
Véresmajor
Az Almai utcai zsidó szeretetházból kivezetett emberek egyik cso-
portját a Városmajorba kísérték. Géppuskával és kézifegyverekkel
tüzeltek rájuk. Nem halt meg mindegyikük. Később benzinnel le-
locsolták, és felgyújtották őket. 1945. január 19-én, pénteken történt
ez, estefelé.

A mi házunk, vagyis amelyben felnőttem, csak másfél évtizeddel
később épült fel. Megvolt viszont a helyszínhez legközelebb álló
ház, a Szamos utca 5. Tetszik nekem, de nem nagyon régóta. Előbb
figyeltem fel távoli városok több száz évvel ezelőtt emelt templo-
mainak szépségére, mint a szomszéd házéra. Természetesen. Előbb
a gótika, azután a román stílus, és csak később a modern. De még
azt is fel kellett fedeznem, hogy az albumokban csodált modernista
épületek, melyeket jó állapotukban és a lehető legkedvezőbb idő-
járási viszonyok között fényképeztek szakavatott fotósok, és a há-
borúban megsérült, aztán úgy-ahogy helyrepofozott, környezeté-
hez hasonlóan lestrapált, hozzájuk nivellálódott lakóház között
valamiféle rokonság állhat fenn. Anyám sok mindenre ráirányította
a figyelmemet. Tehetséges és szenvedélyes fotós volt, előttem má-
sokat is tanított fényképezni. Vegyész lévén mindent tudott a labor -
munkáról, értett az optikákhoz, a képek komponálásához. Ő hívta
fel a figyelmemet a fényekre. Nyári délutánokon, ha a hegyek ge-
rince fölött még épphogy átvilágít a nap, és keresztülhatol a fény a
völgyön, a Városmajor fái közt, itt-ott átvilágítva a leveleket, folto-
kat vetítve fatörzsekre, fűre, mindig újra hallom, ahogy mondja: „ez
a gegenlicht”. Jóval később tanultam meg a magyar megfelelőjét:
ellenfény. A színházban szintén gégennek volt szokás mondani:
„adj hozzá egy kis gégent!” Amennyire én tudom, a műtermi fotó-
zást nem tanulta. Igazán a természetet szerette fotózni. Tudomá-
som szerint a Szamos utca 5.-öt nem próbálta lefényképezni. Ne -
kem se jutott eszembe. Mostanra viszont akadnak már a modern
budapesti építészetnek szenvedélyes hívei, akik fotózzák ezt a há -
zat is, és írnak róla. Egy ilyen blogbejegyzésből tudtam meg, hogy
az építtető a Városmajor utcában lakó Fehér Gyula nagyvállalkozó
volt, aki „luxusbérház” tervezésére adott megbízást Platschek Imre
irodájának. Platschek azokban az években több hasonló épületet
tervezett Budára.

A háznak nincsenek feltűnő elemei. Meg sem kísérli uralni a kör-
nyezetét. Ellenkezőleg, kapcsolatot teremt az előtte elnyúló park és
a mögötte meghúzódó háztömb, a völgy és a domboldal között.
Nyu galom, harmónia árad belőle, a kényelem és az elmélyült  mun -
ka szeretete.

Platschek Imre 1902. szeptember 18-án született Budapest V. ke-
rületében. Ezt onnan tudom, hogy halálakor rögzítették az adatait.

ZOLTÁN GÁBOR

1960-ban született Buda-
pesten. Író. — Részlet ké-
szülő könyvéből.
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Rendfokozata kmsz. volt, vagyis kényszer-munkaszolgálatos. Anyja
neve: Grünwald Cecília

Elhalálozás oka: tífusz
Elhalálozás ideje: 1943. május 30.
Elhalálozás helye: Kijev
Temetés helye: Kijev
Alakulat: 101/22. táb. mu. szd.
hozzátartozó értesítve 1944. április. Csaknem egy év elteltével tu-

datták halálának hírét a hozzátartozóival.
Látszik az általa tervezett házon, hogy milyennek képzelte az

emberhez méltó életet. Világos, hogy a nemzetiszocialisták meg
másmilyen elképzeléseket tápláltak és táplálnak mind a mai napig.
Platscheknek meg kellett halnia, hogy több ilyen házat ne csinál-
hasson.

