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IRODALMI MOZAIK

Magyar Dunántúl

A Dunántúl (Pannónia) nemcsak földrajzi, gazdaságtörténeti, mûvelõdéstörté-
neti fogalom: irodalom-, költészettörténeti fogalom is. (Akárcsak Erdély, a ma-
gyar Alföld és a Felvidék.) A Dunántúlnak mindig voltak költõi: Berzsenyi Dáni-
eltõl és Kisfaludy Sándortól Ágh Istvánig és Bertók Lászlóig, és közöttük ott
van a fél magyar irodalom, amely versben vagy prózában, regényben vagy esszé-
ben rendre megörökítette a dunántúli tájat, történelmet, mûveltséget és nép-
hagyományt. A Dunántúl költõi, irodalmi ihletése nyomán világra jött irodalmi
alkotásokból több kötetes antológiát lehetne (egyszer talán kellene) egybe-
gyûjteni. Ezek az irodalmi alkotások legalább olyan hitelesen adnának képet a
tájról, a táj múltjáról, a benne élõ emberrõl, mint a tudós monográfiák.

A dunántúli tájnak, történelemnek, mûveltségnek ugyanis „lelke” van (ahogy
Erdélynek, az Alföldnek, a Felvidéknek is). Ennek a „dunántúli pszichének” a
mögöttes terében, az alakítói között bizonyára ott található a táj természeti
képe: a szelíd dombvidékek, a barátságos erdõk és ott található az a „második
természet”, amelyet már az ember (a dunántúli ember) alkotott: a régi váro-
sok, az etnográfiai jellegzetességeket viselõ falvak, a történelmi várromok, ud-
varházak, templomok, kolostorok. Aki otthonos a Dunántúlon, az könnyedén
eligazodik latin-Európa történelmi vidékein is: Itáliában, Dél-Franciaországban.
Nem csak a latin civilizáció ujjlenyomatát magukon viselõ építmények, város-
képek, hanem (és ez a fontos) a táj szellemisége következtében is. A Dunántúl,
ahogy már igen sokan megállapították róla, „latin vidék”, ám emellett jellegze-
tesen magyar vidék is, minthogy mindenütt ott van rajta a magyar történelem,
a rnagyar mûvelõdés, a magyar szellem bélyege. Folyóiratunk jelen száma (ahogy
korábban a Balaton világának szentelt számunk esetében történt) most ennek
a jellegzetes dunántúli „lelkiségnek” a lenyomatát kívánja megörökíteni. Ter-
mészetesen ezúttal is költõk és írók mûvei által, minthogy a „magyar Dunán-
túl” világát, karakterét, szellemiségét mindig is irodalmunk fejezte ki és örökí-
tette meg. Költészetben Berzsenyi Dániel, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Csorba
Gyõzõ, Ágh István, Bella lstván, Nagy Gáspár, tanulmányban, esszében Szabó
Zoltán, Tatay Sándor, Takáts Gyula, Tüskés Tibor (és persze még sokan mások).
Költeményeiken, írásaikban ott van a magyar Dunántúl semmi mással össze
nem téveszthetõ szellemi vízjele.

Pomogáts Béla
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S Z A B Ó   Z O L T Á N

Dunántúl

Van két évtized a magyar történelemben, mely alatt a Dunántúl, a táj, mely a
Duna és a Dráva közt az osztrák határig terjed, Magyarország fele volt. Felnõtt
több magyar nemzedék, mely ha az anyaországra gondol, két országrészt gon-
dol alatta: Dunán innent s Dunán túlt. A trianoni esztendõkben a Dunántúl az
országnak csaknem a fele s a változatosabb fele volt. Ezekben a szûk és komoly
esztendõkben tengerünk a Dunántúl Balatonja, Kárpátunk a Bakony erdeje.
Városainkul a vén felvidéki és erdélyi városok helyébe a dunántúli városok ma-
radtak: Sopron és Székesfehérvár, Pécs és Veszprém, Esztergom és Kõszeg. Ezek-
ben az esztendõkben felfedeztük és megszerettük a földet, melyre apáink, kik
gazdagabb országban, tágabb határok között éltek, alig vetettek ügyet. Illõ,
hogy most, mikor az országhatár itt-ott elérte, másutt megközelítette az ország
természetes határát, megemlékezzünk az országrészrõl, mely mindig a mienk,
s Trianon és Bécs között Magyarország szebb, változatosabb, üdítõbb tájéka
volt.

*
E táj volt Magyarország tájai között a kapu és õrtorony, mely Nyugatra nyílt

és Nyugatra nézett. Két sarkában két város Dél-Európa és Észak-Európa, latin
Európa és germán Európa építészeti formáit hozta Magyarországba: Pécs és
Veszprém. Klímája talán minden magyar tájak klímája között a legenyhébb,
tájképeinek vonalai is enyhébbek, mint a többi tájaké: csupa hajlat, csupa lej-
tõ, csupa enyhe és lágy vonal. A magyar költõ Goetheként Itáliába törekedvén
erre kellett volna, hogy útját vegye, s a Dunántúl nemcsak a szó földrajzi, ha-
nem a táji értelmében is út a mediterrán tájak felé. A magyar szõlõ itt a legéde-
sebb, talán a boraink közül a Dunántúl borai azok, melyek legjobban emlékez-
tetnek a francia borok ízeire. Ez a legnyugatosabb magyar vidék, úgy hazája a
szõlõnek s kúriáknak, ahogy a Loire-mellék hazája a szõlõnek és a kastélyok-
nak. Valami szerény douceur de vivre itt fejezõdött ki leginkább Magyarorszá-
gon. A magyar föld Janus-arcából ez a táj a Nyugat felé forduló.

*
Az ember formálja a tájat, és a táj alakítja az embert. Ez a táj a maga ma-

gyarjait a maga képére formálja. Édesebb és szelídebb táj, mint a többi, szelí-
debb táj, mint az Alföld síkja s a Székelyföld hegyes vidéke. Szülötte is szelí-
debb, mint a többi tájaké. Hite szerint katolikus, vérmérséklete szerint békülé-
keny, politikája szerint hevességtõl irtózó, hacsak nem somogyi. Annak a pil-
lantása, akinek látását lágy hajlatok, szelíd dombok és enyhe völgyek nevelték,
szelídebb lesz, mint azé, aki összehúzott szemmel ment végig végtelen síko-
kon, mint az Alföld fiai. Az Alföld olyan vidék, mely az igazság keresésére nevel,
a Dunántúl olyan, mely szeretetre, megbékélésre és megértésre vezérel. Bora is
elébb üdít, nem részegít mindjárt, miként a tokaji. A fajta fia, de a táj neveltje:
a nép itt nem a mezõvárosok tág közösségében vagy a tanyák nagy magányos-
ságában lakik, hanem kisded, nyugati méretû falvakban, melyekbõl ritkán hi-
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ányzik a régi templom vagy legalább annak romjai. Ez az a magyar vidék, mely-
nek leginkább mûfaja a dal. A népdal itt gyakorta majdnem nyugatos, könnyed
és játékos, s nem balladásan komor, mint másutt. Ha más magyar vidék prófé-
tának, ez poétának való.

