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HÁLÓBAN
Hal vagyok, ki a hálóból
menekülést nem talál.
Testem mélyen fölsebezte
sok éles, metsző fonál.
Ragyogó, mély, kristálytiszta
víznek tükre int felém.
Szabad halak, ti hozzátok
nem juthatok soha én!

A

A tengernek zöld szemébe
csak messziről nézhetek.
Kis lazacok, be örömest
cserélnék én véletek!
Ha örvénybe kerültök ti,
ellsülyedtek — s vége van.
Csak a sorsnak hálója öl
lassan, lassan, kínosan.

HATÁRON

Határunk nyilt. Előtte
van Ázsia, Kelet.
Európa, Nyugat mögötte,
őrt állok én közepett.

Keleten téli éj dúl
árasztva zord fagyot.
Csak szolgaság van ott túl —
tanúk a csillagok.

Tündéri föld mögöttem;
rajt' falvak, városok.
Hazám, én drága kincsem,
védlek, fiad vagyok!

Árny leng a messze pusztán:
Iván, a szörnyeteg.
Vészjóslat kél az ajkán:
véres regg közeleg.

Éjjel süvöltve támad
szél ott túl s hord havat.
— Uram, atyám- s anyámnak
adj csöndes álmokat!

De sírból lóra pattan
apáink serege
s kopját ragadva bátran
ront a határ fele.

Töltsd
a nyáj
áldjad
— Én

— Halljátok, síri lelkek,
amit most fogadok,
s ha eskümet megszegném,
sújtson le bosszútok:

be csűreinket,
számos legyen,
meg földeinket!
őrt állok híven.
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Nem fog tapodni ellen
nyugalmatok helyén,
nem lép e hantra kegyetlen
a Végeken őr leszek én!

Bősz medveként dühödve'
kiállok a fegyver elé,
hogy áldást hozzak a nőkre
s a kis bölcsők fölé. .. .

Idegen nem lesz soha úrrá
azon, mi szent örökünk,
bár sáskaként zúdul rá!
Sírt ás neki kezünk.

Nyilt a határ. Előtte
van Ázsia, Kelet.
Európa, Nyugat mögötte —
én őr vagyok közepett.
Finn eredetiből fordította: B á n Aladár

A MAI

ÉLETEM

IS CSAK

ENNYI...

Hintára kapaszkodtam egyszer, aprócska
lány, alig tíz éves talán. Fölöttem kéket
tükrözött az ég és a hársfák lombján
szelíden táncolt a fény. Nem félsz?.
— kérdezte anyám. Én nevettem.
Körülöttem forrt a zaj,
a liget sikongott s ember-ember hátán
hömpölygött a széles, poros utakon.
Repültem! . . . Milyen parányi volt lent
a nép s milyen furcsa ágbog az integető kéz.
Eveztem vakmerően, egyre följebb,
mámorosan tagadtam a földet és siklottam
a messzeség és a titkok tárt öle felé.
De egyszer, jaj, a hintáslegény iszonyú keze
felém kapott és kimért pályámról
átlendített durva röhögéssel.
Egy pillanat! És az őrült ívben minden
fejtetőre állt: hidak, fák, házak és
emberek parányi ponttá zsugorodtak
csak a testem nőtt a szédület örvényében
emberfölöttivé. . . Aztán zuhantam és én
az eleven anyag, aki egy percre láttam
a kaoszt és kitárt eget, — megborzadva
és utálkozva bukdácsoltam a földön.
A mai életem is csak
ennyi...
és ez emlékbe fáradt arcom beletemetem.