Ha 1960. március 15-én csak én jövök világra, és az a másik fiú, a tü-
körképem valamiért nem, hogyha életének első tizennégy éve alatt
elviszi egy betegség, vagy valamilyen végzetes baleset éri, ha nem
íratják őt ugyanabba a gimnáziumi osztályba, amelyikbe én is ke-
rültem, ha nem derül ki hamar, hogy hasonlóan jól vág az agyunk
és ugyanúgy tájékozottabbak vagyunk a legtöbb társunknál, mint
a másik, ha ennek ellenére a többiek nem kedvelték, sőt, talán még
szerették is volna párosunkat, ha mindezeken túl nem közelített
volna minket egymáshoz még az is, hogy mindketten hajlamosak
voltunk a szarkasztikus viccelődésre, hogyha Doppelgengerem va-
lamiért nem haragszik meg az angoltanárunkra, hogyha véletlenül
valami más sértő szó jut az eszébe, hogyha engem nem bosszant
kezdettől fogva, hogy a gimnáziumban muszáj volt angolul tanul-
nom, mégpedig kezdőkkel együtt, pedig magánúton addigra már
évek óta tanultam azt a nyelvet, és el szerettem volna kezdeni mel-
lette a régóta áhított franciát, aminek semmi akadálya se lett volna
azon túl, hogy akkor az egyik csoportba eggyel több, a másikba
eggyel kevesebb diák jut, de a köznevelés ennyi egyénieskedést se
tolerált, ha otthon, amikor véletlenül szóba került az angoltanár,
nem visszhangzom ördögi árnyékom szavát, vagyis nem válok a
velem egy napon született társam ördögi árnyékává, és nem titulá-
lom az angoltanárt hülye zsidónak, és ha akkor anyám mindenek -
előtt átgondolja a helyzetet, mondjuk kimegy a szobából, hogy
megfontolja, hogyan reagáljon, illetve reagáljon-e egyáltalán, ha
nem hagyja, hogy a szíve irányítsa, hanem az eszére hallgat, és nem
vágja hozzám, dühtől fulladozva, hogy „tudd meg, benned is van
zsidó vér”, akkor nagy valószínűséggel én is hangoztatnám, hogy
„a zsidók túl sokat beszélnek a Holokausztjukról”, meg hogy „na
de mindenkit értek veszteségek”.

Egy korabeli levélben újabb Városmajor utcai cím kerül elém. Az
54.-ben volt Sztehlo Gábor egyik gyerekmentő otthona. Nem tudom
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fejből, hogy melyik lehet az a ház, hiába haladtam el előtte renge-
tegszer. Folyton új meg új zarándok- vagy tanulmányutakat teszek,
mintha idegen volnék errefelé. Előkelő idegen. De hát pontosan
erről van szó. Regisztrált munkanélküliként (hivatalosan: álláske-
reső) ezzel töltöm az időt, ahelyett, hogy jelentkeznék BKV-ellen -
őrnek. Kirándulgatok. Játszom az idegent. És tényleg, sokkal ide-
genebb már nem lehetnék ezen a földön. Az, hogy a bennszülöttek
nyelve magyar, és ezen a nyelven beszélek én is, semmit sem jelent.
Zavaró körülmény. De az a helyzet, hogy mindeddig tényleg rejtve
maradt előttem a környék történetének legfontosabb része, és most
azon iparkodom, hogy a közelébe férkőzzek.

Az 54.-es számú épület különleges eset. A telek két oldalára húz-
tak házat, azok illeszkednek jobbról és balról a házsorba, középen
pedig kert van, kert, amelynek végét az utca felől nem látni, mere-
dek hegyoldalban folytatódik. Az épületrészeket árkádok kapcsol-
ják össze. Hasonló árkádok, mint amelyek lenn a majorban a temp-
lom és a harangtorony, meg a templom és a kistemplom között
húzódnak. Ez az egyik legegyénibb építmény az utcában. Nem vé-
letlenül: Árkay Aladár műterme volt itt, tudatja egy emléktábla.
A kistemplomot ő tervezte, a nagyot pedig ő és a fia, Bertalan, kö-
zösen. A gyerekmentésről nem emlékeznek meg a kerület emléke-
zetének őrei. De hát Sztehlo Gábornak olyan sok helyen voltak ott-
honai, hogy ki győzné márvánnyal, ha mindegyiket meg akarná
jelölni? Ugyanakkor mégse lenne helytelen. Minden otthonban
éltek felnőttek is, akik a gyerekeket ellátták, és akiket — olvashat-
tam — nemegyszer szintén elhurcoltak a nyilasok. Árkay Bertalan
első felesége, Sztehlo Lili tervezte az üvegfestményeket a templom -
hoz. Kevés képzőművészeti alkotást bámultam életemben olyan
sokat, mint az ő ablakait. Életem első tízegynéhány évében hetente
legalább egy alkalommal. Ha rájuk gondolok, nem egyik vagy
másik alak jelenik meg az óriási felületekről, hanem az egész, a szí-
nek, meg a felület hajlása, az enyhén hullámzó üvegtömeg. Arra
vo natkozólag, hogy Sztehlo Lili és Gábor rokonok lettek volna, so-
káig nem került elém utalás.

