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lignotus - Hatvany
Lajosnak. Bécs, 1938.
január 22. (MTAK Ms
383/103. In: Levelek

Hatvany Lajoshoz.
Szerk. Hatvany Lajosné
et al.; Akadémiai, Buda

pest, 1967, 519-520.)

Hírlapírói és szépirói
munkássága

Arról, aki valóban
ismeretlen

"Kezdettó1 fogva én nem én vagyok,
kezdettó1 fogva én csakhazaidrok .::«

Ignotus: Tavaszi bor
(1910)

Az Ignotus-életmű képtelen gazdagságáról csak hozzávetőleges

fogalmaink lehetnek. A szépíró és esszéista-kritikus munkássága
elsődlegesen A Hét 1891 és 1906 közötti évfolyamaiból, majd a
Nyugat első két évtizedéből rekonstruálható, ehhez járulnak Igno
tus alkalmi megjelenései a Magyar Géniuszban, az Új Magyar
Szemlében, az Új Időkben, a Szerdában, a Politikai Hetiszemlében,
a Huszadik Században, a Renaissance-ban, a Századunkban, A
Tollban, a Szép Szóban; német nyelvterületen a Simplicissimusban
és a Die Neue Rundschauban - és számos egyéb periodikában.
Mindezzel azonban publikációinak csak egyik vonulatára utal
tunk, Ignotus ugyanis 1892-től csaknem egészen halála évéig
(1949) elsődlegesen napi rendszerességűhírlapírói munkából él, s
bizonyos időszakokban, az anyagi kényszer szorításában, eleget
tesz egymástól gyökeresen eltérő orientációjú lapok párhuzamos
megbízásainak is. Összességében negyvenhat évig áll a Ma!?yar
Hírlap alkalmazásában, ő maga ezt "szolgálat"-nak nevezi, az
191O-es években ezzel párhuzamosan a Világ belső munkatársa is;
az 1918-at követő emigráció éveiben a Magyar Hírlap, a Pester
Lloyd és Az Újság mellett dolgozik a kolozsvári Keleti Újságba, a
pozsonyi Magyar Újságba, a Kassai Naplóba; ír aPrager Tag
blattba és hosszú ideig a bécsi Volks-Zeitungba, majd feltehetőleg

az 1940-es évek legelejétől az Egyesült Államokban megjelenőma
gyar nyelvű, clevelandi Szabadságba (következésképp Ignotus
hírlapi írásaiból vett idézetekkel a nemzeti szabadelvű - liberális
konzervatív - polgári liberális - polgári radikális - szociállibe
rális - szociáldemokrata - reformistává szelídített marxista ideo
lógiák széles spektrumán belül szinte tetszőleges párosítású "esz
mei elkötelezettség" demonstrálható).

Ignotus azonban saját magát elsődlegesen művésznek tekinti:
költőnek és novellistának, aki egzisztenciális gondok és "szocio
kulturális meg nem értettség" folytán igazi pályáját nem futhatja
meg. Érdekességként jegyezzük meg, hogy e képletes pályaté
vesztést már harminc éves korára végzetesnek és visszafordítha
tatlannak ítéli - mesterét, Taine-t idézve, ez az ő uralkodó te
hetsége -, ám az újságírásból a Monarchia összeomlásáig anya
gilag és a népszerűség egyéb hozadékait tekintve is jól profitál,
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2Lásd például Ignotus 
Gellért Oszkárnak. Bécs,
1929. március 9. (PIMK

V. 3195/352.)

Svájci emigrációja

3VÖ. Ignotus Pál:
Csipkerózsa. Múzsák,

[Budapest], 1989, 118.,
ill. 267. (utóbbi Nagy

Csaba jegyzete)

4Földi Mihály: Ignotus 
életés eredmény.

Nyugat, 1924. decem
ber 2., 703-710.,

i. h. 704.

5VÖ. Károlyi Mihály Le
velezése I. 1905-1920.
(Szerk. Litván György.)

Akadémiai,
Budapest, 1978.

61gnotus - Jászi
Oszkárnak. New York,

1941. június 29.
ln: Vezér Erzsébet:

Ignotus levelezéséből.

Kritika, 1983.
november, 23-26.