Nagy Méda
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MAGYAR

UTAZÁS

Esztergomtól Szentendréig

Irta: Thurzó Gábor

Esztergomig síkságon tör kelet felé a Duna. Kétfelől lapos partok fogadják, végtelen gabonatáblák, szelíden és békésen hullámzó lankák. Nagy szigetet ölel körül
s vízimalmok fekete láncát ringatja; Esztergomnál jelenik meg az
első domb, szakadékos, sziklás, összeszorított ököl: nem is csodálatos, hogy ilyen, magyar királyok várát hordozza, dacosan. Románkori termeket, kápolnákat, oszlopfaragásokat, a szent király
hálótermét, melyet törmelékkel, szeméttel töltöttek tele, ablakaiból
a túlsó partra lövöldöztek császári, majd török katonák. Szemben
a Garam ömlik a Dunába, alacsony fűzfákkal beszegve, vizében
most libák eveznek, akik után belegázol meleg időkben a libapásztor is és az összeszükülö folyam vonulását követi pillantásával.
A Garam fölött egyre magasabb lesz a part, Esztergom után
mindjobban egymás mellé szorulnak a dombok s a Duna két partjáról Basaharc körül a Pilis és a Börzsöny sötétkék hegyei néznek egymással farkasszemet. A regényes Duna szakasza következik, ünnepélyesen, romantikus regék hangulatát hordozva jelenik
meg s aki Szentendréig autón, csónakon bejárja a hegyeket,
szimatol a falvakban, rója a városok utcáit, úgy érzi: Magyarországot szelte keresztül-kasul.
Esztergom köré a magyar király-idők idillje fon regényes
pókhálót. Az eltemetett kastély szép és szomorú jelkép. Kápolnájában királyok térdepeltek, a csavart oszlopú, áttört rozettájú ablakokon Franciaországból jött királyné nézte a folyam vonulását s
míg harci kürtök rivalltak, hazagondolt. A Dunán lovasok úsztattak át, apró lovakon apró kemény emberek, — a román palota
körül magyar történelem. A falakon freskók ragyognak, a négy
erény, szőke, Giotto-szemü hölgyek; a próféták szakállas fejei a
biblia tanításait idézik s ugyanakkor Vitéz János dolgozószobájában láthatjuk a zodiákus misztikus ábráit, aranyló mozaikból
kirakva. A kápolna oszlopfején magyar arcképet örökített meg a
kőfaragó művész, talán a palota építője: tömör, erős arccsontú,
kerek fejű ez a régi önarckép, az Árpád-kori magyarság mintázta
meg benne önmagát. Aki a termekben bolyong, megtalálja a háziliftet, mely a földszinti traktusba vezetett le s melyen talán étkeket húztak föl, királyi lakomák asztalára. A cselédség kazama-
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tái sötétek, nedvesek, a boltíveket még a hajdani olajmécsek füstje
festette feketére. Aki a palotában vándorol, szűk csigalépcsőkön
járhat föl-le, titkos folyosókra nyithat és az esztergomi palotában
úgy ismerheti meg a magyar történelem egymásra fekvő rétegeit,
mintha a föld kérgét metszené át. A legalsó réteg az Árpádok
franciás kultúrája, III. Béla aranyideje, ez a korai, barbárabb
humanizmus. Ez emelte a szentistváni palota alapjai fölé a kápolnát, ez faragtatta az oszlopok fejeit, ennek müve a kápolna kerek
apszise, mely mögül később ágyúk lődöztek a várvívókra. A második réteg Mátyás reneszánszáé, Vitéz János a palota gazdája,
aki Itáliából hozatott festőket. A főpap palotája, itt az esztergomi
hegyfokon, a tudomány bástyája volt: Magyarország fölé könyökölt ki. Jánus Pannonius verseit olvasva, ma is otthonosan kiismerhetjük magunkat a főpapi dolgozószobában, a palota udvarán.
A harmadik réteg a várvédöké és a törököké, ők töltötték föl a
falakat törmelékkel, szeméttel, hogy a várat ne lőhesse szét ellenséges ágyúgolyó. A harmadik Esztergom falai alatt a bujdosásból
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 a polgárok sétálnak, nézik a Garamot, keresik a láthatáron a Tátrát, a Mátrát, a Fátrát. Néha felfedeznek egy-egy alapfalat, óvatosan ásni kezdenek, majd újra betemetik, amit találtak