A fenti szöveget kihúzom. Nem tehetem ki magam ennyire. Nem sajnál-
tathatom magam. Anyám hatása ez is. Hogy benne kinek a hatása dolgozott,
nem tudom. Volt alkalma gyakorlatot szerezni szerénységből, a nehézségek
rejtegetéséből: apja fiatalon halt meg. Falusi orvos volt, nem halmozott fel
vagyont. Pályája rövid volt, de azt sem a lehető leghatékonyabb pénzszer-
zés jegyében járta be. Nagy igyekezettel gyógyította a legszegényebbeket.
Sokat foglalkozott a cigányokkal. Nagyapám szülei szerbek voltak, Tria-
non után Jugoszláviában éltek. Nem voltak abban a helyzetben, hogy tá-
mogassák fiuk özvegyét és kislányait. Nagymamám családja, egykori bir-
tokos nemesi család, addigra elszegényedett. Rám úgy hagyományozódott
a történet, hogy bevonták őket egy bank alapításába, ami csődbe ment, és
ők kötelességszerűen állták a cehhet. Lehet, nem is tehettek mást. Minden -
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esetre a továbbiakban tisztes szegénységben éltek. Őket nem a kommunis-
ták taszították le a jólét talapzatáról, és nem is a nácik. Közelebbi és távo-
labbi rokonok segítsége nélkül nem tudom, mi lett volna velük. Abban,
hogy a lányok kijárhatták a gimnáziumot, és anyám az egyetemig jutott,
meghatározó szerepe lehetett néhány tehetősebb rokon jóindulatának.
Akkor válhatott anyám egyik legfontosabb tulajdonságává a szerénység.
Ami igazából büszkeség volt. Akinek büszkesége nem engedi, hogy kérin -
cséljen, panaszkodjon, aki féken tartja vágyait, az a harcait nem a külvilág
ellen vívja, hanem saját lelkében. Mennyire tudott vágyakozni tárgyakra!
Csak amiről én tudok: egy fényképezőgép. Egy kirándulásokra vihető étel-
doboz. Egy ezüst karkötő türkizekkel. Ezek voltak az ő trolljai, ezek a vá-
gyak. Meg még a vágy az utazásokra. Nagyobb és szebb lakásra. Saját kert -
re. Egy kisgyerek pihés nyakára, amit számtalanszor megcsókolhat.

Húga, a nagynéném, nem alakított ki magában ilyen erős ellenállást a
vágyaival szemben. Ő kimondta, ha valami után epesztette a vágy. Már
gyerekként csodálkoztam rajta, és szánalmasnak találtam ezt. A körülmé-
nyek nem alakították őket egyformára. Könnyen kínálkozó magyarázat,
hogy anyám húga kevésbé volt okos, már amiatt sem kerülhetett egyetemre.
És mivel munkája nem sok örömet adott neki, eleve elégedetlenségre volt
ítélve.

Kihúzom a fenti szöveget. Azután évekkel később előkeresem.
Nem hagy nyugodni, vissza kell illesztenem, mert ha nincs a helyén,

nem lesz érthető, miért játssza valaki a turistát a saját lakókörnyezetében,
miért tesz kirándulásokat közeli házakhoz, miért fürkészi a homlokzatokat
és a lakók jegyzékét a kaputelefonon — normális ember, akinek dolga van
ebben a világban, ilyesmit nem csinál.

Itt, az egyik műteremben készültek a festett üvegek, egy másikban a terv-
rajzok, melyek alapján a városmajori nagytemplom és más házak épültek.

Az évek alatt, míg a Városmajor utca 54.-re vonatkozó szövegrész ki
van húzva, eljutok Sztehlo Gábor emlékiratához, és megtalálom a Város-
major utca 54.-be vezető nyomot.

„Endre László többször is megjelent abban a városmajori ott-
honban, mely nagynéném házban létesült, de nem bántott senkit,
mert nagynéném férje nacionalista frázisokkal jól le tudta szerelni.
Hol itt, hol ott bukkant fel Budán, és én, aki ismertem őt, mindig
tartottam tőle. ‘Tisztító akcióinak’ híre különös félelemmel töltött
el bennünket.” Így áll az Isten kezében című könyvben. Nincs meg-
nevezve sem az üvegfestő művésznő, sem az építész.