*
A magyar urbanitás hajója Trianonig a Felvidék volt és Erdély, a Kárpátok

félkörös öve, vén városokat bújtató völgyeivel. E részek a háború után kiesvén
hatalmunkból, a városiasító gond felfedezte a maga számára a Dunántúlt.
Mennyit csinosodott ez idõben Sopron és mennyit Székesfehérvár? Aki a tó felé
menet évról évre áthaladt a régi királyvároson, minden évben talált egy új teret,
egy új szobrot, egy új emlékmûvet, egy csinosan kiképzett utcasarkot vagy tér-
részletet, egy újonnan épített kút vizének csobogása üdítette a nyári melegbe
süllyedt város tikkadt épületeit. Szépült Kõszeg és csinosodott Veszprém, a
dunántúli kisvárosok e legbájosabbja. És mennyit csinosodott a Dunántúlnak
a latin Európa felé nézõ kapuja, Pécs, a székesegyház s a töröktói itthagyott
minaret körül. A Mecsek oldalában utak, épületek, tetején szálloda, új temp-
lom tudatosan olaszos formái emelkedtek ki az apró falakkal körülvett szõlõs-
kertek közül. Az urbanizáló szándék azonban nemcsak építkezési értelemben
vetette meg lábát e táji hangulata szerint legdéliesebb magyar városban. Szoci-
álpolitikai kezdeményezések indultak innét, és színvonalas irodalmi igyekeze-
tek, melyek a Budapestre központosult magyar irodalom decentralizációjára
törekedtek értékes folyóiratokban. A város, mely addig csak vidéki város volt,
néhány szép, de elhanyagolt emlékkel gazdagodott, és végre úgy érezte, hogy
önálló jellemvonásaival és szellemkitermelésével van mondanivalója az ország,
az egész magyarság számára is.

*
Az irodalom is ez idõ tájt írta be véglegesen a Dunántúl képét a magyar

tudatba. Babits Mihály költészete ebben az idõben fogalmazza meg és fejezi ki
az édes Pannónia ízeit és mondanivalóit költészetének formáiban, hangulatai-
ban és mondanivalóiban is. A „kék” Dunántúl, ahogy az õ költészetében megje-
lenik, megint a daltelt vidék, hová Athénból s Rómából érkeznek a múzsák, hol
„kékek az alkonyi dombok, / elülnek a szürke galambok, / hallgat az esti táj, /
ballag a kései nyáj”. Szekszárd szülötte és Esztergom lakója, e nagy dunántúli,
újra kifejezi e föld lényegi és karakterbeli mondanivalóit, nem is annyira tájle-
írásokban, tájfestõ versekben, mint inkább egész költészetének modorában.
Ha egy-egy országrész képe akkor formálódik véglegessé egy nemzet tudatá-
ban, mikor írói azt az országrészt kifejezik, akkor a Dunántúl így is újra megje-
lenik a magyar tudatban e két évtized alatt.

*
Igen szépen mondja egy francia író, hogy a föld annyi életet termel ki magá-

ból, amennyi életet temet magába. Ha egy vidék reményeinek nagyságát emlé-
keinek gazdagsága szabja meg, jövõjének tartamát és tartalmát múltjának gaz-
dagsága, akkor Pannónia egyike azoknak a magyar vidékeknek, mely legnyu-
godtabban nézhet a jövõ elé. Ha a Dunántúl jövõjét múltjának értékével és
mértékével mérjük, e jövõ, jövõje a tájnak, mely az Árpádok korában kezdett
civilizált vidéke lenni Magyarországnak és a Római Császárság idején kezdett
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civilizált vidéke lenni Európának, nem lesz jelentéktelen. Régi hivatása, kapu
és bástya lenni Nyugat felé, nem mulandó, s a két trianoni évtizedben tette
meg az elsõ lépést a felé az új hivatás felé, mely illõ a régihez is, hogy Magyar-
ország kertje legyen, pihenõhely, mely az eróhek szolgál kirepítõ fészkéül.

1942
(Hazugság nélkül II. Kötet Budapest, é.n. Hét torony Kiadó)

T A K Á T S   G Y U L A

Vázlat a dunántúli költészetrõl*

A magyar költészetben a legnyugatibb s egyben a legdélibb jellegû a dunán-
túli – az úgynevezett Pannon – országrész lírája. Földrajzi helyzete, történel-
me és szellemi öröksége jelentõs szerepet játszott e vonások kialakításában.
Hiszen Aquincum, azaz a mai Óbuda; Savaria-Szombathely; Mogentianae-
Keszthely és Sopianae-Pécs szögletében ma is a római alapozású utakon fo-
lyik tovább az élet. Római istenek, császárok szobrai és középületei, templo-
mai díszelegtek hajdan e tájon. Romjaik és leleteik ma is e városok szellemi
életére kisugárzó emlékek. E klasszikus felépítményt egy derûs, emberi ará-
nyú, kézhezálló gazdag táj és annak mediterrán jellegû éghajlata sugározza
be. Északról és keletrõl Európánk fõfolyója, a Duna, délrõl pedig az Alpokból
iramló Dráva határolja. E folyók a nyugatot kelettel összekötõ euráziai, élõ
áramlásnak nemcsak jelképei. Ezeknek az adottságoknak tengelyében bazalt-
vulkánok sorától szegve a Balaton, vagy másképp a Magyar Tenger óriás víz-
tükre ragyog. Irányjelzõ még a repülõknek is, akik e tükörtõl északra tündéri
szõlõvidék fügés présházait és erdõk koszorújában a kéklõ medencék kagyló-
iban bányavidékek gyárait szemlélhetik. Délre pedig le egész Pécsig mandulá-
sok-gyümölcsösök, szelídgesztenyések és óriás hullámzású zöld dombok ga-
bonatábláiban gyönyörködhetnek. Ilyen megközelítõen e dunántúli valóság
arca, Petõfi magyar Nagyalföldjének nyugati szomszédja.