és csak az utóbbi években indulnak neki ihletett csákányok a
Várhegy felbontásának. Aki elsőnek tekintett az Árpád-kori palota
oszlopai, freskói, mozaikjai közé, káprázattal láthatta, hogy a
magyar történelem épen maradt, ragyogó Pompei-jét fedezte föl.
A Várhegy körül az egyházi és polgári Esztergom földszintes
viskói, kacskaringós, platános utcái, barokk kanonoki házai, sárgára festett templomai lepik el a földet. Az utcákon papok sétálnak, sok a lila cingulus, a prímási kertben néha siető főpapokkal
találkozhat a polgárság, Esztergom iskoláiban bencés és ferences szerzetesek nevelik magyar életre a hajdani vár zselléreinek,
vitézeinek, zsoldos várvívóinak, ittrekedt török tisztviselőinek utódait. A Dunasor, a Viziváros polgárai nyáron Kovácspatakra kirándulnak, ott építettek régies, faverandás, emeletes villákat, a
patak szük, szagos völgyében. Húsz esztendeig csak útlevéllel mehettek át a szembeni partra, a villák lassan szétmálltak, a tetőkön
becsurgott az eső, a zsaluk gálickék festéke lepattogzott s akik
annyi év után ismét kinyitották az ablakokat, a verandák ajtaját,
nedves, párás dzsungelbe tekintettek bele. A regényes Duna első
Napkelet I.
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festői pillanata tárult a Kovácspatak kilátójáról letekintök elé.
Kékeszöld hegyhátak köröskörül, láncszemekként egymásba karoló vonulatok fogják közre a folyót, két partján keskeny országutak vezetnek. A kovácspataki kihalt nyaralók hangulata békésen
tizenkilencedik századi. A nagy vendéglő előtt a muzsikáló pásztor vörös szobra elporladt, a hegedűt rozsdás drót tartja kezében,
a pásztor feje alig ökölnyi, de ez a hegedű húsz esztendőn keresztül hivogatott a másik part felé: éjszaka, a dunamenti kertes házakban, biztosan hallották szavát. Kovácspatak porló, gazzal, bokrokkal telenőtt romantikája azt jelzi, hogy a Duna mostani szakaszán fájdalmas, pusztuló, régies hangulat lobog majd sokáig,
mint őszi szélben az ökörnyál.
A török-időket idézik az esztergomiak eszébe a másik parton
Basaharc apró házai. A falu erdőkbe vész, szlovák favágók élnek
benne, a Pilis mindjobban emelkedő lankáin a falvakba benyomul
az erdő. A parasztházak udvarába lecsúsznak a tölgyek, a
bükkök, a falvakon néhol úgy vonul végig egy-egy dús erdősáv,
mintha patak lenne. Párás a levegő, télen-nyáron avartól illatos,
mert az ősfák alatt nem terem bokor, nem nő gaz, sötétség kúszik
köztük, pára. Varázslatos erdő tart Basaharctól szinte Izbégig,
még Szentendre pismáni dűlőjének házai számára is ebből az
erdőből szakítottak ki darabokat. Az országút szerpentineken kanyarog a Dobogókő felé. Regényes viaduktok szelnek át egy-egy
völgyet, Pilisszentlászló egyre mélyebbre 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 erdőkben szegény falvak húzódnak meg mindenütt, ahonnan Pestre jönnek napszámba a parasztok vagy szilvát visznek Esztergomba. Az országút lassan
kapaszkodik a Dobogókőre. A hegytető mellvédje alatt a mélységben megjelenik ismét a Duna. Keskeny szalag csak, összeszorítják
a hegyek, melyek most is csodálatosan, furcsán sötétkékek. Egyegy hajó úszik el s a parti világ fölött a vándor azt érezheti, hogy
egy őserdő fölött lebeg, fák tengere fölött. A hegyek éleit, csúcsait
fák lepik be, a szemnek bársonyos, hullámzó látvány a Pilis és a
Börzsöny találkozása a Dobogókő alatt. A szél a hegytetőről Pilisszentkereszt, Pilisszántó falvai felé fúj, köves irtásokra, kékre
festett szlovák házakra, melyek egyikében „túl a Nagy-Kevélyen,
túl a Kis-Kevélyen” télen-nyáron remeteségben élt sokáig Erdélyi
József, keserű elvonulása köré a Pilis múlhatatlan tájképeit
festve. Talán látjuk is, ahogy ott kóborol egy téli napon az erdőben, a rossz országúton, megáll az ösvényen, visszanéz a tájra:
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„... Vékony köd lebeg alant,
vékony hó fedi a közeli alvó,
karósoros, barázdás dombokat,
wiiní óriási fehér csipkekendő.
A messzeségtakaró ködön át,
éppígy hallom áttetszeni a kormos,
vágtató gőzös
acélmoraját”.
Köd, pára lepi el a Pilis oldalát, elmeríti a falvakat. Ősszel
szelíden kóvályog a köd, de nem tünik el sohasem igazán. A Dobogókő tetejéről ezüstösen csillognak az erdők. Aztán felszáll a
köd, de „égbe-mossa” még a Pilis erdős-bérces homlokát:
„Igy nagy a Nagy-Pilis, ha istene
felhőbe-ködbe burkolja magát:
ne lássa senki vállát, nyaka szirtjét,
elég, ha látja sziklatérdeit,
melle közén sötét sörték gyanánt
meredező bozótos erdeit”.
Megragadó, erőteljes tájképek hullámoznak Erdélyi József
pilisi rapszódiájában. Petőfi Alföldje lüktet ilyen elevenen, múlhatatlanul a verssorok ezüst bilincseiben.
A bükkösbe fenyőfák örökzöldje vegyül, de a Pilis pompája
halandó, nosztalgikus. Nyáron is ősz van itt, elmúlás, különös,
rezzenéstelen csend. Ilyen csendben fut az országút Csobánka felé,
ahol szakállas sziklák meredeznek a falu felett, a Kis-Kevély, a
Nagy-Kevély csúcsai látszanak, marcona, köves, forró tájkép: egy
pillanatra a mesevilág különös alakú, kővévált szörnyekhez, megdermedt mesehősökhöz hasonló sziklái bukkannak elő láttukra az
emlékezetből. A sziklák azonban elbújnak az erdőkben, a Dunapartra visszatérve az egyetlen lovagvár, Visegrád, már nem sziklákra épült. A szürke romok váltak itt sziklákká és romlottak
regebeli 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, az idő, amikor gáláns, lovagi regék születtek. A termeknek plafonja ma az ég, az ajtók kicsorbultak, a várudvaron
csak a feneketlen ciszternába huhoghat bele a kiránduló és a
bátrak megmászhatják a falakat, mint a csobánkai sziklákat. Zách
Felicián éjszakánként végigrohan még a szobákon, számonkérni
a szép Klára becsületét, kezében kardját suhogtatja, éppúgy, mint
Arany János balladájában, a romok közt virító pipacs talán Zách
2*
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Felicián és a Zách-nemzetség kihulló vérére emlékezik. A vár
alatt, enyhe lejtökön, az erdő: a „királyasszony kertje”, kampanula virágzik benne halványkéken, mint szentképeken a bárány
csengettyüszalagja, magasra nő a kosbor s a megmüveletlen természet vadon, az avar és az erdei virágok illatától nedvesen érkezik el Salamon-tornyához és Görgey Artúr villájához.
Salamon-tornyából az Árpád-korba tekinthetünk még egyszer
bele, mint egy mély kútba, honnan kísérteties visszhangokat hallhatunk. A rab király itt egy szabadabban áramló Duna zúgását
hallotta s fájdalmát őserdőbe kiáltotta bele, ugyanabba az őserdőbe, ahol most elkerítve, az utolsó magyar bölények harapják a
tisztásokon a füvet és birkóznak játékosan a tölgyekkel, bőgnek
szívszakítóan valami elpusztult, valami visszahozhatatlan után, a
hajdani Salamonhoz hasonlóan. A tornyot újjáépítették, kifoldozták Béla király kapuját is, a kiránduló mintha egy régi várba
lépne be a kapun keresztül. Béla király kapuja után jelenik meg
a másik visegrádi rab, Görgey Artúr üvegverrandás viliája, gyümölcsösbe, szőlőbe, erdőbe veszve. Áprily Lajos találkozott itt a
nagy Árulóval:
„Suhogó mult és lélek itt az erdő,
bolyongóit már régen ismerem.
Ha vándorolgatok a csalfa csendben,
az Áruló is sokszor jön velem.
Nézd, ott lakott. Onnan nézett a vízre
s töprenkedett a véres
hőskoron.
Amikor már nem volt egy hű vitéze,
bástyája lett a várhegy és a rom.
Zúgott a vádak fegyveres
haragja,
ő néma úr volt és fegyvertelen.
Kemény hátát a kőnek megvetette:
Támadj, világ, támadj, történelem”.
A gyűlölettel dacoló Görgey fehérszakállas, aggastyán alakja,