71gnotus - Fenyő Miksá·
nak. Berlin, 1921. szep

tember 18. (PIMK V.
3181/2/4. In: Feljegyzé

sek és levelek a Nyu
gatról. Szerk. Vezér

Erzsébet. Akadémiai,
Budapest, 1975,

376-378.)

hogy aztán az emigráció évtizedeiben döbbenjen rá arra: való
ban az az elátkozott művész lett, kinek maszkjában a képletes és
valóságos békeidőkben kedvvel tetszelgett. Midőn lehetett volna,
a »nagy művekkel« nem készült el, s most, midőn inspirációt
érezne az összegzésre, tehetségét "terminusra" szóló, idegen nyel
vű "journalistáskodás"-ra, "firkálás"-ra kell pazarolnia.i

Ignotus - eredendően ifjabb Andrássy Gyula terveit valóra
váltva, de Károlyi Mihály megbízásából - 1918 végén Svájcban
publicisztikai és propaganda-missziót vállal a Kéri Pál vezette
újságíró-csoport tagjaként.' Földi Mihály a Nyugat 1924-es Igno
tus-különszámában - nem kevés pátosszal - így foglalja össze
a külföldi szerepvállalás lehetséges motívumait: a Károlyi-féle
fordulat napján Ignotus a Nyugat szerkesztőségében "ziláltan,
tehetetlen idegességgel rohant fel-alá a szobájában, majd bénul
tan esett egy karosszékbe és kimerülten hajtotta fejét íróaszta
lára. (. ..) Hosszas bíztatásomra felemelte könnyes arcát. Karja ki
nyúlt az utca felé, melyen harsogott a hazarohanó, fegyvereit el
dobáló katonaság és ujjongott veszedelmes örömében a lakásai
ból kitóduló város. Arcán folytak a könnyek s kétségbeesetten
kiáltott fel: - Miért kellett ennek történnie? Mi szükség volt
erre? Most, amikor a legnagyobb veszedelemben vagyunk és
higgadt okossággal úgy is megkaphattunk volna mindent, ami
nekünk külőn jussunk... (. ..) Barátok tanácsa, túlzott okosság,
sikertelen politika, az elért eredmények, a meglévő értékek men
tésének vágya, tartózkodás az itthoni bizonytalanságtól, félelem
az egyre felhősebb jövőtől s nem utolsó sorban az aggódás a ha
záért/ melyet szolgálni akart, kiűzték Svájcba."?' Ignotus tehát
1918-1919 fordulóján Bölöni György, Ernst Ottó és Vadász Mik
lós társaságában - diplomáciai rang vagy megbízatás nélkül 
magyar érdekekért lobbizik a berni követségeken, s bizonyosan
számos ellenséget szerez magának, hiszen közben valódi életha
lálharc bontakozik ki a Svájcba korábban kiküldött magyar dip
lomaták/ a Károlyi által frissen kinevezett Bédy-Schwimmer Ró
zsa nagykövet, illetve a hatalomgyakorlásból átmenetileg kike
rült, ám továbbra is befolyásos politikusok között.5 Aztán "kitör
a szovjet"/ és Ignotus második feleségével, Somló Lili színésznő

vel/ Montreux-ben marad." Először talán a kedélyek csillapodá
sát várja, de vélt vagy valós félelmek is közrejátszanak hazatele
pülésének elodázásában: ő maga többször tiltakozik az ellen,
hogy itthon emigránsnak tekintsék, s "valamely politikai termé
szetű foglalkozással vagy üzekedéssel" gyanúsítsák. "Haza pe
dig nem politikai, hanem kenyérokokból nem megyek" - nyoma
tékosítja Fenyő Miksának, aki múlhatatlan hűséggel és bámula
tos türelemmel exponálja magát Ignotus kellemetlen ügyeiben
is? Ugyanakkor mindmáig rejtély övezi, hogy Ignotus mire for
dítja azt a jövedelmet, amely régi és új mecénások komoly jutta
tásaiból, külföldi ismerősök tőzsdei profit-adományaiból, illetve
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BA szakirodalomban sze
replő adatok pontosítása

végett jegyezzük meg,
hogy Ignotus és harma

dik felesége, Berényi
Lili, 1929. augusztus

27-én Budapesten há-
zasodnak össze. Vö.

Ignotus - Hatvany
Lajosnak. Bécs, 1929.

szeptember 5.
(MTAK Ms 383172.)
91gnotus - Hatvany

Lajosnak. Bécs,
1936. június 23.

(MTAK Ms 383/93.)

Hazai publikációi

lOlgnotus: Halhatatlan
Ady. Nyugat, 1919. feb

ruár 16. - március 1.,
223-224.