E tömörített vázlatból is talán kiérezhetõ az a külsõ vonás és az a matéria
mögött rejtõzködõ szellemi lényeg, amely minden valóságból és mindenütt
nevelõ erõvel sugároz a rajta és benne élõ emberre. A föld a világba tájolt
helyzetével pedig magát a történelmét is sokban igazítja. így beszélhetünk e
valóságok indításából egy sajátos dunántúli költészetrõl.

Ez a líra, ha nagy nemzeti költõink mûvét vesszük alapul, megkülönböztet-
hetõen rajzolódik ki a magyar költészetben. Igen jellegzetes például az a kü-
lönbség, amely pl. az alföldi és Erdély-határszéli Petõfi-Arany-Ady és a dunántú-
li Vörösmarty-Vajda-Babits lírája és szelleme között van. De ha már a dunántúli
római, latin hagyománnyal kezdtem, úgy Pannoniában a náluk századokkal
messzibb múltat kell idéznem, hogy ne csak költõink sorát, de a Dunántúl

*Elhangzott Aleksander Nawrocki költõ fordításában 1974. október 24-én a varsói Magyar
Kulturális Intézet „Dunántúl a magyar költészetben” c. elõadásán.
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szellemét is idézhessem, mert szellem és szülõföld, úgy vélem, még a
tegkivételesebb esetben sem különíthetõ el.

„A pannon-föld északi hûs rögein” kivirágzott „mandulafácskára”, Janus Pan-
noniusra gondolok. A magyar reneszánsz poéta doctusára, akit – akárcsak ko-
rábban Petrarcát – 1461-ben költõvé koronáztak Itáliában. A dunántúliak me-
diterrán vonzásában Ferrara-Padova neveltje. Büszkén írta versében, hogy õ
hívta és ültette elsõnek a magyarok közül a Dunához és a Drávához Apollót és
„a költészet virágait” is...

E mediterrán kitekintés költõje volt Zrínyi Miklós is. Az „Adriai tengernek
Syrenaia”, aki a Dráva partján a 17. századi olasz líra kiégõ idill és elégia és
eposz formáját is élettel töltötte meg, mert lüktetõ érzékiséget vitt a papírízû
szerelembe, és sós vért és könnyet a harc és a halálról leírt soraiba. Verseiben
nemcsak dél tüze, de a török kelet minden pompája is fénylik. Színes és szilaj,
díszes és kegyetlen, klasszikus és keresztény ez a pannon tájon „fekete szerecseny
lovakat”, damaszkuszi pengéket röpítõ és tevét és elefántokat és víziisteneket
fölvonultató Zrínyi Miklós-i déli líra. És fölöttük a zászló a rendíthetetlen haza-
szeretet.

Elhalóbb zenével és haloványabb ihlettel ennek a délnek a hatásáról vall,
Petrarcát és Vaucluse-t idézve, Sümegre és a Balaton-menti szüretekre Laura-
Rózát énekelve Kisfaludy Sándor.

– És Berzsenyi Dániel? – E szellem és igény szoborrá tömörül az õ külföldön
sajnos még alig ismert életmûvében. Külön tisztelettel kérem e mû tolmácso-
lására lengyel költõtársaimat, mert Berzsenyi mûve a végsõkig csiszolt költõi
tökéletesség, s mert tökéletes, tehát mindig idõszerû. Fojtott és megzabolá-
zott szenvedélye: állandó parázs... Verssorai: összeszikrázó, egymást feszítõ és
szívünkig világító szavak... Versszakai: a gondolat, a zene, a képzelet és kemény
ihlet klasszikus szerkezetei...

És Vörösmarty-Vajda-Babits költõi hármasa nem ezeket a jegyeket tágítja és
mélyíti-e és hozza-e el egész századunkig? Mégpedig úgy, hogy eszméiket kifeje-
zõ jelképrendszerük nemcsak ezt a szellemet, de az idõben egyre változó vilá-
gunkat és a szülõföldet és történelmét is elénk varázsolja.

Ennek a „nagyrakelendõ képzeletnek” költõje Vörösmarty is, a „délszaki tün-
dér” ébresztõje. Az eltûnt pannóniai tenger kies tájékába egy képzeletbeli „Dél-
sziget” varázslója. De színes verspompájával és zenéjével, dunántúli nyelvgaz-
dagságával az acélpengék és zászlók villogtatásá-ban is az „õsi dicsõség” éb-
resztõje. A természetben szóló isten hivõje. Paradoxmód romantikus-tündéri
realista, nemcsak a múlt, de még a Völgység, vagy a Velencei tavi lápvidék ábrá-
zolásában is...

De ennek a tájnak szenvedélyes mediterrán tüze hevítette mindvégig Vajda
Jánost is. Õ volt és õ maradt Arany János elnémulásának, torokszorító görcsé-
nek idején is a halott Petõfi eszméinek és a zsarnok hatalommal soha ki nem
egyezésnek folytatója. A magyarság-haza-Európa-emberiség-szabadság-egyenlõ-
ség-testvériség izzik mind verseiben, mind publicisztikájában egészen a század-
fordulóig. 1867 után, szinte sivatagi oroszlán-magányában is.

Ilyen belsõtûzû és kemény és „a mindenséget vágyom versbevenni” igényû
Babits Mihály lírája. Tüzét a szekszárdi bukolikus szõlõvidék és Itália rokoni
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párhuzama végig kíséri. Dante „Isteni színjáték” fordításának mélysége, Janus
Pannonius európai kultúrát fölölelõ és magyarító és újító szelleme, akár a bor,
együtt forr és lángol még présházi, gyümölcs-szagú idilljeiben is...

Az õ költészetének bukolikus ízei elmélyítve a balatoni táj és az õsi, patriar-
chális, dunántúli világ nem külszíneivel, de rejtett lényegével, tovább épült
Keresztury Dezsõ „Dunántúli hexametereiben” és Jankovich Ferenc párizsi táv-
lati dunántúli kisvárosokat, falvakat, barokk tornyokat, hegyi présházakat és
cselédházakat együtt idézõ népiségével.

