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Z o l T Á n  g Á b o r e s s z é

m ásképpen dolgozik a művész, ha még szinte semmi tapasztalata nincs az adott té-
máról, és másképp, ha már bőségesen kijutott neki. Amikor Rónay György (Bu-
dapest, 1913 – Budapest, 1978) írt a bombázásokról, még nem élhetett át iga-

zi légitámadást. Ez a verse a Magyar Csillag február 1-jei számában jelent meg ; negyven-
három vége felé íródhatott.*

A szerelem angyalai

Küldd le vad angyalaid, hogy öleljenek ők, a sugárzó
szellemek, ők, a mohó szeretők ! A kegyetlen, az éhes
szűzek öleljenek engem ! a rőt szerelem dühösebben
zengő lángjaival beborítva lobogjak, akár a
fáklya, sikoltva zuhanjak ölükbe ! [...]
ó Danaidák ! lányok ! a meztelen és a vakító
mellek rőt hava, tomporotok kies íve, kegyetlen
ajkatok és szemetek buja pokla ragyogva kavargott
éjeim alkonyatán, hogy a hold a hegyekbe hanyatlott
s mámoruk álma után ködöt öltve zokogtak az erdők…
nőstény vágyaitok sziszegő tüze kúszva parázslott
csontjaimig, tombolva borultam elétek [...]
      jaj újra
ölni, ölelni, ölelni meg ölni, harangok a szoknyák,
zúgnak a barna, a kék, a fehér, lila, sárga harangok,
s dőlnek a házak, omolnak a házsorok, omlik a város,
futnak a fák, gyökerek könyörögnek, az ujjaik árván
összefonódnak, a hegy nyöszörög letiport csecsemőként
s arcát rejti a nap – meneküljetek innen, a rózsák
szirmai vérre hasadnak, a kürtök üvöltve hörögnek
fönn a vörös levegőben, az angyalok ostora pattog,
leng lobogó hajuk, iszonyatos kerekek dübörögnek,
küllőkön lovagolva robognak az angyalok égő
homlokukon jelek izzanak egyre, sivítva hasítja

VÁros
Részlet a Szép Versek 1944 c. készülő könyvből.
(Az előző részt a Kalligram októberi számában olvashatták, 
a következő decemberben jelenik majd meg.)

* „A szövegeket a sajtómegjelenések szerint, betűhíven közlöm.”
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mellük a híg levegőt, feszesen remeg, és hegyükön kék,
szűzi tejet csordít ajakamra a mennyország…

Ha a hagyományos eszközök alkalmatlannak mutatkoznak a korábban sohasem tapasztalt 
jelenségek ábrázolására, meg lehet próbálkozni valami újjal :

[...] kongasd a vaslemezeket,
aki elment, segítsen, hej,
aki ittmaradt, segítsen, hej,
segítsen, aki eltávozott és visszatért,
aki egyszerre van itt és ott, segítsen, hej,
üsd a táncdobot, verd össze a bokádat,
elsápad, aki csöndben marad, elsápad a csöndben,
aki csöndben marad, elsápad, hej,
kisfiú lesz és nedves bürköt eszik,
kislány lesz és éretlen mákot eszik,
csecsemő lesz és eszi meztelen öklét, hej,
mi víjjogó szüzek, lobog a szárnyunk fölöttetek,
mi levegő-keblü szüzek, csattog a csőrünk fölöttetek [...]

Így tett Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) a Szirénák légitámadáskor cí-
mű versében, mely nem más, mint a légvédelmi szirénák süvítésének emberi nyelvre fordí-
tása. Weöres felhasználja az eszköz ismeretlen névadójának ötletét : a görög mitológia egyik 
kimérája, ez a részben madár, részben nő lény énekel, üvölt a versben, pontosabban nem is 
egy, hanem egész raj. Abban hasonlít Rónay előbb idézett verséhez Weöresé, hogy ebben is 
nők csapata bontakozik ki a légitámadás keltette füstből és káoszból.

Weöres versének, szinte minden más akkoriban íródott verstől eltérően – legfeljebb a tö-
redékekhez hasonlítható módon – nincs eleje és vége, egy folyamat véletlenszerűen kiraga-
dott szakasza, ami önmagában is tartalmaz repetitív elemeket.

A modern hadviseléshez tartozó eszköz a történelem előtti korhoz vezet vissza, afféle reg-
resszióba taszítja a megtámadott város lakosait, és regresszív jellegű az is, hogy az egyes fel-
nőtt egyének kába kislánnyá és kisfiúvá változnak.

A Szirénák légitámadáskor, úgy tűnik, nem lett még felfedezve mint alapvető élményt rögzítő 
és hatásosan előadható vers, sajátos eszközei ellenben támadhatóvá teszik. Orbán Ottó (Buda-
pest, 1936 – Szigliget, 2002), aki kilencévesen, Budapesten élte át az ostromot, nemcsak elfogad-
ni, de komolyan venni se tudja azt, ahogyan ebben a versben Weöres ábrázolja a légitámadást :
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„Hogy, hogy nem, ennek a tüneményes költőnek néhány verse engem, különösképp a Szi-
rénák légitámadáskor című, konok röhögésre ingerel. A cím szerint említett vers már az első 
sorával : »… az éj kiárad az otthoniakra, hej«. Ez a »hej« az a hely, ahol engem elfog a tisz-
teletlen kétkedés. Megérzem ugyanis a csodálatos képesség határát, amelyet ez lényegénél 
fogva nem képes áttörni : csodálatos marad abban a pillanatban is, amikor ez már több mint 
illetlenség. Semprun írja le a Nagy utazásban a deportáltak emelkedett lelkiállapotát, me-
lyet az váltott ki, hogy rabtartóik Bach és Mozart műveit közvetítették nekik a barakkok 
hangszóróin át. Vannak pillanatok, amikor a művészi – merénylet. Anne Franknak nincs 
»ábrázolástechnikája«. Emlékszem, föltehetőleg életem végéig, a szirénák fülsértő hangjára, 
a vasajtó csapódására, a pince ázott neszeire. Szolmizáljuk az ostromot ? »Hej« ?