"lqnoíus: Vallomás.
Nyugat, 1924. január

18., 146-148.
121gnotus - Fenyő Mik

sának. [Bécs], 1926.
május 25. (PIMK V.

3181/2/10. In: Feljegyzé
sek, 381-382.)

131gnotus - Gellért
Oszkárnak. [Bécs), 1928.
október 3.; ill. november
15. (PIMK V. 3195/345.,

ill. V. 3195/348.)
141gnotus - Gellért Osz

kárnak. [Bécs), 1928.
október 6. (PIMK V.

3195/346.)

15Földi: i. m. 703.
161gnotus - Gellért Osz

kárnak. Bécs, 1929.
március 9. (PIMK V.

3195/352.)

saját (eltitkolt) filmforgatókönyv-írói/ dramaturgi, fordítói és új
ságírói fizetéseiből áll össze - bár ő maga jelentős mértékben
támogatja otthon maradt első felesége és gyermekei megélheté
sét, és második válása után Somló Lili is meghatározott összegű

tartásdíjban részesül.8 De a bevételek még így sem fedezik a ki
adásokat - fizetéseinek "ritmusa azonban nem tart lépést a
szükség sürgetésével'" -, s az adósságoktól mentes, szabad élet
az emigráns Ignotus számára csak álom marad, midőn gyakorta
napok választják el a fizetésképtelenségtől és a kilakoltatástól.
Így válik érthetővé a magánleveleit átszövő s olykor végeérhe
tetlen latolgatás, miként volna lehetséges, hogy nélkülözhetetlen
külföldi állásait és bevételeit részben itthoniakra cserélje - leve
lezéséből úgy tűnik, hogy néhány rövid látogatástól eltekintve
csak a harmincas évek végén települ vissza Budapestre.

1919 telén Bernből még ír a Nyugat Ady-emlékszámába," ezt
követően azonban félévek-évek is eltelnek szórványos híradásai
között; minderre magyarázatként olvashatjuk Vallomás című,

1924-es írását, amelyben a hajdanvolt bizonyosság elvesztéséről,
az ön-megismerés váratlan fordulatairól. a külföldi újrakezdés
tanulságairól szépítés nélkül számol be régi közönségének II El
tekintve formális főszerkesztői eimétől, jelenléte a Nyugat hasáb
jain csak 1926-tól válik újra érzékelhetővé, s visszatérésében bi
zonyosan fontos szerepet játszik a számára elkülönített, s havi
rendszerességgel Bécsbe küldött ,,fixum",12 avagy "sallárium".13
Ignotus 1926 júliusában indítja meg Neovojtina című sorozatát 
s előfordul, hogy e maga által "tanulmánysztenogramm"-nak el
keresztelt műfaj egy-egy "paragrafusát" együltő helyében "fir
kálja le" .14 Azonban nem csak túlterheltségét, de az irodalomtól
való távolodását is jelzi, hogyaNyugatban publikált esszéit 
miként már az 1910-es években is - politikai témákkal vegyíti,
s az utóbbiakat rendszerbe foglaló új cím (A történelem mögül) is
rímel a régire (A politika mögül). Mindemellett szerkesztőtársainál

időről-időre óvatos puhatolódzásba kezd annak érdekében, hogy
a Nyugat-kötelezettségeket máshova is eladható cikkekkel vagy
könyvírással válthassa meg. S közben a sajtómunka robotja ... Is
mét Földi Mihályt idézve: "Majd minden nap látom a nevét.
Franciaország határáig alig van közép- és kelet-európai állam,
melynek lapjai ne hoznák napról-napra fejtegetéseit, megjegyzése
it, ujjmutatásait és sóhajait. Ott feketéllik a neve: Ignotus, szemem
szeretettel tapad meg a betűkön. Él! Ez jó. Megvan. Ez megnyug
tató. C..) A rohanó munka (oo.) nem engedi meg, hogy mindig
frissen fogyasszam el nékem oly kedves hangjait, gondolatait. El
teszem őket s olykor egy hét alatt tíz is, egy tucat is összegyül.t"

Az évek múlnak, s Ignotus egyre távolabb kerül itthoni, régi
közönségétől: budapesti villámlátogatásait rossz közérzettel, az
"ideggrippe" tüneteivel abszolválja." Közben minden publicista
rémálma kísérti: az eshetőség, hogy számára végképp értelmez-
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17lgnotus - Fenyő

Miksának. Bécs, 1930.
október 4. (PIMK V.