E táj szelíd dombjai közül és kéken rezgõ fényeibõl és vadon erdei közül Illyés
Gyula költészetével egy egészen más világ, a béresek, szegénylegények és pusztai
nincstelenek hada kelt föl, a költõ együttérzõ szívének elsöprõ indulatával. A
„Délsziget” helyett a pannon dombokon, a hercegi-grófi uradalmak tengerébõl
az elhagyatott magyar puszták szigetei kiáltanak egymásnak. A „délszaki tündér”
helyett cseléd nagyapák és egy juhászszámadó alakja, akik költõnk szemében „e
kor minden királyánál” nagyobbak. Petõfi és Vajda János indulata perel tovább
Illyés lírájában... Ilyen ragyogású és tûzû ez a sokszor, de szinte mindig félreértet-
ten idillinek minõsített dunántúli líra és táj. Hajnala, felhõje és éjfélje egyszerre
tündéri és kardéli ragyogású... Költõk szülõföldje ma is...

(Életünk, 1975. 153–155., részletek)

BERZSENYI DÁNIEL

Búcsúzás Kemenesaljától

Messze sötétedik már a Ság teteje,
ezentúl elrejti a Bakony erdeje,

szülõföldem, képedet:
megállok még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellõ halmok! gyönyörû vidékek!

Vegyétek bús könnyemet.

Ti láttátok az én bölcsõmnek ringását,
s ácsorgó ajakam elsõ mosolygását,

szülém forró kebelén;
ti láttátok a víg gyermek játékait,
a serdülõ ifjú örömit; gondjait,

éltem vidám reggelén.

Mélyen illetõdve búcsúzom tõletek;
elmegyek: de szívem ott marad véletek

a szerelem láncain.
Hímezze bár utam thesszali virulmány,
koszorúzza fejem legdicsõbb ragyogvány

a szerencse karjain;
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bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok

örömmel tölt órái!
Nem ád vissza nékem már semmi titeket!
Evezzem bár körül a mély tengereket,

mint Magellán gályái.

Ó, gyakran a szívnek édes ösztöneit
s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit

egy tündér kép elvágja!
A szilaj vágyások gígászi harcait,
e bujdosó csillag ezer orkánait

bévont szemünk nem látja.

Hív szivünk csendesebb inlésit nem halljuk,
az elõttünk nyíló rózsát letapodjuk,

messzebb járnak szemeink;
bámulva kergetjük álmunk tarka képét,
örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét,

s késõn hullnak könnyeink.

I L L Y É S   G Y U L A

Az ozorai templomban

A bolygón, amely lánggal égve
s szabott körébõl ki-kitérve
rohan a hideg ûrön át,
rajta van Ozora
várdombja, temploma
és mind e picike banyák.

A vén padokban ülve-
állva s elõre-hátra dûlve
eveznek Mária felé;
a zátony csillagok
közt úgy csapong daluk,
mint hõs, erõs hajósoké!

Vendégként (mert hitetlen)
kedvesem, szálljunk mi is ketten
velük ma tovább és tovább.
Nekik a másvilág,
nekem az ifjúság
dõl kéken az ablakon át.
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Melyik szebb? Zengedezve
hadd vigyenek egy percre mennybe
kéz-kézben veled, teveled.
Mária, szûz anya,
mind isten angyala
e kis banya: úgy zengenek!

A bolygón, mely kigyúlva
s szabott útjáról ki-kihullva
száguld az õrült semmibe,
e semmin is kivül
dalolva így repül,
akinek van mit hinnie.

Vezet a kemény kántor,
lendülnek föl és föl szavától
az ifjú s vén arcok, szivek.
Mária, szûz anya,
nem lehet, hogy soha,
soha partot ne érjenek.

Mária s Anna, Anna,
õ néz le ránk, Jézus nagyanyja,
a falról az isten napa!
családi hû fejek,
mint otthon az üveg
alatt a sok fénykép baka.

Hitetlenül és szótlan
ajakkal is jó e hajóban
szállni a hûvös ûrön át.
Mária, szûz anya,
hallani Pannika,
Klárika, Sárika énekszavát.

W E Ö R E S   S Á N D O R

Domb közt, dombon át...

Domb közt, dombon át
hosszú fehér út keresi honát,
túl a piros kicsi házakon
odaforr az ég peremére –
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Széljárta málomi út,
fehér homokú országút,
ringasd gömbölyü fáid!
Ragyogó-porodba vetem szivemet,
sírjon mint el nem küldött izenet,
széljárta málomi út!

Húzódj a húnyó lángban
csillogó por-ruhában,
rajtad a nyulak átfutnak õsszel,
rajtad a szekerek elmennek õsszel –

Széljárta málomi út,
öledbe hanyatlik a lomb már,
az évszak ünnepi oltár,
mit mondasz az ittmaradóknak,
mit viszel a mennynek innen?

Ragyogó porodba vetem szivemet,
sírjon mint el nem küldött izenet,
széljárta málomi út!

T A T A Y   S Á N D O R

A Bakony tetején

1935-ben Weöres Sándorral, költõ barátommal másztuk meg a Kõrishegyet. Ez
volt az utolsó esztendõ, amikor még bakonytamási lakos voltam, vagyis odavaló
illetõségû, mert az év legnagyobb részét távol töltöttem. Nem sokkal elébb, apám
halála után kiköltöztünk a paplakból; egy kis faluvégi házba, ketten legfiatalabb
nénémmel. Itt töltött nálunk egy idõt a nyárból Weöres. Egy ugrás volt csak oda
az erdõ, áttetszõ reggeleken egészen közel léptek a hegyek. Egy ilyen reggel ven-
dégem azt mondta könnyedén, menjünk fel a Kõrishegyre. Igyekeztem tudtára
adni, hogy annak a közelsége csak optikai csalódás, próbáltam mást, lóg a nyel-
vünk, mire felérünk, az ilyesmire készülni kell, feltarisznyálni magunkat, és egyál-
talán, maga az elhatározás... Tíz perc múlva kiléptünk a kapun, nõvérem a végsõ
pillanatban gyömöszölt a zsebünkbe kétségbeesve némi kis harapnivalót. Sán-
dor azt is fanyalogva fogadta, mondván, ez csak rossz szokás, megrögzöttség,
hogy aki kirándulni indul, útravaló-készítéssel rontja a kedvét. – Melyik uton
menjünk? – kérdeztem, mert nem egy vezetett a Kõrishegyre. – Toronyiránt –
felelte õ. Vitába szállhattam volna véle, hogy erdõben nincs toronyiránt, csak a
pusztaságban, de nem tettem, toronyiránt ment õ egész életében, hát engedtem
elöl, nem mindenkinek adatik meg, sõt nem is engedtetik, hogy mindig csak
toronyiránt menjen. Elõre engedtem õt, az ismeretlent, aki annyit jártam a Ba-
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kony északi oldalát. Törtetett és követtem, ha tudtam is, mennyivel kínosabb ez,
mint a szolid keringülõ. Isten adta, hogy nem tévedtünk el, holott a csúcs nem
látható, ha már a hegy oldalát tapossa az ember. Csak távolból tetszik biztonsá-
gos célpontnak. Könnyen lehetséges, hogy egy szót sem ejtettünk a táj szépségé-
rõl, sem nem találgattuk a tetõn, melyik torony milyen falué. Azt tudom, szóba
jött a kilátón, hogy merre lehet Bécs és merre Jeruzsálem. Csak társalogtunk a
kilátó legfelsõ fokán, mintha ültünk volna akármelyik kávéházban. Ez egyébként
megeshetett másokkal is akkor kortársaim közül. Vagy természetesen, vagy sze-
repjátszásból. Úgy való, hogyha az ember húsz-huszonöt éves, távólabb tekint-
sen, ne ragadjon a saját faluja sarába. Weöres akkor már elismert költõ volt,
magam kínkeservesen éppen azon mesterkedtem, hogy valamely rendhagyó no-
vellával megdöbbentsem az avatott olvasót. Sándor is helyeselte ezt a szándéko-
mat. Azóta sem döbbentettem meg senkit. Akinek nincs rá képessége, hogy döb-
benetet keltsen, az igyekezzék világosan kifejezni magát, küszködjék az egyszerû-
ségért. Sajnos ez sem könnyû, nem is hálás, mert aki világosan beszél, annak
szüntelen igazat kell mondania, sõt a valót. Bizony alig van nehezebb, mint a
sokat emlegetett nemes egyszerûség. Az igazság pedig az, hogy leláncolt engem
már akkor szolgájának ez a táj, túl korán, amikor még szükségeltetik, hogy az ifjú
az egyetemes emberiségre, a világegyetemre vonatkozó általános és megoldha-
tatlan kérdéseket tegyen fel magának.