Lényemnek e megátalkodott része hidegen szemléli az üstökös csóváját.
Ugyanő kitartó vonzalmat érez Vas István »intellektuális« költészete iránt.
Elképesztő elnevezés. Nincs még egy olyan hírlapírója a háborúnak, mint Vas. Radnóti-

nál a háború modern Golgotává nő, Illyésnél a nemzethalál föltámadó rémévé, Szabó Lő-
rincnek pedig, mint minden, ez is csak ürügy az egyetemes önzés már-már ártatlan remek-
műveihez. A háború undok szíve Vas verseiben dobog. A sárga csillag, a napról napra élet, 
Neufeld úr és a százalék, a német tiszt és vadászkutyája : hideglelősen pontos részletek, me-
lyek fölött az egyetemes tanulságra törő költők többsége nagyvonalúan elhúz. Vas nem, ő 
ekkor kezdi szerkeszteni azt az újságot, melynek költészete a korrekt tényközlés. A mosta-
nában készült fényképein többnyire külügyminiszteri eleganciával megjelenő költő valójá-
ban ekkor lesz azzá az erőszakos és merész riporterré, aki rendelkezik e hivatás legfőbb kel-
lékével : van orra ahhoz, hogy kiszimatolja századunk – már elnézést ! – büdös ügyeit.”

Mielőtt megnézzük, milyenek is Vas ekkoriban írott versei, időzzünk egy kicsit Orbán Ot-
tó gyerekként rögzített, majd felnőttként prózában lejegyzett emlékeinél :„
Nem mintha a háborúnak nem lett volna humora is. Kegyetlen humor volt ez, annyi biz-
tos, de mégiscsak humor. És talán épp ez óvta meg hősünket a legmélyebb depressziótól. 
Annak ellenére, hogy kilencéves korára már vénember lett belőle, hősünk – vagy másvalaki, 
aki benne rejtőzködött – kétségbeejtően szeretett volna élni. Bénán ugyan, de figyelt. Min-
dent elraktározni – ez a leendő költő trükkje volt, a túlélés öntudatlan kísérlete.

És senki sem állíthatja, hogy nem volt mire figyelnie, akár egy életen át is. A harmadik 
emeleten lakott egy úriasszony, afféle dáma, egy ügyvéd neje. A hölgy korábban naponként 
fürdött, a mindennapi fürdő azonban a háborús körülmények között nehezen kielégíthető 
luxusigénynek számított. Hogy csak egyet említsek a számos nehézség közül, a harmadikon 
víz sem volt. A hölgy viszont makacsul ragaszkodott a szokásaihoz, miért is időről időre rá-
szánta magát a bizonytalan kimenetelű fürdési hadműveletre. Fogott egy nagy fazekat, és 
lement a földszintre. Az udvaron található vízcsapból néha még folyt a víz. Ez alkalommal 
a hölgynek szerencséje volt. Kínos lassúsággal ugyan, de sikerült telitöltenie a fazekát víz-
zel. A teli fazékkal azután valósággal rohant vissza a harmadikra. Hogy, hogy nem, begyúj-
tott a konyhai tűzhelybe, és megmelegítette a vizet. A meleg vizet aztán kitöltötte a kádba. 
Alighogy kitöltötte az utolsó csöppet is, megkezdődött mindennapos légiriadóink egyike. 
A szirénák fölsivalkodtak, mint az őrült, és a hölgy leszaladt a pincébe.

Házunkat az ostrom kezdete óta két bombatalálat érte. Csodálatosképp egyik bomba sem 
robbant föl. Házunknak két udvara volt ; az egyik, a nagyobbik, a kapu és a bejárati előtér 
mögött, a másik, egy keskeny hátsó udvar, nevét meghazudtolva baloldalt, a mi házunk és 
a szomszéd ház közé szorítva. A légoltalmi előírások szerint mindkét udvaron egy-egy rakás 
homokot kellett tartanunk, hogy legyen mivel oltanunk a netán keletkező tüzet. Angolszász 
bombázóinknak két alkalommal is az Alice Csodaországban Légitámaszpontról kellett föl-
szállniuk, mert mesebeli bombáik csak a homokrakásokat találták telibe. A bombák, mint 
rendesen, sivítani kezdtek, majd néma csönd. A szomszédságban híre járt a nevezetes eset-
nek. A környék házai vagy lángban álltak, vagy romokban hevertek ; mi sértetlenül úsztunk 
meg mindent. Szemmel láthatóan és egyszerűen szerencsénk volt. És mekkora már megint, 
a Hölgy Fürdője napján. A szirénák már fújták is le a légiriadót, négy hét óta a legrövidebbet.
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Az ügyvédné fölszaladt a lépcsőn ; hátha még elég meleg a víz, hogy megfürödjön ben-
ne. A nagy sietségben valósággal föltépte a fürdőszoba ajtaját – és a fürdőszobában ott talál-
ta a harmadik bombát, nagy kényelmesen elnyújtózva a még langyos fürdővízben. A hölgy 
egy időtlenül hosszú pillanatig mozdulni sem tudott, majd pánikba esett, és kirohant a na-
gyobbik udvar fölött körbefutó körfolyosóra.