3181/2/2. In: Feljegyzé
sek, 384-387.)

181gnotus - Hatvany
Lajosnak. Bécs, 1936.
december 4., ill. 1937.

január 2. (MTAK Ms
383/98., ill. 383/101.)

1919notus - Hatvany
Lajosnak. [Bécs], 1927.
március 20. (MTAK Ms

383/59.)

Az Ignotus-recepció
kétarcúsága

20Rubin László:
Azúj magyar
publicisztika.

Századunk, 1929.
november, 566-573.,

i. h. 572.

21K. L.: Ignotus

"Személyes emlékeim"
cimen könyvet ír a

"Nyugat" harminc évéről.

Magyar Hírlap, 1937.
január 10., 21.

(Tudomásunk szerint a
könyv nem készült el.)

hetetlenné válnak az események - Fenyőnek be is vallja: "a la
pokból lassankint nem tudok kiigazodni"-, ezért a személyes
kapcsolatok hiányát ellensúlyozandó heti rendszerességgel, tele
fonon informáltatja magát a mindenkori "helyzet"-ről.1 Am a
politikai napilapoknál már a sokadik új nemzedék foglalja el a
vezető pozíciókat, s "e derék fiúk" -róllesír, mondja Ignotus,
számukra is "mily kényelmetlen", ho!5Y ő és néhány elvbarátja
mindaddig elfelejtette főbelőni magát.' S bár itthoni reputációját
a Nyugattal való, 1929-1930 fordulóján bekövetkezett drasztikus
szakítása is rontja, gyűjteményes és eltervezett új munkáinak
megjelentetését a kiadók ettől függetlenül is elhárítják. Mindezt
beletörődéssel fogadja, mert - korábbi szerepének minden el
lentmondásával együtt - Ignotus mégiscsak a Monarchia és a
régi Magyarország »emigránsa«, aki a távollétet részint tudatta
lanul magára mért büntetésként éli meg. Másrészt abba a hazába
nincs visszatérés - miként Hatvany Lajosnak írja -: "a priori
hiába való honvágyad, mert a hazát, mely után vágyol, éppúgy
nem találnád meg hazatérve sem, mint ahogy anyádat hiába ka
parnád ki tíz körmöddel a kerepesi temetőből. S azt is meg
mondtam, éppen mikor Erdélybe mentél, hogya hazát hiába ke
resed Kassán vagy Kolosvártt, mert ott sincs már meg. Nem lep
hát meg, hogy végre magad is rájössz, s elmégy oda, ahol, mint
szintén évek előtt figyelmeztettelek: tárt ajtók és szívek várnak.
Én nem vagyok ily szerenesés a németekkel, nem igen kellek ne
kik - igaz, hogy csak apróságokkal próbálkoztam náluk - vi
szont nagyobb dolgot írni nincs, nincs, nincs, és ha eddig nem
volt, nyilván ezentúl sem lesz otiumom."!"

Az Ignotust körülvevő elhidegülés érzékeltetésére érdemes
felidéznünk a Századunk egyik 1929-es szemléjét, amelyből kitű

nik, hogy Ignotus írásait a vele rokon tradíciók örökösei is ide
genkedéssel fogadják. Rubin László, a háború előtti korszak két
mérvadó publicistájának életútját összehasonlítva, a következő

ket írja: "Jászi Oszkár (. .. ) oly messze van, hogy hatása elenyé
szett, de mint a nagy halottak eruptív lelke, talán még jobban
hat, mintha közel volna." Ellenben Ignotus, "a háború előtti

idők legeurópaibb publicistája, a régi tájékozottságot és a régi
módszereket szeretné átmenteni. Úgy érezzük, hogy reménytele
nül, mert nem arról ír, amiró1 szó van.',20 De egy másik, szintén tá
volabbra mutató egybeesés segítségével is rámutathatunk az Ig
notus-recepció kétarcúságára. 1937. január lO-én himnikus ra
jongástól áthatott cikk jelenik meg a Magyar Hírlapban, hírt adva
arról, hopy Ignotus memoárt tervez a Nyugattal kapcsolatos em
lékeiröl.' "Most van 30 éve, [l] hogya Nyugat megindult" 
közli a lap és a szóba jöhető összes irodalmi közhely felvonultatá
sa után Ignotus múlhatatlan irodalomtörténeti érdemeire is rá
mutat: "a Nyugatnak nemcsak főszerkesztője és egyik alapítója,
hanem vezére, mozgató szelleme, esztétikai és szociális kódex-
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221gnotus - Hatvany
lajosnak, Bécs, 1936,

december 4, (MTAK Ms
383/98,) [bodenstándiq

(ném.): tősgyökeres,

törzsökös]

23Hatvany lajos 
Chorin Ferencnek, [Bu

dapest, 1937, január 27,
előtt] (MOL Z 248.