Többet adnak ezek a sorok annál a kis bizonyosságnál, hogy igen,
rokonok voltak ők. Azt mutatják meg — nem először és nem utol-
jára —, milyen sokféle szál kapcsolja össze az események résztve-
vőit. Endre László, az ádáz jász, a zsidók elpusztításának egyik
kulcsszereplője, aki sok éven át küzdött a nagy cél megvalósításá-
ért, itt sürgött-forgott a Városmajorban, harcostársa és barátja volt
Árkay Bertalannak. Endre szerepe viszonylag ismert, míg az ifjab-
bik Árkayé teljesen ismeretlen. Én sem szerzek róla tudomást, ha
nem kezdem lapról lapra végigolvasni a Nyilaskeresztes Párt fenn-
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maradt és az Országos Levéltárban őrzött iratait. 1939. április else-
jén, amikor a „tervező építész” felvételét kéri a Pártba, harminc-
nyolc éves. Frissiben alakul a Párt, ez a belépési időpont meglehe-
tősen korai, azt valószínűsíti, hogy Árkay Bertalan nemcsak az
akkor újraalapított szervezetnek volt tagja, hanem már korábbi
nemzetiszocialista pártok is soraik közt tudhatták. (Szálasi előző
pártját betiltották, 39 tavaszán Hubay Kálmán által újjászervezve,
megváltoztatott névvel állt csatasorba. Az akkor belépők legtöbbje
korábban is politizált egyik vagy másik nemzetiszocialista pártban,
vagy más nacionalista szerveződésekben.) A városmajori nagy-
templom 39-re már áll, és fel is van szentelve, de a munkálatok foly-
tatódnak, mert folyamatosan fejlesztik, csinosítják az épületet. Fél
évvel Árkay Bertalan belépése után kitör a Második Világháború.
A tervező építész végig fenntartja tagságát a Nyilaskeresztes Pártban.
Jó anyagi helyzetére való tekintettel viszonylag sokat, havi 2 pen-
gőt áldoz a hungarista jövő előmozdítására. Tagkönyvébe egész idő
alatt, még 44-ben is bekerülnek a díjfizetést igazoló bélyegek.

Mindazonáltal a jelenet szép. Borozgató Endre László és Árkay
Bertalan az ajtó egyik oldalán, rántott levest kanalazó riadt gyere-
kek és halk szavú segítőik a másikon. A művésznő hol itt, hol ott.
Dörögnek a fegyverek, zeng ezerév, becsület és faj.

A kisgyerekes anyákat a pincében helyezték el. Ha valamelyik
apróság felsírna, a teli torokból politizáló férfiak remélhetőleg nem
hallanák meg. A nagyobb gyerekek pedig olyan fegyelmezettek,
hogy akkor se nyikkannának meg, ha rájuk nyitnák az ajtót.

Árkaynak igazán nem kell megerőltetnie magát, hogy „naciona-
lista frázisokkal” tegyen Endre László kedvére. Megerőltetnie ah -
hoz kell magát, hogy segítsen a zsidó származású gyerekek menté-
sére szervezett akcióba bekapcsolódó feleségének. Sztehlo Gábor,
ahogy a hozzá közel álló szereplők nevét, úgy az érzéseiket sem
tárja fel. Az értelmezés viszonylag szabad tehát, miért és mennyire
állt át ez a hungarista férfi feleségének rokonsága, és a hungariz-
mussal szembehelyezkedő, megvetően humanistaként megbélyeg-
zett keresztények oldalára. Lehet, egyetlenegy alkalomra szállt be,
és csupán azt akarta megakadályozni, hogy nejének lebukása őt is
magával rántsa. De az is lehet, hogy a gyerekek — és az ellátásuk-
ban közreműködő személyek — befogadása kezdettől a jóváha-
gyásával és egyetértésével történt. És ha így volt, míg biztosat nem
tudunk, azt is szabadon latolgathatjuk, mekkora része lehetett a
döntésben az amúgy bomlófélben lévő házasságot egykor tápláló
szeretetnek, az alapjában véve jó léleknek vagy a helyezkedésnek.
Ugyanis nem Árkay Bertalan volt az egyetlen régi nyilas, aki ed-
digre felfogta, hogy a nemzetiszocializmus — legalábbis időleges —
vereséget szenved, és aki nem akar utolsó vérig harcolni vagy a Bi-
rodalomba menekülni, annak készülni kell a bukás után eljövendő
korszakra. Hogyha ilyen számítás vezette, nem kalkulált rosszul:
utóbb nem vonták felelősségre nyilaskeresztes múltja miatt.
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Lili akkoriban hal meg, amikor Gábor a memoárját írja. Az üveg-
festőt itt, a Városmajor utcában gázolja el egy teherautó. A lelkész
Svájcban írja meg emlékeit. A kommunista hatalom nem hagyta,
hogy tovább végezze munkáját Magyarországon.