– Jesszusom, egy bomba ül a fürdőkádamban – sikoltotta és elájult.
Talán ez volt az a pillanat, amikor író, a betűk embere lett belőlem, bár ez esetben „a szavak 

embere” találóbb lenne, mivel ez a lehetetlen szó, a hibás nyelvhasználat volt az, amit többé 
nem felejthettem. Egy bomba, ahogy a fürdőkádban ül. Nem az ügyvédné mondott itt valamit 
rosszul. Az emberi nyelv mondott itt csütörtököt, minthogy nem talált megfelelő kifejezést egy 
minden ízében embertelen helyzetre. A nyelv egyszerűen nem erre való. Nincs szavunk a fürdő-
kádunkban található bombára. Nincsenek szavaink a háborúra. Természetesen vannak. Ravasz 
és képmutató szavak, melyek még csak nem is utalnak a rejtett lényegre, esetünkben a bombá-
ra a fürdőkádban. A vasból való jelképre, mely emberi értékeink és erkölcsi mértékünk mélysé-
ges bizonytalanságát testesíti meg, minthogy érték és mérték a szemünk láttára bizonyult na-
gyon is törékenynek. Még a legközönségesebb ember is könnyen vált szörnyeteggé vagy áldo-
zattá, gyakran egy személyben mind a kettővé a háborús pokol tüzében. (Honnan jön a költő ?)„
Vas István (1910, Budapest – 1991, Budapest) a német bevonuláskor kezdi felskiccelni 
mindazt, ami körülötte és vele történik. Egyik első a sorban a félelem. Kevesen írták meg, 
hogy féltek. Aminek csak részben lehetett oka az, hogy nem volt elég bátorságuk bevallani, 
hogy félnek, hanem inkább az, hogy versírásba többnyire a veszély elmúltával fogtak a köl-
tők. Amikor már felbátorodtak.

A félelem előbb a gyomromat
Keríti be, aztán a térd alatt
Bújik be gyönge ínaimba,
Alattomosan sündörög
Szívem fölött,
Egy percre mintha
Lebegő árnyék volna csak,
De visszatér és ottmarad,
Szárad ínyem, kezem meg izzad.

A hagyományos költői szerepeket játszó poétáktól a félelemnél is távolabb állt az impotencia. 
Magyarországon Vas István előtt nem sokan írtak arról, hogy alkalmilag cserben hagyta őket – 
mármint a költői ént – a férfierő. Sőt, utána se vált rendszeressé az ilyen helyzetek feldolgozása.

Asszonyra nézek, szégyelem,
Hogy megbénít a félelem :
Idegem, vérem belezsibbad.
    (A félelem)

Negyvennégy március tizenkilencedikére, vasárnapra időzítették a németek a Margarethe 
hadműveletet, Magyarország megszállását. A terv részeként bemutatták, milyen csapások-
ra képes a hadseregük. A korábbi szövetséges fővárosának légterében röptették, zúgatták re-
pülőgépeiket. Ennek felidézésével indul a Budapest balladája :

Egész alacsony szintre szálltak,
Hídak és házak közelébe
A bombázók. „Terrorizáltak”.
A város meglapult, szegényke. [...]
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Nem láttam olyan fényképet, ami ezt a berepülést földi nézőpontból ábrázolta volna. Túl 
gyorsan történt, az autós, motorkerékpáros, harckocsis menetoszlopokat több alkalom volt 
lefotózni. Lehet, hogy Vas István verssorain kívül szövegszerűen sincs sok nyoma.

És nem költői látomás, hanem meghökkentő tény volt, hogy a megelőző napok tavaszi-
as időjárása épp akkor visszaváltott téliessé.

Azóta hó lepi a Várat
S a várost is. Ruhát cserélve
A kikelet is bújdosásnak
Adja fejét. Fut vissza, Délre.
A költő fél, hiába futna.
Hetykén rímel, de gyomra reszket.
Talán csak ő az, aki tudja,
Hogy megalázzák Budapestet. [...]

Ajánlás
Lehetsz herceg vagy kommunista,
De szégyenünket már ne vesd meg.
Tekintsétek szánva, ne szidva
A megalázott Budapestet.