Chorin Ferenc iratai)

241gnotus - Hatvany
lajosnak. Bécs, 1937,
január 22. (MTAK Ms

5367/1. In: lHl
501-503.)

251gnotus - Hatvany
lajosnak. Bécs, 1936.

december 4. (MTAK Ms
383/98.)

261gnotus - Hatvany
lajosnak. [Bécs], 1936.

december 10. (MTAK
Ms 383/99. In: Antal Gá

bor: .Én és a többiek".
Hatvany lajos kiadatlan

levelezéséből. Kritika,
1980. augusztus,
7-18., i. h. 15.)

Amerikai emigrációja

271gnotus - a Szép
Szó szerkesztőségének

és Remenyik
Zsigmondnak.

[Budapest], 1938.
december 20,

(PIMK V. 2174/2.) lásd
Remenyik Zsigmond:

Jgnotusró/. Szép Szó,
1938, VII. köl., 4-5,

füzet, 243-245,

írója s a maga költői nagyságával és írói művészetével is kiemel
kedő, példamutató és serkentő reprezentánsa volt"; mitöbb, az
összeállításban a "bécsi visszavonultságában" élő Ignotus is
megszólal, mondván: "most harminc éve [!] a Nyugat, az ő kűl

detéses alapítóival s hamar remekírókká emelkedő munkatársai
val engemet állított a maga élére, kinek nevem már elébb, A
Hétben s a régi Magyar Hírlapban a művészet önjogosságának
nálunk merőben új gondolatáért vívott harcaim révén, irodalmi
programot jelentett". Ám az ugyanezen hetekben-hónapokban
íródott magánlevelek szépítés nélkül számolnak be azokról a
megaiázó körülményekről, amelyek Ignotus életét keserítik: mi
közben súlyosan beteg, harmadik feleségének gyógykezelése ál
landó anyagi fedezetet igényeine, őt a Volks-Zeitungnál "mint
nem bodenstiindiget vagy nemárját" bármely nap elbocsáthatják.F
a Magyar Hírlapnál honoráriumát a felére csökkentették, s az el
következendőkben csak akkor alkalmazzák, ha visszamenőlege

sen három hónapra lemond - ki nem utalt - fizetéséről, amely
egyébiránt Budapesten élő korábbi feleségeinek megélhetését is
fedezi. 23 Mindeközben úgy érzi, hogy az utolsó lehetőséget sza
lasztja el, hogy valódi írói feladatokra koncentrálhasson, saját
szavaival: "húsz éves korom óta másokért kellve kenyeret keres
nem, írás helyett kezdettől fogva firkál nom kellett. (. ..) ám,
mondom, még nem próbáltuk ki, hogy ha nem robotolnom
kéne, hanem dolgozhatnám; mielőtt meghalok, nem tudnám-e
megírni Ignotus műveit vagy művét?,,24 A már említett merno
ár-könyvben Éltünk rögös határain. Találkozásaím címmel "gyer
mekemlékei" mellett főként tanárairól, kortársairól írt "medail
lonjai" kapnának helyet, de emléknovelláit akár külön kötetben
is kiadná, s egy sokfejezetes "politiko-szociológus essay" gondo
lata is foglalkoztatja.f A levélbeni tervezgetések során időről

időre visszatér Horváth János Aranytól Adyig című, 1921-es ta
nulmányához, amelyre annak megjelenésekor nem felelhetett, de
most, amíg ereje engedi, szkóliát készítve, vagyis magyarázó
jegyzetsorban összegezné - ahogy ő fogalmaz: - "irodalmi s
politikai munkám és életem lelkét, succusát s tanulságait"."