Sztehlo Gábor a háború befejeződése után a gyerekekkel maradt.
Kapott egy telket a nagyiparos Weiss-családtól, ott teremtett ott-
hont az árván maradtaknak, és azoknak, akiket megmaradt szüleik
képtelenek voltak ellátni. Ekkor a zsidó származású gyerekek mellé
újabb ellenségnek nyilvánított csoportok származékai, így törté-
nelmi nevek viselői is kerültek.

Ha csak munkájának híre jut el hozzám, ha csak a róla szóló mélta-
tásokat olvasom, és a feljegyzései alapján készült könyvet, bizo-
nyára jóságos, szelíd embernek képzelem el Sztehlo Gábort. Holott
kemény volt és indulatos. Ismerek olyasvalakit, aki egy ideig a vé-
dőszárnyai alatt élt; mindig bosszankodik, ha azt hallja, hogy Szteh -
loról érzelmesen beszélnek. Neki — azon túl, hogy életben mara-
dásához az ostrom után jól jött a lelkész által létrehozott otthon —
nincsenek kellemes emlékei róla.

Bennem az ostort lóbáló Jézust idézi fel, a kisdedeket magához
engedő, de fügefát elátkozó Jézust.

1944–45-ben készen állt a vértanúságra, ami végül is természetes,
ha valaki hisz Istenben. Kicsit kevésbé természetes, hogy ő a hoz-
zátartozói életét is Isten kezébe helyezte.

Habár ez a megfogalmazás nem egészen pontos. Ugyanis Sztehlo
azt tartotta, a teremtmény Isten tulajdona — hogyha így van, sorsa
eleve az Ő kezében van, és azt legfeljebb elfogadni vagy vitatni
vagy elfelejteni lehet; a lelkész folyamatosan észben tartotta.

Persze csak az én nézőpontomból nézve kevésbé természetes,
hogy tudatosan tette ki veszélynek hozzátartozóit Istenre hagyva
védelmüket, és az enyémből se felfoghatatlan. Régen nekem is volt
részem a hitben, és a lelkemben mindörökre megmaradt Isten helye
— egy szoba, amiből kiköltözött, és amibe soha nem költözött más —,
ezért azt is át tudom élni, hogy aki istenhívő, szeretteit se félti a
Mindenható akaratának beteljesedésétől. De ha akár csak a kétely
felmerül Isten létét illetően, vagy azt illetően, hogy olyan, amilyen-
nek az egyház tanítása szerint lennie kell, irtózatos lehet az aggo-
dalom. A nyilasok megtorolták, ha a keresztények zsidókat fogadtak
az oltalmukba, és úgy intézték, hogy a megtorlás a lehető legjob-
ban fájjon.

A felszabadulás után Sztehlo Gábor továbbra is gyerekek védel-
mezőjeként folytatta küldetését. Nemcsak a puszta életben tartásuk
volt a célja, pedagógiai kísérletbe fogott. Önszervező közösséget,
demokratikus miniállamot próbált szervezni. A munkába kivételes
felkészültségű és ambíciójú pedagógusok is bekapcsolódtak, vala-
mint alkalmilag művészek, köztük Weöres Sándor.

Miatta figyeltem fel erre a mozzanatra.
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Már a nyilasok ügyeivel foglalkoztam, amikor egy időre elkezd-
tem kutatni a negyvenes évek végén Weöres ellen kibontakozó tá-
madássorozatot. Az ösztönzött erre, hogy a Látó leközölte éveken
át készült gyűjteményemet „a Mester” tanításaiból, a zen koanok
stílusában megformált interjúrészleteket és anekdotákat. Ezután ke-
restem ki a korabeli lapokat, azzal, hogy nézzük csak meg figyel-
mesen, hogyan teltek W. S. napjai kortársai között.1 Rövid ideig pár-
huzamosan kutattam a nyilas-témában és a Weöres-témában.

Ahogy Philip Marlowe szokott rácsodálkozni, amikor egyszerre
két ügyben nyomoz — Chandler krimijeinek jellemző szerkezeti
megoldása —, egyszer csak arra jöttem rá, hogy „a két ügy egy”.