Az ajánlásnak a kommunistákat illető kiszólása arra utalhat, hogy a dialektikus történelmi 
materializmus üdvtana szerint mindaz, ami történik, a kapitalizmus végvonaglása csupán, 
miközben feltartóztathatatlanul közeledik a kommunizmus. Csak hát az már kezdett nyil-
vánvalóvá válni, hogy ebben a fényes jövőben a nagyvárosi életforma éppolyan nemkívána-
tos lesz, mint a szélsőjobboldal uralma idején. Vas Istvánt a város intim terébe való behatolás 
elborzasztja és felrázza, megváltoztatja. Radnótihoz hasonlóan ő is egy sokéves érési folyamat 
végére ért negyvenháromban, addigi pályájának csúcspontjára jutott. A közvetlen életveszély 
és a személyes sértésként megélt március tizenkilencedikei német bevonulás fel- és elszaba-
dította, új korszakba lépett általa. Nem csupán költőként, hanem emberként is. Megtanult 
például gyűlölni – vagy meglett a bátorsága hozzá, hogy felismerje magában a gyűlöletet :

[...] Mikor a bombázó-repülők
Búgtak, pimaszul, alacsonyan
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A Duna fölött, hídaink fölött,
És pöffeszkedtek, fenyegettek,
A rémület alatt új gyönyörök
Csírája szivemben nyílni kezdett.

És bennem minden napkeleti bölcs
Ujjong : a Gyermek megszületett !
A megváltó, keserű gyümölcs,
A gyönyörű gyűlölet.

Utcán vad öröm belém hasogat,
Mert mindegyiket gyűlölöm,
A drap autót, az ezüst sasokat
Szürkés-zöld köpenyükön,

És gyűlölöm egyenkint a beteg
Európa minden bacilusát,
Úgy tört rám ez a gyűlölet,
Mint új szerelem vagy új ifjuság. [...]
     (Gyűlölet)

Két színtere van ezeknek a verseknek, vagy két színpada, amiken párhuzamosan bontako-
zik ki a cselekmény : a költő maga és a város, mint ahogy alanyuk is ez a kettő. A testi és lel-
ki működés nem válik el egymástól, és habár a költő nem egy közösség tagjaként láttatja és 
látja magát, a várossal mégis eggyé vált.

Viszont a verssorozat olyan szabad, annyira könnyedén váltogat témát és formát, hogy 
itt is van helye a többes szám első személyű megszólalásnak, és elvétve bár, de itt is előfor-
dul, hogy a költő a nemzet nevében szól :

[...] Volt ilyenben
Részünk, mikor negyvenkilencben
Jártak a „muszkavezetők”
Erdély felé készítve sanda
Utat, akárcsak ez a banda
A német gépkocsik előtt.
    (Április)

Azért az alaphelyzet mégiscsak az, hogy itt egyetlen ember beszél, a maga nevében :

[...] Nem bánt, ha hull a bomba, bár
Az én Budapestem füstöl. [...]
    (Ugyanaz)

Csak amit ő hallott, ő látott, azt írja meg. Rögzítve a megfigyelő mindenkori nézőpontját.

Pincében hallgatom, ha odafönn az ágyúk
Apró pörgése vagy mély, lassú hangja szól,
Pincében altatom a vad kiváncsiságot,
Mely bennem fölfigyel a vastag kő alól.

E nagy hangversenyek bősz ércfortisszimóját
Kapúalj rejtekén ha néha hallgatom,
Látom, a hang után tűnékeny tüzirózsák
A csillagok felé röpülnek szilajon.
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A fényszórók ezüst tőre az égen átfut,
Felülről lefelé egy nagy virág lebeg,
Tündöklik rémesen, és bömbölnek az ágyúk,
Mint felsült bestiák. De apró részletek

Ezek, s nem látni, csak tetőről vagy toronyból
Azt, ami összefügg : a gőgös, kék eget,
Az acél vonulást, amely ragyogva rombol,
A felcsapó tüzet, a hulló gépeket.
     (Pincében)

A budapestiek, ha rosszulesik is nekik, mikor városukat vagy őket magukat, a létformáju-
kat, a nyelvüket bírálják a vidékiek, vagy olyan budapestiek, akik lélekben vidékiek – elég 
sok van ebből a típusból –, rendszerint nem szoktak visszavágni, többnyire ama belátástól 
befolyásolva, hogy a vidéki ember eleve hátrányos helyzetű, és hogyha háborog, meg kell 
őt érteni – réges-rég érvényben van ez a parancs. Holott a városi életforma elleni indulatok 
drasztikus politikai formát öltöttek a huszadik században, és a vidéki eredetű emberek egyes 
csoportjai több alkalommal találtak rá módot, hogy intézményesen vegyenek elégtételt sé-
relmeikért. A Horthy-korszak kezdete és vége egybeesik Budapest, a bűnös város meglec-
kéztetésével. A város című vers megírása a ritka alkalmak egyike, Vas István mint sértett ez 
alkalommal nem türtőzteti magát, és ki meri mondani, hogy fájnak neki a sértések. Előz-
ménye, hogy a korábbi népi-urbánus vitában ő nem az urbánusokkal tartott, ahogy születé-
se, származása szerint valószínűsíthető lett volna, hanem tisztességes, ám naiv értékválasztás 
alapján a népiekkel. Ezzel a múlttal a háta mögött szisszen fel, amikor a falu bekeríti a várost.

Nem arról van szó, hogy a vidékiek eleve harcban álltak volna vagy állnának a fővárosi-
akkal, a falusi lakosok a városiakkal, hiszen ez képtelenség volna a milliónyi összekötő szál 
miatt. A városlakók nagy része vagy maga költözött be faluról, vagy a szülei, a nagyszülei, 
ritka lehet az olyan városi, akinek felmenői között egyáltalán ne lennének falusiak, akit ne 
kötnének szeretetteljes emlékek falvakhoz, és a falusiaknak is vannak városi rokonaik, ők 
is kötődhetnek valamennyire a városokhoz. A gondolkodásmódról van szó, ami eszményí-
ti a falut és a kisvárost, és ezek ellentéteként a romlás centrumának állítja be a nagyvárost. 
Rengetegen élnek úgy Budapesten, mintha harcosként tengetnék napjaikat idegen földön.

