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A  búsképű lovag 
Kárpátitól - Kárpátiról 

Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár 

Megjelenés: 2019. december 5.                                                                     Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó 

„Cegléd – bölcsőm neve ez a név. Álomba ringató és sírig elkísérő, szinte 

egy velem. Mintha az első szó lenne, amit megtanultam, hogy soha töb-
bé el ne felejtsem. Hat betűjébe ott van belezárva induló életem tizenöt 
esztendejének minden fölsajgó emléke. Ha kimondom, úgy érzem, már 
szalad is velem a vonat. Haza, hazafelé…” 

                                                      (Kárpáti Aurél: A vándor visszanéz) 

„Csak a malom környéke volt mindig eleven. A város szélé-

től alig kőhajításnyira, a vasúti töltés mentén állt a kopár-

falú, ötemeletes épület. Sűrű, dróthálós ablakaival a lapos 

tetejével úgy terpeszkedett az apró bozótokkal teleszórt 

síkság közepén, mint egy óriási mértani ábra. … A malom 

folyton dongott, akárha apró ablakai mögött millió darázs 

lett volna bezárva. A fekete kémény szája egyre ontotta a 

gomolygó füstöt, amelynek foszlányai összeölelkeztek a 

távoli felhőkkel. … Kilencéves voltam akkor s alkonyatkor 

az alacsonyan szálló füstben aranypáncélos vitézeket 

láttam lovagolni. Külön zárt világ volt a malom környéke, 

amelynek titkai között egyformán meg lehetett találni a 

mesék borzalmát és bűvös aranyát. … Hátul, a malomud-

var szélét köröskörül fölverte a keserűlapú, a vadsóska s a 

kövér, haragoszöld gyom között törött fogaskerekek, ko-

pott malomkövek hevertek. … Az udvar másik sarkában 

volt a gépház. Nyitott ablakán át látni lehetett a hatalmas 

lendítőkereket, a szédítően pergő regulátor villanó réz-

gömbjeit s a taktusra előugró dugattyú olajos karját. A 

fülsiketítő zajban úgy tűnt fel mindez, mint valami félel-

metes élő szörnyeteg, amely csápjait fenyegetően moz-

gatja. Félelem fogott el, 

valahányszor itt jártam, a 

szinte láthatatlan gyorsa-

sággal rohanó szíjak, a 

falba beépített, lustán 

forduló, szörnyű kerekek 

között. És mégis kívántam 

ezt a nyugtalan, szorongó 

érzést.” 

(Tavaszi felhők az égen / 

Kárpáti Aurél. – Buda-

pest : Tolnai Kiadóváll., 

1927., 8-9. o.)  

 

 

 
„Éjfél után rettenetes dörömbölésre ébredtem fel. A kapu döngött a 

sűrű ökölcsapásoktól. Egyszerre csörömpölve szakadt be az uccai szoba 

ablaka. Rémülten ugrottam ki az ágyból. A zavart kiáltozásban egyre 

tisztábban hangzott fel az apám neve:  - Stocker úr … Stocker úr … a 

malom…ég a gőzmalom. … Messziről félelmes, tompa moraj hallat-

szott, amelyet sikoltó trombitaszó hasított keresztül. Halálos rettegés-

sel szakítottam fel az ajtót. … Odatámolyogtam a betört ablakhoz. A 

félhomályban, a sötét nyárfák alatt, kiáltozó alakok futottak, egymásba 

ütközve, kis csoportokba verődve, majd rendetlen sorokba szakadozva. 

Legelöl már egészen a töltésnél, hajadonfővel szaladt az apám. Kigom-

bolt kabátja szétcsapódva lobogott utána a szélben.                                                                     
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Magamra kaptam a ruhámat s ziháló mellel rohantam a malom 

felé. A vörhenyes égen szikrák röpültek át. A keleti égbolt vér-

vörös fényben világított s borzalmas glóriakánt fogta körül az 

égő épületet, amelynek tetejéről húszöles lángtornyok emel-

kedtek a magasba. Fülsiketítő zúgással ropogott, zengett a sötét 

kőkolosszus. A régi malomház már egészen elhamvadt. Izzó 

parázskoszorúk tündököltek az omladozó falak tetején. Az abla-

kok éles csörrenéssel fordultak ki eresztékeikből.  