Az elõzõ évek szegénysége okozta tán, melyet bõrömön is éreztem elég ko-
rai árvaságban. A gazdasági válság korszaka; melyben úgy vallott magáról a
falu, mint soha máskor életemben. Megfagyott ekkar a gõg, a módos ember
lesújtottabb volt, mint a szegény, mert õt érte közelebbrõl a világméretû csa-
pás. Azóta is, ami történt az évtizedekben, átok vagy áldás, gondolatban mind-
annak értékét és gyászát e falvaknak sorsán mértem meg, ezeknek lakóin, amely
falvaknak tornyai többnyire ide látszanának a csúcsra, ha nem nõttek volna
magasabbra a fák a kilátónál.

Verses episztolát rejtettünk eI gondosan Weöressel a Kõrishegyen, össze-
hordott kövek alatt. Nem volt palackunk sem, amelybe elhelyezzük, de egyetér-
tettünk, hogy úgyis mindegy a végtelen idõben, meddig olvashatók ceruzasora-
ink, egy év annyi mint ezer.

Még egy régi kirándulásomról kell megemlékeznem, mielõtt hozzákezde-
nék, mirõl is gondolkodtam ott a hegyen végül a mai eszemmel. Az is legalább
ötven éve történt, hogy Bakonyszentlászlóról egy délután jókedvû társaságban
felmásztunk a Kõrishegyre északi fényt nézni, ám nem oly fakír módon, mint
költõ barátommal, hanem étellel-itallal, sõt ha jól emlékszem, asszonyokkal
is. Az újságok megírták, hogy egész Magyarország lakossága tanúja lehet a kö-
vetkezõ éjszakákon ennek a Közép-Európában csodaszámba menõ égi tüne-
ménynek, ha elég éber és nyitva tartja a szemét. Hogy az éberségünkhöz szó ne
férjen, azért másztuk meg a hegyet, és magáért az éjszakába nyúló izgalmas
kirándulásért.

Mikor egészen elsötétedett, találtunk is jelenséget északi irányban az égen.
Jó vacsora, tábortûz, némi savankás gyiróti bor elfogyasztása, hangos jókedv
közepette akkor elfogott bennünket az áhitat, elcsendesedtünk. Valaki okosan
magyarázta, hogy mi is a sarki fény, nem más, mint a Nap elektromos hatása a
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legfelsõ atmoszférarétegekre. E tudományosság hatására még jobban lenyû-
gözte társaságunkat a mennyei jelenség, míg csak el nem hangzottak profán
szavai annak az erdésznek, aki hozzánk szegõdött az erdõ védelmében, s körül-
rakatta jókora kövekkel tábortüzünk helyét. – Hát kérem, ha ez lenne az északi
fény, akkor mi innét annyiszor láthatnánk, mint az eszkimók, csakhogy ez más-
valami: Gyõr város fényeinek tükrözése a levegõégen. Mert párás ott a lég. Tud-
valévõ mennyi víz folyik ott össze, Rába, Rábca, Marcal meg a Mosoni-Duna.

Hideg zuhany volt ez elsõre, de nem véglegesen, mert a társaság zöme nem
szentlászlói lakó volt, hanem gyõri nyaraló. Büszkék lehettek rá, hogy híres
városuk, ha másképpen nem, hát égi segédlettel, de idáig tündöklik.

Bakonyi krónika, 1985. (Részlet)

C S O R B A   G Y Õ Z Õ

Séta és meditáció

A kényes õszi nap mindenhová elér.
Ennyi fény, ennyi fény! Ez már a fény utolja.
Rezgõ fényoszlop a jegenye, óvatos
forrás iparkodik lábánál, hangja sincs.

A koporsóra itt nem gondol senki: halhatatlan
hittel építi házát, erödíti és béleli.
Gyanútlan sétáló, számat tátom minduntalan.

Ifjúkoromban váltig undorodtam:
kaloda-város, börtön-város, sivatag-város.
Nagyon sajnáltam magam érte.

Ház nõtt az üres telkeken, a dombokon, a réteken.
A bulgárkertek salátái, káposztái, zöldségei
házakká változtak, s ahol a labdát rúgtuk, a
gyakorlótér roppant gyep-négyszöge.

A hûtlen bûnhõdik: a régit sem felejtheti,
az is benne van, ami nincs.
az is benne van, ami van:
most a hûnél hûbbnek kell lennie.

Nagy kerekes-hidak, piaci bódék,
konflisok a Széchenyi téren,
árkok, eperfák, öreg temetõ,
fatelep, tehéncsorda, búzaföld,
kanyargós ródlipálya-lejtõk,
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madarak– és fák-napja, régi Tettye,
kaszárnya-ablakok alatt komiszkenyérért
siránkozó kölykök, vaskos beszédû,
kopott lányok...