„A szellemi fertőzés gócpontjai mindig a nagyvárosok, ez Európában is így van. Az én 
szülőfalumig már nem jutnak el az ilyen eszmék. A vidéknek arculatot, tiszteletet és meg-
becsülést kell adni. A vidéki gyökerű budapestiek gondolkodásmódjára kell támaszkodni 
a józan politikai ítélkezés érdekében” – nyilatkoztatta ki 2018-ban Boross Péter. Ugyan-
ebben az interjújában kívánatosnak mondja a káros eszméket vallók visszaszorítását, lehe-
tetlenné téve, hogy hozzájussanak a nemzet erőforrásaihoz. (Közben nagyvonalúan figyel-
men kívül hagyja a nem kevés nem-budapesti nem-nacionalistát – hiszen a magyar váro-
sok lakosságában egyáltalán nincsenek túlnyomó többségben a nacionalisták, a Nyugat-el-
lenesek.) Ugyanakkor a történész, aki egy-egy fontos kérdés tekintetében a korábbi nem-
zeti kormányok apologétájaként szolgálja a jelenlegit, szintén ismételten hivatkozik falusi 
eredetére. Mondván, ő úgy látja a történelmet, ahogy egy törökkoppányi születésű ember-
nek látnia kell. Mindezekkel együtt mégsem hiszem, hogy mindenki, aki Nagybajomból 
keveredett Budapestre, úgy gondolkodna, mint a volt miniszterelnök, és a Törökkoppány-
ból ideszármazottak között se mindenki Szakály Sándor. Sok minden kellett hozzá, hogy 
azzá váljanak, amik. Szellemi hatások, például. Boross azt hangoztatja, hogy fiatalon „ra-
jongott” Szabó Dezsőért.

Azért a Szabó Dezsőért, akinek nem kis szerepe volt a harmincas-negyvenes évek mili-
táns antiszemitáinak felnevelésében.
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A Függetlenség című napilap negyvennégy március huszonötödikén adta közre Liszt Nán-
dor (Tetétlen, 1899 – Vöcklabruck, Ausztria, 1946) Szegény pesti szomszéd című versét, amit 
a magyar nemzetiszocializmus egyik legfontosabb fóruma, az Egyedül vagyunk című, két-
hetente megjelenő lap április hetedikén újra lehozott. Jóllehet a költemény nem a zsidók, 
hanem a zsidóbarátként elkönyvelt pestiek ellenében íródott, nem hagyható figyelmen kí-
vül megjelenésének időzítése : a német bevonulás és a Sztójay-kormány megalakulása után 
történik, ötödikétől kell sárga csillagot viselniük a zsidóknak – a vers közlésével a lapok tri-
umfáló gesztust tesznek.

Gyónjad az Istennek, ami rosszat tettél,
Amit elvétettél s ellene vétettél…
Mikor Szamuelly halálgőzösének
Gyilkos zaja után fölzengett az ének :
Azok közé, akik mernek és akarnak,
Nem álltál be rögtön ébredő magyarnak, –
Mert a szomszéd boltos nem jó szemmel nézte,
Ha Prohászka püspök Széchenyit idézte,
Vagy ha ólálkodva jobbra-balra lestél
S aranyközépúton ezüstöt kerestél.

Nem úgy, mint a pesti szomszéd, Liszt Nándor tette, amit szerinte kellett : ő annak idején 
beállt ébredő magyarnak. Tetétlenben, egy kunsági faluban született 1899-ben. Eleinte vi-
déken politizált és újságíróskodott, majd Budapestre került, és szélsőjobboldali lapok mun-
katársa lett. Számos műfajban alkotott. Verseit megzenésítették és pódiumokon énekelték, 
írásai kötetben is megjelentek. Filmforgatókönyv-íróként szintén számontartják. Egy idő-
ben a Nemzeti Színház titkáraként dolgozott, és az sem mellékes, hogy éppen negyvennégy 
áprilisában került a Magyar Rádióba, ahol átvette az Irodalmi Osztály vezetését a korábbi, 
nemzetietlen elemektől. Kinevezésére a nagy „átállítások” folyamatán belül került sor. Ne-
ki lesz köszönhető az addig szereplő nemzetietlenek elhallgattatása, és a mellőzött nemzeti-
ek – Erdélyi és társai – sorozatos megszólaltatása.

De térjünk vissza verséhez, mely bőséges példatárát nyújtja a pesti szomszéd bűneinek :

Gyónjad az Istennek : kapkodtál, haboztál,
Trianon korában cseh fürdőn napoztál,
Puha gépkocsikért szívedet eladtad.
Szép magyar leányzó lány maradt miattad,
Gazdag asszonyt vettél, már amilyet leltél :
Félvér gyermekeket más pénzén neveltél…
Tetszelgett magadnak szabadelvű lényed,
Nagyidőket vétő kis kultúrfölényed.
Floridába mentél, Bostonba loholtál :
Valljad meg a bűnöd, silányember voltál !