A hiányzó szintéziseket már nem írhatja meg. De a fantaszti
kus élettörténetbőlmég hosszú fejezetek következnek. Feltehető

leg az osztrák Anschluss hatására települ vissza Budapestre, de
ekkor már valóban az emigráció gondolatával foglalkozik. 1938.
augusztus 30-án kap brit vízumot, s a karácsony előtti nagy for
galomban indul útnak. Egy december 20-án feladott budapesti
képeslappal búcsúzik Remenyik Zsigmondtól és a Szép Szó
szerkesztőitől: "Kedves Zsigám, amit rólam írtál: elégtétel. De az
is, amely fokon s ami mód megformáltad: hogy íme jól láttalak
meg mint írót. Kár értünk, drága jó fiam. Szeretettel bátyád, bá
tyátok."27 December 22-én lépi át a német határt, s Hollandián
keresztül, Harwichnál - Szenteste napján - bebocsátást nyer

691



28PIMK V. 5090/25.

29Bozóki András: Beszél
getés Ignotus Sárival.
1987. szeptember 28.,

Magyar Rádió,
Hangarchívum.

30Vezér Erzsébet:
i. m.; ill. Linksz Arthur:

Harc a harmadik halállal.
Ifjúkorom Magyarorszá

gon. Magvető, Budapest,
1990, 182-183.

Ignotus hazatérése
és halála

31 Bozóki: i. m.

321gnotus Pál:
Fogságban 1949-1956.
Cserépfalvi, [Budapest],

1993,74.

Nagy-Britanniába. 1940. augusztus 14-én továbbutazik Portugáli
ába. Letelepedési vízumért folyamodik az Egyesült Államok
lisszaboni követségén, ezt elnyerve 1941. május 15-én száll hajó
ra, s feleségével együtt június 3-án érkezik meg New Yorkba."
Itt emigráns magyarok részben anyagiakkal, de előadások szer
vezésével is támogatják. Időközben betegeskedő felesége végleg
szanatóriumba kerül (Ignotus leánya, Sári értesülései szerint
még az 1980-as évek második felében is éD.29 Ignotus egyedül
lakik egy lift nélküli öreg ház negyedik emeletén, ahol petróle
umkályhán főzöget magának, s néhányszor felgyújtja a lakást
(más források szerint többször nyitva felejti a gázcsapot). Egy
szer a szomszédok rendőrt hívnak, s a Parkinson-kórban szenve
dő öreg mestert beszállítják a Ward Island-i állami elmegyógyin
tézetbe. Másnap, amikor orvos-barátja, Linksz Arthur - akitől

részint a történetet ismerjük - értemegy, az intézeti orvos vicce
lődve számol be Ignotus furcsa megalomániájáról: "Azt állítja
magáról az öreg bolond, hogy ő Európában jelentős, sőt híres
író, újságíró volt, mi több - ha ha ha [sic!) - Freudnak szemé
lyes barátja, és egyike az elsőknek, akik mint laikusok ki mertek
állni Freud igazáért.,,30

Ignotus hazaköltözése ekkor már eldöntött kérdés. 1948. de
cember ll-én érkezik meg repülővel Londonba, ahol gyermekei,
Ignotus Sári és Pál ekkortájt magyar követségi tisztviselők, s az
állandósult hóvihar miatt néhány napot együtt tölthetnek." De
cember 15-én a budaörsi reptéren a végletekig elcsigázott Igno
tust kísérője, Halász Miklós a karjában hozza le a gépről. Igno
tus szanatóriumba kerül, állapota rosszabbodik, később szellemi
frissessége is erősen hanyatlik. A következő év koranyarán apja
betegágyához Londonból hazautazik Ignotus Pál. Előzőleg iratait
a Londonban maradó Ignotus Sári gondjaira bízza, lelkére kötve:
bármilyen híreket is kapjon Budapestről, eszébe ne jusson Ma
gyarországra utaznia. 1949. augusztus 3-án meghal Ignotus. Fiát
szeptember 4-én a Margitszigeti Nagyszálló halljában letartóztat
ja az ÁVH: 11"' .késő este hazafelé baktattam a Margitszigeten.
Bár kicsit szemerkélt, mégis zakómmal a karomon ingujjban sé
táltam. Fülledt nyárvégi éjszaka volt, amikor az élet és a termé
szet oly ijesztő harmóniába olvad össze. 25 éve nem írtam ver
set, de ekkor valami versféle motoszkált a fejemben, a hiábava
lóságról, az idő múlásáról, arról, hogyelszállnak az évek, hogy
a felhők, az egész élet beleolvad az Univerzumba, s nem marad
utána más, mint a félelem.,,32
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