ahogy a szőlejébe indul, ahogy vendéget lát, ahogy a hajóhídon
végigtopog, eleven ma is még Visegrád házaiban, hatalmas udvarú
vendéglőiben. Élnek még a szomszédok, nagybajuszú, ősz, malaclopós, fekete szalmakalapú sváb polgárok, a nagy Áruló lassan
kihaló környezete. Ők még emlékeznek arra, amit Jászai Marinak
mondott kilencvenedik születésnapján: „Megéreztem, hogy a költök fognak engem kihúzni a pocsolyából”. Görgey háza körül a
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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 hajszálfínom metszetet. Milyen germán romantika ez a két metszet!
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 s házaiba keserű foglyok, önkéntes remeték, sváb vincellérek.
Visegrád várfokáról Nagymaros apró házaira látni. Nagy
üdülő ez a falu, parasztlakásokkal, ahová nyárra pestiek vonulnak ki, hogy lármával töltsék meg a néhány utcát, a Duna sekély
partját. Nagymarosra kirándulókat öntenek vasárnaponta a hajók,
a szelíd, egyre inkább rengeteggé sűrűsödő, forró erdőbe hátizsákos turisták menetelnek, a réteket, melyeken gyerekmagasra nö a
fű, papirossal szórják tele, s Kisinócig, Kóspallagig eljutnak. Az
utak mentén vad nőszirom bontogatja hamvas, sárgáslila szirmait, előkelő, nemes virág, lassanként kipusztul. A Börzsöny fái,
erdői szellősebbek, barátságosabbak, mint a Pilis, a ritkán felötlő
falvakban mintha egy régi idill utolsó foszlánya bújna meg.
Márianosztra komor neve bontja meg a táj békéjét, de Márianosztrának is csak a neve. Az asszonyok börtöne szép, tiszta épület, barokkos kapuval, porszagú kápolnával, a hársfák alatt puha
csönddel. Az ablakok rácsozata riaszt csak meg; a templom kórusának faléces tetőig érő kerítése, a tágas udvaron végigsiető kékruhás börtönörök, vizet cipelő rabasszonyok emlékeztetnek arra,
hogy a néma hely börtön, ahol bűnösök élnek a cellákban, a közös
hálótermekben, a műhelyekben s életükre csak nagyon magas
ablakokból hull le a kinti fényesség. 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 férfirabok, akik
mellett meg-megcsillan a börtönörök szuronya.
Kőbányák csilléi, apró kisvasút siklik a Kóspallag körüli hegyekből Szob felé. Feltűnik az Ipoly, két partján zöld legelökkel és melles, erdős, sötét hegyekkel. Északi partján Helemba apró
házai látszanak, a húzós komp, amely térdig-bokáig érö vizen
viszi keresztül a munkások és parasztok biciklijét. Szob fölött, az
Ipolyba belenyúló földnyelven, talán most is ott van még egy rit-
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kás ligetben a régi határkő, egyik felén a magyar címer angyalaival, a másikon a csehszlovák kétfarkú oroszlánnal. Szob régi határpályaudvara üres, mint ahogy üresek a cseh garnizónok, csendőrlaktanyák emeletes, a réteken elszórt épületei. Az országút a
Duna mentén, a folyó útját pontosan kirajzolva indul délnek.
Zebegény felé. Zebegény közelében a Duna vize mind sötétebb.
A Pilis és a Börzsöny hegyei rávetik árnyékukat, alakja egyszerre olyan lesz, mint egy hegyekkel körülvett alpesi tóé. A folyó
itt kanyarodik a maga legvadregényesebb szakaszába s mintha egy
időre megtelepedne. Aki csónakon ül, azt összeszorítják az erdős,
sziklás hegyfalak. Hallgatag, zord tájkép, Kaspar Friedrich David
romantikus művészete kellene, hogy megfesse különös fenségét.
A festők azért már fölfedezték, Szőnyi István egyik képén zebegényi temetési menet vonul, apró figurák, szívdobogtató primitívséggel s délben a Dunán ugyanúgy bomlanak ezer meg ezer sugárrá a fények, mint Patkó Károly rézkarcain. Zebegényt Nagymaros követi, mégegyszer látszik Visegrád viziója, majd egy régi,
divatos nyaraló, Verőce, villái ütköznek elő a kertekből. Sok-sok
ház, vendéglő, platános udvar könyököl itt a folyó fölé, a kocsmai terraszok bástyái szinte a vízből emelkednek elő s a szembeni