Gyónjad az Istennek a te szörnyű vétked :
Szent Margit szigetén rángatózva lépted
A szerecsentáncot… több ez a panasznál :
Világpolgár módján feleztél, falaztál…
Demokrata snobok álmait élvezted,
Reklámtudósokat körültömjénezted.
S Méhely Lajosról tudomást se vettél,
Tányérsapka láttán gúnyosan nevettél…
Mérges orchideán szívtál virágmézet,
Salom Aschra mondtad : ez a világnézet !



86

Gyónjad az Istennek, ami rosszat tettél,
Csörcsillre gondoltál, zsidó lapot vettél, –
Sztalin-bombák után új lélekölésre
Magad is elmentél marxista ülésre…
S mikor körülötted ország-világ rengett,
Fölötted az égen angol rém kerengett :
Világvevő géppel lelkedet altattad,
London rádióját hangosan hallgattad…
Ellenség beszédje volt italod, étked :
Szegény pesti szomszéd, gyónjad meg a vétked !

A korszak, a tizenkilenctől negyvennégyig tartó negyedszázad konkrétumain túl van valami 
időtlen és általános ebben a vádiratban, azért idézem teljes terjedelemben.

Egyébként pedig a radikális nemzetiek mindenkor hajlamosak az időket „nagyidőknek” 
nyilvánítani – mint Liszt Nándor a magáét a második versszak nyolcadik sorában –, és el-
várni, hogy mindenki más ugyanúgy érezzen.

Az az érzésem, hogy nem hanyagság vagy a kezelhetőbb szótagszám miatt szerepel pesti 
és nem budapesti szomszéd a műben : itt is tapasztalható, hogy a Duna jobb partján fekvő 
városrészt kevésbé tartják menthetetlennek a főváros ellenségei, mint a balpartit ; amit ők 
utálnak, az a pestiség. A pestiség tünetegyüttesének legmeghatározóbb jegye a zsidóság, és 
hogy ez mennyire fontos, azt örök érvényűen öntötte szavakba Erdélyi József (Újbátorpuszta, 
1896 – Budapest, 1978) akkor, amikor a zsidók kezdtek eltünedezni Budapest közterüle-
teiről. Vidéki voltát olyasféle stigmatizáltságként élte meg korábban, mint a zsidókat meg-
különböztető sárga csillag.

Így is lehet, lám, zsidók nélkül ;
így is szép, szebb a Dunapart :
népesebb bár, halkabb… E tájkép
nem feledte el a magyart.
Mintha ezt várta volna vissza,
ezt a jogos gazdát, urat,
ki oly nagyságos, méltóságos,
mint a Duna a Vár alatt. [...]

Sétálok, mintha otthon volnék.
A lombos ákácok reám
úgy hajolnak, olyan szelíden,
mint bölcsőm fölé hajdanán
ifjú anyám s mint fáradt főmet
simogató hű szerető,
s mint valahol, messze, Biharban,
egy ákáclombos temető.

Nem érzem, hogy nem itt születtem,
hogy nem vagyok nagyvárosi,

„urbánus” költő ; senki rajtam
e „hibát” észre nem veszi,
ezt a bélyeget, ezt a fénylő,
törölhetetlen bilyogot,
ezt a szívemet ékesítő,
takarhatatlan csillagot.
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Szenvedtem én e csillagért ;
sok éven át ez üldözött
a Duna partján ; rajtam égett,
ha tüntető zsidók között
ültem itt néha. Most nem éget,
nem kerget ; ülök s élvezek
minden percet, mint aki hosszú
fogságból hazaérkezett...
 (Dunapart 1944, Új Magyarság, 1944. július 12.)

Hogy olvasta-e Vas István Erdélyinek azt a versét vagy Liszt Nándorét, arra nincs adat. Ha 
tudomást se vett Liszt kolléga munkásságáról, az a nemzetiek szemében biztos súlyos vétek. 
Viszont a korszellemről nem lehetett nem venni tudomást.

Két hétre sem utazom el idén
Pestről, melyet a korszellem s a nap
Gyötör. Köveiről a sárga fény,
A gyűlölet s a hőség visszacsap.
A Duna-balparton, ahol megállok,
Az alkonyatnak szívesen örülnék…
A város, elkényeztetett vadállat,
Hajszoltan és tanácstalan körülnéz.

És körülveszik a kutyák, a hajtók,
A csendőrcsákón kakastoll lebeg,
És szónokolnak az ideszalajtott
Párt-próféták, bugris-miniszterek,
A zsandár és a tisztultabb vidék
Bekeríti a bűnös Babilont,
És gyűlöli a csontját, a szívét,
Ha belepusztul, az se neki gond.

Egyetlen atomja sem az övé,
Hát megszabja most, hogy éljen a Város –
Nélküle hordták egykor együvé
Zsidók és grófok, költők, proletárok.
Mint rengetegben űzött vad megül,
Az űzött Pesten úgy rejtőzöm én.
Cinikus, cinkos kövei közül
Két hétre sem utazom el idén.

      (A város)

Csanádi Imre a Ballada Fehérvár bombázása után írásának idején katonaként tartózkodott 
a Dunántúlon.