A töltésre érve, vakítóan csapott a szemembe a háborgó tűz-

tenger. Sűrű, fekete tömeg hullámzott a malom körül, mint egy 

eleven morajló gyűrű. Dermedten álltam meg a leeresztett vas-

úti sorompó előtt. A főépület és az új oldalszárny lobogva 

égett .” 

(Tavaszi felhők az égen / Kárpáti Aurél. – Budapest : Tolnai 

Kiadóváll., 1927., 110-111. o.) 

„Cegléd. A múlt század utolsó esztendejében szakadtam el tőle. 

Azóta nem volt nap, hogy ne kísértett volna a vágy: újra vissza-

térni hozzá. Hiába. Mert az a város már nincs meg. Házait isme-

retlen mélység nyelte el, hídjai elporladtak, fái kiszáradtak, lakói 

aludni mentek. Hová lett? Az Idő – amely nyilván szívünk dob-

banásával méri a másodperceket – nem  felel ilyen balga kérdé-

sekre. Pedig a legszebb város volt. Nekem legalább az. Se na-

gyon új, se nagyon régi ház nem zavarta széles-egyenes utcái 

egyformaságát. Mégse volt unalmas. Mint valóság és költészet, 

élet és ábránd nőtt össze gyermekségemmel ez a város, amely-

nek verébszürke pora egyszerre tanított meg az igénytelenség 

bölcsességére és a belőle kiszivárványosodó képzelet édes játé-

kára. Mindent tőle kaptam, amiről később azt hittem, hogy ma-

gam szereztem. Még azt is, hogy most így emlékezhetek rá visz-

sza.” 

(A vándor visszanéz / Kárpáti Aurél. – Budapest: Magvető K., 

1963, 19-20. o.) 

 

 

Fülep Lajos – Dutka Ákosnak  

Édes öregem,                                                                                                                                                  Bp. 1905. IX vége után 

A napokban beszéltem Kárpáti Auréllal, azzal a fiatalemberrel, akit egyszer a Hajó előtt neked bemutattam. Ő is poéta és ír a  „Magyar Szemlébe”. 

Küldj neki egy kötetet a Vallomások könyvéből postafordultával, ő majd ír róla a Szemlébe, azután majd le is ad egy pár verset belőlük s valószínűleg 

kapsz néhány forintot is. Ezt csináld meg nyomban, jó lesz az a néhány forint is. Címe: Kárpáti Aurél, Budapest, Szent király i utca, „Hazánk” kiadó-

hivatala. 

Ölel hű barátod Fülep Lajos 

(Fülep Lajos levelezése I. , Budapest, 1990. ) 

„Budán, a régi Kollonics-lépcső közelében áll egy, ódon, furcsa 

épület, a Turner-ház. Sárgára meszelt emeletes homlokzata kö-

zépen ott lóg a vasrostély fölött a kopogtató kalapács, ólomkari-

kás, apró ablakaival és csúcsos, fekete tetejével azokra az időkre 

emlékeztet, amikor még Turner bácsi, az öreg zenekari hornista 

kemény lépései alatt csikorogtak az emelet falépcsői. Szinte vár-

juk, hogy mikor lép ki a gránittal kirakott kapualjból tubákszínű 

géokkjában, magasra fölcsavart selyemnyakravalójával, Bieder-

meyer-frizurával, elefántcsontgombos pálcát szorongatva pe-

csétgyűrűktől csillogó ujjai között. Most a leányaié a ház, akiket 

mindenki ismer Budán. A kaputól balra van a kisasszonyok kávé-

mérése, a „Három szerecsen”. Két homorúra kopott kőlépcsőn 

át juthatunk a szűk, egyablakos helyiségbe, amelynek bizonyta-

lan színű boltozatára műértő kezek szénnel rajzolták rá a boltaj-

tó előtt ékeskedő három pogányfejet. Itt szolgálja föl mosolygós 

arccal a két Turner kisasszony a gőzölgő, illatos kávékat, sőt va-

sárnap a csokoládét is, annak a néhány csendes öregúrnak, akik 

évek óta nap-nap után megjelennek a „Három szerecsenben…” 