Bennem van minden, ami nincs,
s bennem van minden, ami van.

Ó bûvölõ város, sokarcú,
ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy,

Nyugalmak, zajok fészke,
kõszürke és levélzöld,
hegyen hivalkodó, völgyben rejtõzködõ,
tegnapelõtti és holnaputáni,
makacs munkás, kéjjel lustálkodó,
öl-puha, aszkéta-rideg,
aggastyán-bölcs, kamasz-melldöngetõ:

ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy.

Nekem: a VÁROS mindörökre.

Ennyi fény, ennyi fény! Ez már a fény utolja.
Az õsz kirakta foltjait a tájra.
Ölében viszi a Mecsek a télbe
embereid és házaid.

S I P O S   G Y U L A

Elégia egy somogyi vadkörtefához

Jaj, nékem az a legszebb, mégiscsak az a legszebb,
az a vadkörtefa, a félig lombjavesztett,
áll a legelõ szélén, áll a tûnõ idõben,
nyája nélküli pásztor, szikár magános õrszem,
üszkös fekete ágak, fészket nem rejtõ ágak,
úti pihentetõi tovaszálló madárnak,
makacsul még a kék ég táblája felé nyúlnak
s nem írnak, nem törölnek ezek a görcsös ujjak,
nem élnek; el sem múlnak, nem írnak; nem törölnek,
mondják a mondhatatlant, a minden szónál többet.
Õsz van, kései õsz van, fanyar-édes ízekkel
borzongató vizében fürdet a hûvös reggel,
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a nap heve is enyhül, fáradt-mosolya van csak,
éjszaka mellig ködben állnak a szénakazlak.
Õsz van, kései õsz van, tudom, elmúlik minden,
elmúlik ez a perc is, hogy az új megszülessen.
Szerelem teljessége! honnan támad e bánat,
hogy jajszót mondunk néked és jajszót a halálnak.
Nõnek még fák meg erdõk, tölgyek, platánok, hársak,
nékem már ez marad meg örökre óriásnak,
ez a vadkörtefa, a félig lombjavesztett,
jaj, nékem ez a legszebb; mégiscsak ez a legszebb.

F O D O R   A N D R Á S

Utca Kaposváron

A sarki kert. A koranyári fény
prése alól az orromig csapó
gyöngéd sziromszag, – igen, ugyanaz,
Rézsut, a túlsó oldalon
jönnek a régi gimnazista lányok,
táskájukat két karral ölelve
mellükhöz, mint egy nagy babát.
Fejük virága elmenõben
húzó tekintetek feszült
zsinórján visszafordul.

Az utca másik sarkán
rozsdás, magos palánk mögött
a kovácsmester udvarán,
hajnali csöndes körtefa elõtt
ül Veres Péter, fejét hátra szegve.
Bajusza szárnya épp csak fehérszik.

A homlokra húzott kalap
fekete karéja alá,
tiszta szemébe fogja a diákot:
– Édes fiam, hát hoztál valamit?
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Á G H   I S T V Á N

Szigliget, április

I.

Megkeresek minden régi helyet,
nem ott van és nem úgy, nem
olyan semmi sem, s az a Valaki
sincs jelen, akinek ujjlenyomata
egy elveszített ibolyán,
tudom, a száraz csónakot
minek rakta az árokpartra,
a házakat minek meszelte át
szokott kopottból, szapora
mozdulattal minek takarított,
hogy minden úgy legyen,
amilyen sose volt, ennyire
boldog össze-vissza,
én áprilisi iskolám.

II.

Valaki úgy bánik velem,
enyém legyen még ez a
vörös kutya is, ahogy szabad
láncon szalad, enyém a két
öreg vörös tyúkja csendélete,
s ami szóra sem érdemes,
vagy ki nem mondható titok:
ablaka szárnyasoltárából
hiányzó Szûz enyém, mert bele-
látom, meg azt a sokszorosított
Krisztust szõlõdûlõn és útfelen,
szigligeti nekem való
jeruzsálemi csonka corpust,
Virágvasárnap egész Nagyhetem.

III.

Helyettesít e várromszínû föld,
Hát nern is folytatom, nagyobb
költészetet csinál, ki teremtményeit
alulról fölírja szememig,
hozzáfokoz, amíg hasonlatot
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találnék, kifakad a nyír, minek
írásjel nõstény s hím közé,
ha a csönd kékje fût-fát összead?
s tagolatlan összetett mondatok
a rétek, erdõk, nincs országhatár,
nem hajt más gondolat csak e
szerelmes diktátor, csupán ez a
jácint-buja, ágypuha fényharaszt,
e gátlástalan mindig ugyanaz.

N A G Y   G Á S P Á R

Hegyi búcsú Kisasszony napján

2004. szeptember 8.

„tejhez tudtam, anyám szemének méze jár”
Kalász Márton

Évente csak egyszer mindig ezt a harangot hallom,
amint szinte bocsánatkérõ rekedtséggel lelopakodik
a szõlõhegyi kápolnából és jelenti az ünnepnapot,
(a világ túlvégén, óceánzúgásban is hallottam),
s látom „belsõ vásznaimon” ahogy sietve lépünk,
és örökre fülemben anyám szelíd nógatása:
gyerünk, gyerek, ne állj meg, már csak két nyúlugrás odáig!,
majd kifújjuk magunkat fönt, öregapád vén gesztenyefájánál,
biztatja magát is, fején a fonott, elemózsiás „kerék-kosár”...
szegény anyám, visszeres lábaival egyre csak szaporázza még,
kanyargó ösvények, lombfödte, kátyús szekérutak, horhosok után
végre megpihenünk a hófehérre meszelt hegyi kápolna tövében...
anyám kékkockás abroszt terít a fûre, áhítattal fogadjuk az ételt,
aztán megtörjük a kalácsot is, szakítunk hozzá illatozó szõlõt,
s egy szélfúvással hátunkra csap a hegyi kiserdõ hûvöse,
itt most béke lesz egy napra legalább, mondja apám,
mikor már borából kortyint s kalapja mellé heveredik a fûbe,
anyám szemében könny, amint visszhangként motyogja
a kápolnából kihallatszó imát, boldogan közöttük ülök én,
közöttük, akik már nincsenek, de minden évben itt búcsúznak,
szól a harang idõtlenül, Kisasszony napjának delén...
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B E L L A   I S T V Á N

Sárkeresztúri litánia

Szülõfalum búcsúnapjára

Szép és igaz a falunk neve,
sár is, kereszt is, úr is.