Tárhatta karját, hasztalan,
városa egén, – mit se féltek
vak hivei !... Pedig olyan
Kaszap nincs, hogy fönn ama gépek
meghátrálnának ! Sem a német
nem kopácsolhat csodaszert,
mely kulcsa volna győzelmének.
Minden késő, az óra vert.
   (Zámoly, 1920 – Budapest, 1991)
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Kaszap István (Székesfehérvár, 1916 – Székesfehérvár, 1935) jezsuita novícius, akit halá-
lától 1945-ig a katolikus jobboldal nemzeti szentként tisztelt. Tényleg látták, amint védte 
a várost, és a jelenés híre gyűrűzve terjedt. Kosztolányi Dezső özvegye, Harmos Ilona a Ba-
laton partján értesült róla :

„Icuka, egy felnőtt leányiskola igazgatónője átszellemült arccal arról biztosít, hogy ne féljek, 
az angolok nem nyerhetik meg a háborút. Itt van Székesfehérvár – mondja –, hiába akar-
ják bombázni, nem lehet, mert mihelyt bombázni akarják, ködfátyol ereszkedik a városra, 
és nem látnak semmit belőle, eltűnik a szemük elől, ha pedig fényképezni akarják a várost, 
a lemezeken megjelenik egy fiatal papnak, Kaszap Pistikének a képe. Kaszap Pistike meg-
védi Székesfehérvárt.”

Majd néhány nappal később :

„Székesfehérvárt rettentőn összebombázták az angol gépek. Sok halott. Kerülöm Icukát. 
Nem akarom, hogy szégyenkezzék a múltkori kijelentése miatt.”

Késő… Húzná be finoman
két pökhendi szarvát a V-nek
csigaként most az alemann
diadalmámor… Mit nem ér meg,
no lám, az ember ! Évek, évek, –
gondolni erre is ki mert ?
Ki-ki feleljen istenének.
Minden késő, az óra vert.

Sziréna-szóra fut, rohan
gyárból a munkás… Ki törné meg
áradatukat ? Vagy folyam
útját föltarthatod-e ? Szépet
ne tégy, és ne is ösztökéljed !
Úr, többé nem vagy úr ! Heverd
ki, ha magadnak bebeszélted.
Minden késő, az óra vert.

Ajánlás

Herceg, csupán e forma éltet.
burzsuj, hatalmad elszelelt.
E föld maholnap másra ébred.
Minden késő, az óra vert.

   1944. szept. 21. Győr

Itt felmerül a hitelesség kérdése : vajon Csanádi Imre tényleg akkor írta ezt a verset, és nem 
utólag, hogy jófiú legyen ? Az első, de nem az utolsó eset, amikor gyanakodhat a háromne-
gyed évszázad távlatából visszanéző aggályos kutató. Ha egy szöveget nem nyomtattak ki 
a tárgyévben, vagy nincsenek rá tanúk, hogy a poéta annak idején megmutatta nekik a kéz-
iratot, nem lehetünk száz százalékig biztosak benne, hogy nem utólag gyártotta le az ille-
tő egyik vagy másik versét, különösen, ha utóbb jó színben tüntette fel, hogy ő már akkor 
így írt, annak idején viszont hátrányára válhatott volna, ha kiderül, mit vetett papírra. Az 
igaz, hogy Csanádi honvédtól nem vették volna jó néven a felettesei, ha felfedezik a hol-
mija között ezt a balladát vagy más, akkoriban írt versét, melyek közül egyikben sem hab-
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zott túl a hősi életszemlélet. De életpályája, a verseiből felsejlő személyiség számomra hi-
telesíti utólag publikált negyvennégyes verseit. Megkérdeztem egy pályatársát, aki szemé-
lyesen ismerte : azt mondta, Csanádi egyenes ember volt, kizárt, hogy antedatált versekkel 
próbált volna érvényesülni.

Egyetlen kivétellel az összes hasonló esetben arra hajlok, hogy higgyek a költőknek, és 
elfogadjam a versek keltezési dátumát.

Dacára „egészséges vidéki” származásának és neveltetésének, Csanádi Imre nem játszot-
ta a nemzeti költőt, és ez megmutatkozik az általa használt versformákban. Ő is használ-
ta a balladaformát, mint Vas István – ez a forma nem passzolna a nyugati barbárság elleni 
mozgósításhoz. Mindkettejüknél előzmény lehetett Villon korabeli népszerűsége.

Szabó Lőrinc (Miskolc, 1900 – Budapest, 1957) ellenben, akinek volt némi köze Villon-
hoz, nem ezt a formát választotta, amikor megverselte az általa szemlélt bombatámadást.

Azok ott fent most ölni fognak. Az
egész tájat motorok orgona-
zúgása mángorolja. Búvik a
rettegő élet. De nap, gerle, méh,
katica s virág tárgyilagosan
folytatja dolgát, s oly szép, mint ma, még
nem volt a nyár. Azok pedig, ott,
bárányfelhők közt, üvegszárnyakon,
meg-megcsillanva, mint megannyi kis
tündéri kék kereszt, gonosz kereszt,
fátyolosan, kísértetiesen
repülnek, dühük magasában (és
ki tudja, máris mily munkák után !)
a Város felé. [...]
  Gépek, ti nyomorult
szörnyetegek ! – Nem, nem, nem, most se ti
vétkeztek ellenünk, s talán nem is
a gyilkos gyilkol…
  Ó, dehogynem ! Az
acélkorbács lecsapott ; böffen és
horkan a környék. Szív s torok szorul,
s én csak állok a terraszon, és
nézem az égben gyorsan születő
fehér bodrokat. Vad kelepelés
csattan a szomszéd házról. Távoli,
kemény robajok. Az orgonaszót
villámok recsegik át, iszonyú
fütty zuhan alá… Mit akartok itt,
szörnyű madarak ? Akármi a vég,
nem ti hozzátok : csak bombáitok
szakadhatnak ránk, s könnyebbé teszik
a gyűlöletet !