(Budai képeskönyv / Kárpáti Aurél. – Budapest : Élet és Iroda-

lom Ny., 1913, 42-45. o.) 
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„A mese – Talán a dolgok árnyéka. Elsuhanó, megfoghatatlan 

semmiség, de ott van minden valóság mögött, csak alakját vál-

toztatja a muló vagy kelő nappal. És mint az árnyék, visszavető-

dik magára a valóságra is: egybeolvad vele. Nem tudni, hol kez-

dődik. Az első emberrel született és nyilván az utolsóval hal 

meg. A legtökéletesebb csuda a világon. …. Ugy öleli körül a föl-

det, mint a délkörök. Északon komor és bánatos, délen piros és 

édes, mint a gránátalma. Hajók nélkül száll át a tengeren s még 

Columbus előtt rátalált Amerikára, ott zsongott a vak álmodó 

Homér fülében és ott van Maeterlink szobájában.  És ha nagyon 

visszaemlékezünk, ott találjuk mindnyájunk gyerekségében, a 

zöldhálós kis ágy fölött, mikor egy régi estén csak a kályha tüz -

szeme hunyorgott a sötétben és valaki fölénk hajolva kezdett 

bele a rettenthetetlen ólomkatona történetébe. Ki nem emlék-

szik a kicsi, kopott katonára, aki meghal a papírballerináért és ki 

nem játszotta egyszer végig ezt a könyes szép mesét?” 

(A búsképű lovag – Irodalmi noteszlevelek 1911-1919 / Kárpáti 

Aurél. – Budapest : Táltos, 1920., 138. o.) 

„Kárpáti Aurél örül a Baumgarten-díjnak, amely lehetővé teszi, 

hogy a sok elaprózó munka helyett, valami „komoly”-hoz kezd-

jen. – Az mondják az idő pénz. Én a fordítottját tapasztalom. 

Nálam a pénz időt jelent. Ez a kis pénz hozzásegít a regényem 

befejezéséhez. Hat éve dolgozik egy regényen, amelyben az 

„örök pap” életét akarja megfesteni. Három évig írta, aztán fél-

retette, mert nem volt ideje. … Most hál’ istennek van.” 

(Színházi élet, 1929. 6. sz., 7. o.) 

„Kép és muzsika, most úgy hívjuk: gyerekkor. Most már tudom, 

hogy ez minden. Ami utána következik s ami még ezután jön: 

mind oda tér vissza, odakapcsolódik végső vonatkozásában, ah-

hoz a fehérfalú házhoz, amelynek esténkint gerincére ült a hold. 

Az igaz első impressziókat ott kaptuk egy régi kerítésen túl, po-

ros októberi délutánon, egy zsalugáteres szobában, április nap-

fényben, vagy téli borulásban. Ezeken keresztül értékeljük mind-

azt, amit ma ad az élet: a pénzt, a csókot, a sikert, a kiábrándu-

lást. Mindent. És most, visszagondolva erre, amig a fejem a toll 

fölé hajlik, egy csöndes, együgyü kis nóta jár az eszemben. Egy 

sűrű-ködös, havas télre emlékszem, s egy csengetyűs apró bá-

ránykára, amelyik eltévedt a ködben. Nem látom már, csak a 

csengetyűjét hallom, messze, messze: Az én kis báránykám hó-

fehér….” 

(Tavaszi felhők az égen / Kárpáti Aurél. – Budapest : Tolnai 

Kiadóváll.., 1927., 51. o.) 

Kárpáti Aurél – Fülep Lajosnak                           

Kedves Barátom,                                                                                                                                                                                     Bp. 1926. IV. 13. 

a régi, aki volt s akit, úgy érzem, tizenöt esztendő alatt se veszítettem el, - a levelét, mint nem várt, s talán meg sem érdemelt ajándékot vettem.  Na-
gyon, nagyon örülök neki s mondjam-e, hogy én, azóta a sajnálatos félreértés  óta is meleg ragaszkodással, hálás szeretettel gondoltam magára. Egyszer, 
mikor a Papini Krisztus-könyve elé írt ragyogó essay-jét olvastam, írtam is Magáról a könyvet ismertető cikkemben. Őszintén, szomorúan és egy kicsit 
bocsánatot kérve… Aztán meggondoltam: hátha visszautasítja a felkínált barátságot? – s a cikk csonkán jelent meg. Mindegy, mostmár elmúlt a ne-
heztelés hosszú ideje, amely alatt – úgy látszik - egymást gyanusítottuk haraggal és engesztelhetetlenséggel, hál’ istenek minden alap nélkül. Boldog 

vagyok, hogy újra szólhatok magához, mint régen s ha Pestre jön – nem kerüljük el egymást – hanem megint kezet szoríthatunk… 