A Weöres-ügyhöz a gyújtózsinór egyfelől egy verstől,2 másfelől
egy olyan publikációtól vezetett, ami a Sztehlo-féle intézményben
végzett művészetpedagógiai tevékenységet ismertette. Rákosi Zol-
tán tanár a Válasz című folyóirat 1947. évi második számában szá-
molt be a tanítványokkal végzett közös munkájáról, a Válaszban,
mely lap Weörest is rendszeresen közölte, és ahova Árkay Bertalan
is írt. Ez a publikáció heves reakciót váltott ki egy Rozgonyi Iván
nevű pályakezdő költőből.

Addigra minden túlzás nélkül össztűznek nevezhető támadásso-
rozat bontakozott ki Weöres Sándor ellen különféle szociáldemokrata,
kommunista és polgári orgánumokban. Itt nem jelentéktelen zugla-
pokról és firkászokról van szó, hanem Kéthly Anna hetilapjáról és egy
sereg baloldali íróról, esztétáról, a kommunisták elméleti folyóiratáról
és Szigeti József filozófusról, Lengyel Balázsról és az Újholdról, és
végül, de nem utolsósorban a Vigiliáról. A lap egyik meghatározó
szerzője és szerkesztője Rónay György volt, költő, aki történetesen
éppen Weöressel egyazon évben született. Ez idő tájt a Demokrata
Néppárt, vagyis a katolikusok pártjának országgyűlési képviselője.

Rónay minden más bírálónál alaposabban és nagyobb terjede-
lemben foglalkozik Weöressel. Szövegének olvastán kitűnik, hogy
amilyen mélységesen irritálja őt pályatársának költészete, olyan
rendszerezetten igyekszik érvelni ellene. Tanulmánya a Vigilia 1947.
augusztusi számában jelenik meg. Rónay megemlíti, hogy a kortárs
költészet ismerőinek körében közismerten Weöres „nemzedékének
legkészebb, legfélelmetesebben mester tagjaként kezdte pályáját”.
Majd felrója, hogy Weöres egyre gyakrabban és feltűnőbben fordul a
ganaj, a trágya, a mocsok és a sáros-véres erotikus ábrándok képei
és képzelgései felé, amit ő, Rónay György már-már pszichopatoló-
giai jelenségnek tart, ugyanakkor egy dúlt fantáziájú kamasz trágár-
ságainak szintjén állónak ítél, „bármily nagyképű mezét ölti is ma-
gára a létundornak, mítosznak vagy bölcsességnek”. „Egyszerűen
ízléshibbanás” — szögezi le végül Rónay. Majd — a szocdemek és
kommunisták után — ő is felhozza a költészet, általában a művészet
közösségi jellegének kérdését: „Az a művészet, amelyből ez az alap-
vető közösségi jelleg hiányzik, amely tehát nem fölfogható, végered-
ményben nem is egyéb, mint kuriózum, exótikum.”

1Látó, 2013. június,
2014. február,
2014. június.

2Weöres Sándor:
Eidolon. Magyarok, 1947.

január; az Egybegyűjtött
írásokban Az áramlás

szobra címen lehet meg-
találni (I. kötet. Magvető,

Budapest, 1981, 607.).
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A hibát nagyrészt abban látja, hogy Weöres, elfogadva Hamvas
Béla keresztapaságát, a keleti bölcseletet szólaltatja meg verseiben.
Végül szinte sajnálkozva ismeri el, hogy néhány „megkomponált”
verse, melyeknek létrehozatalakor a költő „legyőzi önnön hajlamát
az elernyedésre, s nem igyekszik ezt az ernyedtséget »filozófiailag«
igazolni”, mégiscsak „nagy és nemes művészet”.

A közösségi társadalom köztulajdonnak tekinti az ifjúságot, a
nemzeti vagyon részeként tart számon minden egyes gyermeket,
és ezért szoros ellenőrzés alá vonja a nevelést, amennyire csak lehet,
egységesítve és központilag folyamatosan irányítva azt. A Sztehlo
Gábor által szervezett mikrovilágban kísérletezgető pedagógus
talán nem számított rá, de nagyon kihúzta a gyufát Weöressel,
annak dacára, hogy beszámolójában arra is kitér, a gyerekek kor-
társ költészet iránti lelkesedése idővel lanyhult, és örömmel fedez-
ték fel maguknak a klasszikusokat, például Arany Jánost. A Vigilia
decemberi számában Rozgonyi Iván veszélyes, további káros fo-
lyamatokat generáló jelenségként bélyegzi meg Weöres költészetét.
Úgy látja, az „az esztétikának a modern mélylélektan szőröstül-
bőröstül átvett tételein alapszik”, és „célul tűzi maga elé az ösztönök
kizárólagos szerepeltetését a művészetben, s egyetlen értékkritéri-
uma megint csak az ösztönösség”.