      (Gépek viharában)

Eszerint gyűlölni nehéz volt.
Gyűlölni kellett, de, sajna, nehéz volt.
A költő nem mondja meg, kinek volt nehéz gyűlölni, és kit.
A költő jó költő, a nyelvet és a költészet eszköztárát magas szinten ismeri, működteti. Vagyis 
nem valószínű, hogy hiba történik itt, ezen a ponton, ahol a verssor megszakad, egyet ug-
rik. Nem hibázik, amikor nem mondja meg, kinek kell gyűlölnie, kit.
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Nézzük csak… : „szakadhatnak ránk”, többes szám első személy, vagyis nem a terraszon 
álló költői énről van szó, hanem a nemzetről. A magyarokról. A keresztényekről. A költői 
mi engedi át magát felszabadultan a gyűlöletnek. Lehet gyűlölni az angolszászokat. Meg 
akik miatt idejöttek, a zsidókat. Eddig nem volt egészen könnyű, de mostantól könnyebb. 
És ez egy örömteli érzés.

Közben semmi lényeges nem változik, maradunk, akik voltunk, tele vagyunk szeretettel, 
például szeretjük a kedves állatokat, a szép tájakat stb., jók vagyunk, egyre jobbak vagyunk.

    Már szakadnak is :
sustorog a táj, kő és üveg vacog,
és minden oly megfoghatatlan, és
zengő tornyok épülnek-omlanak,
a tetőről leugrik s kicsiket
nyávogva lapul lábamhoz Cila,
és Erdélyt látom és a Balatont [...]

Szabó Lőrinc élethelyzete más volt, mint Vas Istváné, de költői műveltségük, intellektusuk 
hasonlóan magas szintű. Emiatt jutottak el oda mindketten, hogy felfigyeljenek a gyűlölet 
státuszának változására : korábban a kultúra gátlás alá helyezte, ám a körülmények változása 
felhatalmazást ad a gátlás figyelmen kívül hagyására. Megváltó, keserű gyümölcsnek és gyö-
nyörűnek nevezte Vas István a benne született gyűlöletet, és dédelgette, akár egy kisdedet. 
Igaz, kettejük megfogalmazása között még mindig marad egy nem csekély különbség : Szabó 
Lőrinc széles közösség számára nyit utat a gyűlölet felé, Vas István csak egy egyénnek ; Vasnak 
nem volt fegyvere, hadserege, rendőrsége, a keresztény magyarságnak volt, és használta is.

A kortárs költők közül sokaknak nem okozott problémát a gyűlölet, és ezért nem is 
tematizálták, de nyilván voltak olyanok is, akik nem ismerték fel a téma fontosságát, vagy 
gyengék voltak feldolgozásához. Másokban pedig – igen, ilyenek is lehettek – nem kelt élet-
re ez a végletesen negatív emóció.

A Gépek viharában a Magyar Ünnepben jelent meg. Igényes kiállítású, sok fotóval illuszt-
rált hetilap volt ez, kétségbevonhatatlanul keresztény-nemzeti és németbarát, de a szerkesz-
tők, Bágyoni Váró Andor és Vörösvári István bizonyos minőségérzékről tanúbizonyságot 
téve igyekeztek tehetséges szerzőket megnyerni lapjuk számára. Publikált például Weöres 
Sándor is a Magyar Ünnepben. Olyasmit, ami szembement volna a lap politikai hitvallá-
sával, nem közöltek.

A körülményekhez képest Szabó Lőrinc finom volt, és visszafogott. Nemcsak jambusai 
különböztetik meg Erdélyitől és a többi átlagos nemzeti költőtől, hanem a vers jól kézben 
tartott, nyugodtnak ható, de feszültséggel teli tempója is. Köznapi szókészletéből egyes sza-
vak szinte kiugranak váratlanságukkal. Vagyis Szabó Lőrinc a lehető legmagasabb szinten 
oldotta meg a feladatot, az ellenség elleni indulatok szítását. Ami abból a szempontból nem 
eshetett nehezére, hogy amúgy is így érzett és gondolkodott.

Augusztus 4-én jelent meg ez a szám, úgyhogy a költő – ha mást nem tudott is, csak amit 
a fentebb ismertetett hírek alapján tudhatott – tisztában lehetett vele, mi történik Ausch-
witzban. Ám az nem zavarta.

Ha, mondjuk, addig zavarta, akkortól kevésbé zavarta.
Az ő gondolatai Erdély felé szálltak, és a Balaton felé.

Zoltán Gábor : Budapesten született 1960-ban. Kötetei : Vásárlók könyve (novellák, 1997, JAK–Kijárat), 
Erények könyve (novellák, 1999, Magvető), Szőlőt venni (regény, 2001, Magvető), Fekete bársony (regény, 
2008, Jelenkor), Orgia (regény, 2016, Kalligram), Szomszéd (esszéregény, 2018, Kalligram).

  


