
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fás udvarokba, sötét, rejtelmes szobákba látni be, és egy fe
hér kőkerítés mögött az első szentendrei görög-keleti idegen
az öreg, lassan haldokló Preobrazsin-templom. Falára kívül
ről naív freskókat festettek. Az 1700-as évek szerb betűit ol
vashatjuk a sirköveken. a földből egyszer csak egy kar nyú
lik elő: sírkövön van az is. A világháború előtt a templom
udvaron kólót táncoltak még, - ma ruhát szárítanak, férges
almát őriznek a toronyban, s ritkán nyitják meg litániára a
vastag, díszes fakapút. Az udvaron fekete, olajbarna arcú
asszony söpör és figyeli a magyar beszédet, tüzes és rejtélyes
jelenség, mint a Preobrazsin ikonosztázának szerb Máríája,
titokzatos Szűz Anyaja.

A hajdani Sveti Andrija egyre inkább magyar Szent
endre lesz. A békekötés óta rengetegen vándoroltak vissza
délre, a görög-keleti egyház száznyolc hívöt számlál, jobb
módú, előkelő család csak kevés lakik a főtér zárt-erkélyes,
jellegzetesen szentendrei empire házaiban. A város szívében
az egyik későbarokk stílusban épült templomban diót őriz

nek, a dombon a katolikus plébánia lépett a szerb egyház he
lyébe, az országút mentén, a város szívében, a Grcska-temp
lomot a reformátusok vették meg. Az egyikben most örök
mécs ég, a másikban az úrasztala látszik, de falaikban cirill
betűs síriratok tapadnak még míndig, A katolikus plébánia
fölött a Püspök-templom dacol a mulandósággal, szakállas
szerb püspök sétál a kertjében és három lelkes szemínarista,
a barokk Péter Pál, Nikolajszka és Archangel Michail
templomokat azonban szétdúlja a pusztulás. A törött ablako
kon bever a szél, az eső, nagy darabokban potyog tornyuk
ról a vakolat, a tető lyukas, vedlenek a főkapu fölött a dísz
vázák, előtetszenek a téglák. Sveti Andrija elsorvad, a zeg
zugos sikátorokban, a püspök-templom bozótos domboldalára
alig járkálnak már szerb patriciusok, s a görög keleti egyház,
melynek legnyugatibb posztja volt ez a barokk, szentendrei
szerbség a Nyugat nagy katolikus tengere előtt, nemsokára
felszívódik, úgy ahogya polgárság felszívódott lassan, aka
ratlanul, erőszak nélkül a magyarságba. Az iskolában még
szerbül tanítanak néhány gyereket, de a vadregényes, erdős,

hegyes Dunától búcsút véve, csak erőspillantású, kreol arcok
juttatják eszünkbe, hogy a Duna pilisi szakaszának végső

pontján Magvarország egyik legzártabb, legkülönösebb világa
villant fel előttünk.

Thurzó Gábor
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