A támadássorozat e nélkül is drasztikus volt, megállapíthatatlan,
hogy mennyit rontott a helyzeten Rozgonyi Iván cikke. Miközben
egyes alkotók kiálltak Weöres mellett — adott helyzetben már bi-
zonyos kockázatot is vállalva — (elsősorban és legfigyelemremél-
tóbban Szentkuthy Miklós, rajta kívül pedig Kassák Lajos, Gellért
Oszkár, Zathureczky Ede és Pátzay Pál), a „szakma” szinte egysé-
ge sen fordult ellene. Mondom, a kulcsszó a közösség volt. Ami fel-
idézi a néhány évvel korábban íródott Teljesség felé egyik passzusát,
a közösség-gyűlöletről szólót. A Mester azt tanácsolja, ne engedjünk
annak a kísértésnek, hogy minden rosszért valamilyen közösséget
tegyünk felelőssé:

„A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tü-
nete: gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók,
vagy: a katholikusok, vagy: a pénzemberek, stb.: a gyűlölt közössé -
get tönkre kell tenni és minden rendbejön.”3

Minél inkább áhítozik valaki közösségi társadalomra, annál haj-
lamosabb a közösség-gyűlöletre. Látszólag nem szükségszerű, hogy
így legyen — gyakorlatilag így szokott lenni. Közösségileg elköte-
lezettnek lenni annyi, mint más közösségekkel harcban állni, és
mindenki mástól is azt várni, hogy ugyanúgy harcban álljon.

Amúgy persze Sztehlo a maga módján — közösség-gyűlölet től men-
tesen, habár emberfelettien eltökélten — nagyon is közösség-szervező
volt, mégpedig rátermett és sikeres közösségszervező, a felszabadulás
előtt, a sok külön-külön működő otthon idején, és a fel szabadulás után
számára még megadatott néhány évben, gyerekállamának létreho-
zójaként. Ezek az általa életre hívott közösségek idegen testek vol-

3Weöres Sándor:
A teljesség felé.

In: Egybegyűjtött írások,
I. kötet. Magvető,

Budapest, 1981, 647.
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tak a hungarista államban és hasonlóképpen a kiépülő kommunis-
ta államban is.

Viszont el kell ismernem, hogy ha Rozgonyi Iván nem tűzi toll-
hegyre a művészetpedagógiai kísérletet, sohasem figyelek fel Rákosi
Zoltánra.

Szegeden, 1916-ban született. Budapesten az evangélikus gimnázi-
umba járt. Esetleg innen is eredeztethető kapcsolata Sztehlo misz-
sziójával. Azután Eötvös kollégista volt, ennek köszönhetően jól tu-
dott olaszul és németül, talán más nyelveken is. Fennmaradt egy
vers, ami rövid és lényegre törő jellemzést ad a kollégistákról —
róla azt tartotta fontosnak az utókorra örökíteni az ismeretlen poé -
ta, hogy szerették a nők és a rendőrök. Mit jelenthet ez? Ha mást
nem, azt mindenképpen, hogy nőügyei és rendőrségi ügyei már
ekkor figyelmet keltettek.

1944-ben, 28 évesen katonaruhában járta Budapestet. Harcokban
részt vett-e, arra nincs adat, de zsidók mentésében igen: egy buj-
káló színészt ő vitt át egyik rejtekhelyről a másikra — a dolog jelle -
géből következtethetően nem egyedül cselekedett, hanem társak-
kal együttműködve.

Egy kórház bejáratánál tetemek voltak kipakolva. Az egyiknek,
egy nőnek a talpára rajzszöggel cédulát tűztek, hogy minden arra
járónak tudtára adják, az egy zsidó hulla. Rákosi Zoltán felháboro-
dott, és kiabálni kezdett: gyalázat! A tettesek a közelben voltak, ám
ez nem késztette óvatosságra.

Mert hiszen pont ezért volt kitéve a hulla, pont ezért volt felcé-
dulázva: hogy színvallásra késztesse a lelkeket.

Egy nyilas lelőtte. Rákosi Zoltán élettelenül esett össze. Később
a kórházi személyzet bevitte, és megvizsgálták. Kiderült, hogy bár
sok vért vesztett, nem halt meg. A golyót benne hagyták, de bekö-
tözték, és ágyba fektették.