Mint minden ember élete,
sár is, kereszt is, úr is.

Mint minden magyar éneke,
sár is, kereszt is, úr is.

Igaz dal. Nem gépzene.
Sár is, kereszt is, úr is.

Történelmünk lélegzete,
sár is, kereszt is, úr is.

Ki egyszer ideszületett,
sár is, kereszt is, úr is.

Egyszeri, emberi üzenet,
sár is, kereszt is, úr is.

A világ végire is mehet,
sár is, kereszt is, úr is.

Bárhol, bárki s bármi lehet,
sár is, kereszt is, úr is.

Csak ami itthon volt, az lehet,
sár is, kereszt is, úr is.

Én is idevalósi vagyok,
sár is, kereszt is, úr is.

És mindig is az maradok,
sár is, kereszt is, úr is.

Bárhogy is voltam és vagyok,
sár is, kereszt is, úr is

bármeddig élek és halok,
sár is, kereszt is, úr is,

Sárkeresztúr fia vagyok:
sár is, kereszt is, úr is.
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TÜSKÉS TIBOR

Táj és költészet

– Párbeszéd -

...
– Tudod, hogy amikor nálunk a szellemtörténetnek még híre-pora sem volt,

Cholnoky Viktor egyik írásának már azt adta címül: Pannonizmus?
– Persze Cholnoky is dunántúli volt – vetette közbe barátom.
– Cholnoky dunántúli. De Vahot Imre nem, aki pedig már 1844-ben tmulmánvt

írt A tiszai és dunai költõk hazánkban s Kazinczy Ferenc mûiskolája címmel. S
a dolgozatban az irodalom táji színezõdésérõl beszélt. Nem gondolod, hogy Vahot
Dilthey magyar elõfutára? Ha a szellemtörténet hibásan túlhangsúlyozta némely
táji motívum szerepét, nem jelentheti azt, hogy, kellõ helyére rakva, a jelenségek
értelmezésénél ne beszéljünk róla. A nemzet közismert marxista meghatározásá-
ban is ott szerepel a történetiség és a földrajzi sajátosság. Valamely nemzet iro-
dalmából, sõt, egyetlen költõ mûveibõl kiiktatható vonás lenne?

– Túl általános, amit mondasz. Igaz, vannak táji sajátosságok, de ezek jelen-
léte szerintem nem válik az irodalom javára. Ami meg a történeti hagyományo-
kat illeti, a dunántúliaknak jobb arról nem beszélni: a Dózsa Györgyöket, a
Rózsa Sándorokat mindenkor az Alföld adta.

– Most pedig nekem kell azt mondani, hogy elõítéletekben gondolkodsz.
Vegyük sorra a dolgokat...

– Nagyon helyes.
– A Dunántúl és az Alföld között, azt hiszem, nemcsak egyszerûen táji kü-

lönbségekrõl van szó, hanem arról, hogy Dunántúl földrajzi adottsága megha-
tározóbb jellegû. Meghatározóbb az itteni irodalom számara is. Hagyjuk a dom-
borzati formákat, a csapadékmennyiséget, a széljárást, a növénytakarót, a nép-
sûrûséget. Csak két táji sajátosságát nézzük, a Dunát és a Balatont. Gondolsz
arra, hogy a honfoglalás óta 1848-ig, amíg Széchenyi meg nem építtette a Lánc-
hidat, Magyarország valójában két földrész volt? Legalábbis az esztendõ egy
részében, jégzajlás idején. De máskor is! Micsoda életveszélyes akadályt jelen-
tett ez a folyó a közlekedésben, a postajárásban, a kereskedelemben, minden-
féle emberi érintkezésben a két országrész közt.

– A Duna mégsem a La Manche!
– Az nem. De már a rómaiak korában egy birodalom határa, s késõbb is az

emberi érintkezés szigorú akadálya. Ki merészkedett télen a szilánkokra hasa-
dó jégre, s nyáron az örvénylõ hullámok hátára? Már a lovasposta korában, az
1800-as évek elején is hetekbe-hónapokba telt, amíg a levél eljutott Dunántúl-
ról Széphalomra, Kazinczyhoz. A folyó, mint a zsák bekötött szája, csak a belsõ
mozgást engedte...

– A másik dunántúli csoda?
– A Balaton. Amikor a hidak végre imitt-amott összepántolták a két ország-

részt, fölfedezte az ország a Balatont. A századfordulón még azt tervezték a
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jámbor zalai földmérõk, hogy kiszárítják és termõfölddé teszik a medrét. Ma
pedig egyetlen nyáron hárommillió vendég fordul meg a partján. Ha a „szere-
tett tájék” kedvéért, ahogy Berzsenyi mondta, idezarándokol az ország és a
nagyvilág távoli zugából is az ember, gondolod, hogy a környezetében állandó-
an ott élõre hatástalan marad? A Balatonnak nem lehet hátat fordítani. Nézni
kell. Tudnál mondani még egy természeti szépséget e hazában, amelyrõl annyi
vers született, mint a Balatonról?

– Valamelyest ismerem költészetünket s az antológiákat is, megint az anto-
lógiák!, amelyek egybemarkolták e verseket. De épp ebben van a dolog bibéje.
Dunántúlon könnyû költõnek lenni, de csak tájköltõnek. Sok itt a tájvers! Mond-
hatnám: kizárólagos dunántúli költûtípus a tájköltõ.

– Tájvers, költõtípus... Alighanem megint túlságosan leegyszerûsíted a kér-
dést. Inkább ahány tájvers, annyiféle. Legalábbis inkább különböztetni kellene,
mint összemosni a határukat. Imént mondtad, járatos vagy az irodalomban. Neked
magyarázzam akkor, hogy a természet és a táj a líra lapjain mennyi különféle
jelentésben, értelmezésben szerepel, tér vissza, újul meg? A természetábrázolás
akár ellentétes tartalmak kifejezõje lehet. Csak a közelmúlt néhány példájára
gondolj! A feudális társadalomból kiutált Csokonai a „zordon erdõk, durva bér-
cek, szirtek” társaságában – mint Rousseau Ermenonvillében – azt a magányt
találja meg, ahol „ember és polgár” lehet. Bizonyára elfogultnak ítélnél, ha eh-
hez még hozzátenném, hogy a verset Dunántúlon, a Balaton partján írta. Ve-
gyünk más példát: Ady versei tele vannak táji motívumokkal. De ki merne a Ha-
vasok és Riviérában puszta természeti képet látni, s – még triviálisabb példa – A
magyar Ugaronban a fejtrágyázásra való buzdítást keresni. Mert a költõ elvadult
tájon gázol, s az „õs, buja földön dudva, muhar”. De akár Juhász Gyula imp-
resszionista tiszai képei, Babits kékellõ dombhajlatokat idézõ sorai puszta táj-
versek lennének? Megette a fene azt a verset, ami táj és ember kapcsolata, azaz
költészet helyett csak tájképet fest. A táj csak az a pillér lehet, ahonnét egy embe-
ri és lírai világot boltoz maga fölé a költõ. E világ minõségét volna érdemes
nézni, s nem a tájköltészet bélyegzõjét használni válogatás nélkül. Ne feledd: Ha
a kép nem több önmagánál, nem érdemes nézni...