partról a szemlélőnek Verőce bástyafalat, megerősített várat juttathat eszébe, ahol kirohanáson törik fejüket a várvédök. A fabetétes, tornyos, színes üvegablakú folyosóval körülvett villák barnák, ósdiak, a Svábhegy nyaralóira emlékeztetnek s a tizenkilencedik század legnyugodtabb éveiből valók, amikor kocsin jöttek
még ki vasárnaponta a pesti villatulajdonosok és ahol most motorcsónak hasítja a vizet, a fiatalság szandolinon evezett a vízimalomkerék nagyságú lapátokkal elúszó gőzösök felé.
Verőce után a Katalin-hegy lejtőjéről a váci székesegyház
tömzsi falait látni, azután a Duna partja ellaposodik, olcsó nyaralóhelyek, gyártelepek, a hosszú pesti kültelek házai szegélyezik. A másik oldalon egyideig még kitart a regényes Duna, Leányfalu hírneves nyaraló, írók, színészek, nagypapok villáival, az országút mentén jegenyesor. A dombokban Izbég törökkori települése csillan meg, aztán Szentendre első házai következnek, a szőlők, a Pismán gazdag gyümölcsösei. A magyar, sváb, szlovák
falvak szeszélyesen kapcsolódó sora után az első város a szerb
Szentendre, a legendás Sveti Andrija. Az országútról eperfás udvarokba, sötét rejtelmes szobákba látni be és egy fehér kőkerítés
mögött az első szentendrei görögkeleti idegen az öreg, lassan haldokló Preobrazsin-templom. Különösek Szentendre halódó, porralgyommal fölvert szerb templomai, melyek körül régi temetők sír-
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kövei támaszkodnak a kerítésnek. A Preobrazsin falára kívülről
naiv freskókat festettek, amiket kikezdett az eső, a szél. 1700-as
sírkövek szerb betűit olvashatjuk a sírköveken, a földből egyszer
csak egy kar nyúlik elő: sírkövön van az is. A világháború előtt a
templomudvaron kólót táncoltak még, ma ruhát szárítanak, férges
almát őriznek a toronyban s ritkán nyitják meg litániára a vastag,
díszes fakaput. Az udvaron fekete, olajbarna arcú asszony söpör
és figyeli a magyar beszédet: tüzes és rejtélyes jelenség, mint a
Preobrazsin ikonosztázának szerb Máriája, titokzatos Szűz
Anyája.
A hajdani Sveti Andrija egyre inkább magyar Szentendre
lesz. A békekötés óta rengetegen vándoroltak vissza délre, a görögkeleti egyház száznyolc hívőt számlál, jobbmódú, előkelőbb család
csak kevés lakik a főtér zárt erkélyes, jellegzetesen szentendrei
empire házaiban. A város szívében az egyik későbarokk stílusban
épült templomban diót őriznek, a dombon a katolikus plébánia
lépett a szerb egyház helyébe, az országút mentén, a város szívében, a Grcska-templomot a reformátusok vették meg. Az egyikben
most örökmécs ég, a másikban az úrasztala látszik, de falaikba
cirillbetűs síriratok tapadnak még mindig. A katolikus plébánia
fölött a Püspök-templom dacol a mulandósággal, szakállas szerb
püspök sétál a kertjében és három lelkes szeminarista. A barokk
Péter Pál, Nikolajszka és Archangel Michail templomokat szétdúlja a pusztulás. A törött ablakokon bever a szél, az eső, nagy
darabokban potyog tornyukról a vakolat, a tető lukas, vedlenek
a főkapu fölött a díszvázák, előtetszenek a téglák. Sveti Andrija
elsorvad, a zegzugos sikátorokban, a püspök-templom bozótos
domboldalára alig járkálnak már szerb nagypolgárok s a görökkeleti egyház, melynek legnyugatibb posztja volt ez a barokk,
szentendrei szerbség, a Nyugat nagy katolikus tengere előtt, nemsokára felszívódik, úgy ahogy a polgárság felszívódott lassan,
akaratlanul, erőszak nélkül a magyarságba. Az iskolában még
szerbül tanítanak néhány gyereket, de a vadregényes, erdős-hegyes Dunától búcsút véve, csak erős pillantású, kreol arcok juttatják eszünkbe, hogy a Duna pilisi szakaszának végső pontján
Magyarország egyik legzártabb, legkülönösebb világa villant fel
előttünk.