Felgyógyult, és az ostrom után Sztehloéknál kezdett dolgozni.
Az intézményben nem ő volt az egyetlen magasan képzett, ambi-
ciózus pedagógus, Eötvös kollégista is akadt közöttük.

Közben a Kollégiumba is visszajárt tanítani, olyan, később hí-
ressé vált fiatalok képzésében vett részt, mint Lator László és Do-
mokos Mátyás. Utóbbi évtizedek múltán is érezhető döbbenettel
idézte fel, hogy mikor az Andrássy út 60. előtt sétáltak, Rákosi Zol-
tán a posztoló őrök előtt hangosan szidta a rendszert, majd haza-
érve, alig negyedórával később, kiselőadást tartott édesanyjának
arról, hogy óvatosabbnak kéne lennie, mert mindenkit figyelnek, a
falnak is füle van. Egyszóval Rákosi Zoltán különc volt, olyasféle fi-
gura, mint E. T. A. Hoffmann hősei, egy budapesti Anselmus diák
vagy Kreisler karmester. Nagyon is tisztában lehetett a körülötte lé-
tező világgal, és tudta, hogy aki nem alkalmazkodik, az pusztulásra
van ítélve, de minél jobban tudta ezt, annál kevésbé volt képes al-
kalmazkodni.
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A gyerekotthon felszámolása után egy pesterzsébeti leánygim-
náziumban kapott munkát. Ezen a helyen már nemcsak rendkívüli
erudíciójával rítt ki környezetéből, hanem az adott helyen szokat-
lan műveltségével is. Színházba, Zeneakadémiára vitte tanítvá-
nyait. Az olasz reneszánszért rajongott, Erzsébeten ez lett a veszte:
állítólag azért rúgták ki, mert a diáklányoknak Giotto képeit muto-
gatta. És volt még valami a rovásán: abban a korban, amikor köz-
pontilag elő volt írva, mit kell gondolni, ő önálló gondolkodásra
inspirálta a tanítványokat. Szeptemberben kezdett, decemberben
már el is távolították.

Bár kockázatosan élt, a végzet nem sújtott le rá könyörtelenül.
Ekkor is megúszhatta volna egy dorgálással és áthelyezéssel olyan
munkakörbe, ahol nem kerülhet közvetlen érintkezésbe a tanuló-
 ifjúsággal. A miniszterhelyettes asszony dorgáló szavai hallatán
azonban a tanár nem húzta be fülét-farkát, hanem dühbe gurult, és
ordítva kérte ki magának a vegzálást. A nő hátrált, Rákosi Zoltán a
nyomában, továbbra is kiabálva. Telefonzsinórban botlott meg a mi-
 niszterhelyettes, úgy esett el, de a helyzet súlyos volt. Szóba sem
jött onnantól kezdve a budapesti állás.

Mehetett Sztálinvárosba, egyesek szerint figuránsnak, mások
szerint a földmunkákból vette ki részét. Az építkezésen ásott árkok
valamelyikének átugrása visszarepítette 44-be, szíve felé mozdult a
benne maradt golyó. Rákosi Zoltán ennek az ároknak köszönhe-
tően került vissza a fővárosba, elhúzódó gyógykezelésre.

Idővel felmerült a lehetősége, hogy hasznosítsa nyelvtudását és
tehetségét: megengedték neki, hogy fordítson. De a Rákosi nevet
nem használhatta. Bizonyára nem abból a meggondolásból, hogy
azt az állam vezetőjének kellett fenntartani, inkább saját rossz cse-
lekedetei miatt. Ákos Zoltán néven maradt fenn fordítása.

Évek teltek, nem is kevés, elbeszélésünk hősének viharos tempe-
 ramentumához képest, mígnem kitört a forradalom. Ahogy az ed-
digiekben, úgy ebben az időszakban is a valószerűség határán ala-
kulnak dolgai. Szovjetek által összefogdosott és az országból kivinni
szándékozott fiatalokat ment ki egy vasúti kocsiból; őt magát el
akarják fogni, de míg a karhatalmisták a főbejárat felől a házba ha-
tolnak, ő kislisszol a hátsó kapun; egy vasutas csempészi ki az or-
szágból, olyasvalaki, akinek 12 évvel korábban, a nyilasok ellenében,
ő segített.

Olaszországba került, az életéből hátralévő néhány évet ott élte le.4

4Rákosi Zoltán történetét
Domokos Mátyás,

Lator László, Orbán Ottó
és Sárközi Mátyás

emlékezéseinek felhasz-
nálásával idézem fel.
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