– Babits és Juhász Gyula nevét említetted. Az egyik dunántúli, a másik alföldi.
Mégis, azt hiszem, több az, ami összefûzi õket, mint ami elválasztja. A kor. A kü-
lönbségek pedig éppen nem táji okukkal magyarázhatók. Hanem a társadalmi hely-
zet, az esztétikai nézetek sajátosságaival. Nincs dunántúli meg alföldi költészet!

– Ezzel könnyû egyetérteni. Valóban, ne túlozzuk el a táj formáló szerepét. De
a kelleténél kevesebbre se becsüljük. Senki sem tagadhatja meg, hol született.
Akár a szerelemben, a bölcsõhelyhez sem lehet büntetlenül hûtlen az ember...

Csupán annyit tettem ehhez hozzá, hogy a dunantúli táj meghatározóbb
erejû; és hogy az innét sarjadt irodalmat a táj sokkal jobban átszövi, önmagá-
ban nem lehet baj. Játékra csábít a képzelet. Mit szólnál egy ilyen címhez: A
Balaton és a második világháború. De a tanulmány nem a hadi eseményeket
vizsgálná, hanem azok hatásat az irodalomra. Emlékszel, hónapokig ez a hatal-
mas víztükör volt a tájékozódási pontja a repülõknek. A Balaton fölött gyüle-
keztek ezerszám a Literátorok. „Ki gépen száll fölé, annak térkép e táj.” Ám a
megbillenõ gépszárnyak, a légelhárító lövedékek vattacsomói, a légcsavarok
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morgása jeltelen maradhatott azoknak az emlékezetében, akik gyerekszemmel,
hátrafeszített nyakkal naphosszat az eget kémlelték?

– Ez a különös ötlet, úgy látom, már más gondot érint. Talán az iránytûként
használt Balatonban találsz magyarázatot arra is, hogy miért nem volt a Du-
nántúlon a második világháború idején magyar ellenállás? A tóhoz igazodó
repülõgépek látványa belefojtotta a szót az emberekbe... Nem inkább arról van
szó, hogy itt tradíció a konformizmus, itt történelmi örökség a megalkuvás? A
nép, az ország szíve mindig keleten dobogott. A nemzeti múlt haladó hagyo-
mányait mindig az Alföld adta.

– Most meg én mondom, hogy túl nagy szerepet tulajdonítasz a múltnak.
Haladó hagyomány? Nem érzed, olyan ez, mint a regresszíy avantgarde? Fából
vaskarika. Meg talán nem is egészen úgy fest a dolog, hogy „labanc” Dunántúl,
„kuruc” Alföld. Túlságosan egyszerû lenne így. Akárcsak ha valaki azt mondaná,
mûvelt Dunántúl, barbár Alföld.

– Hallottam is már ilyesmit: Ha Tolnából vagy Baranyából valaki átjön a
Dunán, vigyázzon, s jól nézzen körül, hol harap a kutya? De ezt nem szégyellik
az alföldiek. Miért válhatott a Tisza-vidék a szabadság jelképévé? Mert itt min-
dig elevenebben élt a rebellis gondolat. Nomád pásztorok, szabad hajdúk, ku-
ruc szegénylegények, császári szolgálatból szökött katonák, betyárok fészke volt
e táj. S a Dunántúl? Keresztvíz alá hajtott alázatos fejek, alkalmazkodás a hata-
lomhoz, konzervativizmus, barátság Béccsel, nemesi udvarházak... Itt Rákóczi,
ott Pázmány, itt Kossuth, ott Deák...

– Harapós kedvedben vagy. Nem inkább: ott Rákóczi, itt Zrínyi, ott Kossuth,
itt Széchenyi? Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem, ami öszszeköt. Ne azt,
ami szembefordít, hanem, ami kiegészít. Ne az ellentéteket, hanem a különbö-
zõségeket. A sajátosságokat. A szintézist. Ami nem az egyéni vonások összemo-
sásából épül, hanem a részletek egységébõl.

– Igen, a sajátosságokat.
– Vallasd meg a történelmet! Ezt a földet már a honfoglalás elõtt városokat

összekötõ kõutak hálózták be. Itt gõzzel lakásokat fûtöttek, agyagcsõben vizet
vezettek. Rómához mérve persze provincia volt, de a szarmata földkunyhókhoz
mérve mûvelt világ. A Duna egy birodalom, egy földrész, Európa határa... Az
úton, amelyen ma jársz, római légiók szekere haladt. A pécsi székesegyház fala-
ihoz az elsõ köveket a IV. században rakták le. A traktor császárok képével díszí-
tett pénzt vet ki a földbõl. S aki a pénzt a földbe rejtette, e helyen már valaha
szõlõt metszett, gyümölcsfát karózott, kertet gondozott. A „mûvelt arcú táj”,
ahogy a költõ mondja, ezt jelenti hát. Folytassam a sort? A honfoglaló magyar-
ság zöme, köztük a fejedelmi törzs a Dunántúlon telepedett le. Az egész közép-
korban e táj adta a királyok székhelyét: Buda, Fehérvár, Esztergom, Visegrád...
Iskolák, kolostorok mûködtek. Itt nyílt meg az elsõ magyar egyetem. Az euró-
pai szintû magyar humanizmus itt virágzott. A török után itt indult meg legha-
marabb az újjáépítés. S a barokk nemcsak kastélyt, sisakos tornyú templomot,
présházat emelt, hanem a kastély-ban könyvtárszobát, a templom falára fres-
kót, a szõlõkben és a falvakban ízlést és arányt hordozó épületeket.

(Dunántúl. Antológia. Szerkesztette Pákolitz István és Tüskés Tibor. Pécs
1967. Jelenkor-Magvetõ, 5-16. részletek)