Ha nem resteli a fáradságot, kérem írjon. Nekem pedig nézze el azt a rettentő írást, de tollal nem tudok bánni, ceruzával dolgozom évek óta s csupán a 

Maga tiszteletére merészkedtem ez alkalommal tollhoz nyúlni, mint látom: vesztemre.  

Kedves Fülöp Lajos, köszönöm még egyszer levelét s a régi, változatlan szeretettel, szívből köszöntöm – ha családja van – azzal együtt. 

Igaz híve és barátja : Kárpáti Aurél 

(Fülep Lajos levelezése II. , Budapest, 1992.) 

„A kritikus gyónása – Kárpáti Aurél, a legtehetségesebb, legelmélyül-

tebb tudású, de egyben a legőszintébb kritikusaink egyike, nemré-

giben ülte születésének ötvenedik fordulóját. Talán ez bírhatta rá a 

lelkéből edzett Vajda János Társaságot, hogy elnökének ezen a 

jelentős fordulóján kötetbe gyüjtse egy sor írását, kisrészben meg-

jelenteket, nagyobb részben még ismeretlen munkáit: egészben 

egy, az igazság megalkotásának lázában gyötrődő, az önmaga lelki-

ismeretével jakobi harcot vívó léleknek nagyon őszinte, szinte már 

lírai jelentőségű könyvét.” 

(Literatura, 1935. 10. sz., 97. o.) 
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„De egyszer vége lesz a dalnak. Velem együtt tűnik majd semmi-

be a fehér falú Vasút utcai ház emléke, a mályvás, málnás, man-

dulafás kerttel, ahol a lugasban vasárnap délután pohár csen-

dült egyszer, és az apám ezüstös feje hajlott a sötétbarna hege-

dű fölé, míg anyám halk énekszóval kísérte az ábrándos muzsi-

kát: Ha a fecske útrakél s hervad a rózsalevél… Ám most még 

egy rég széttört tükör cserepeit villantja elém saját múltam: 

látod, ez te vagy! Ez a bársonyruhás, szőke hajú, sötétben riado-

zó, világ kis titkaira nagy szemeket meresztő, tiszta-boldog kis-

fiú. S a töredezett üvegcserepek csak fordulnak, úgy alakulnak 

és változnak bennem, akár a kaleidoszkópban. (1940)” 

(A vándor visszanéz / Kárpáti Aurél. – Budapest: Magvető K., 

1963, 26. o.) 

„Vidéki ember vagyok, s az is maradok, most már úgy látom, 

halálomig. Hiába élek könyvek, képek, színdarabok zárt három-

szögében évtizedek óta: egy sugaras, bolond áprilisi délelőtt 

csak bekopogtat hozzám az ’otthon maradottak’ üzenete.           

A bedei mezőé, amelyen egykor labdám elgurult, a kámáni er-

dőé, amelynek öreg fái alatt szarvasbogárra vadásztam, a ma-

lom mögött zöldelő kis nádasé, amelynek tollas buzogányai elő-

ször idézték képzeletembe verekedő Toldi Miklós emlékét. A 

napfényben megmozdult föld utánam küldi tavaszi hullámait, s 

én egyszerre nyugtalan leszek. Unom jó öreg Gutenberg atyát 

minden ő nevezetes találmányával együtt, és kezemben áttüze-

sedik a ceruza. Szeretném eldobni, hogy más kalandokra indul-

jak, mint amilyeneket a fehér papírlap kínál.  

Honvágy ez, visszafájás rég elsuhant esztendőkbe, szétporlott 

múlt után. Április járatta csak a bolondját velem, aki még most 

is szeretek szavakkal labdázni és nádbuzogányt forgatva vere-

kedni – önmagammal. Ennyi az egész. (1942)” 

(Április elégia / Kárpáti Aurél. – In: A vándor visszanéz. -  Bu-

dapest : Magvető K., 1963..257-258.) 

 

 

 

„Finom-szavú versekkel kezdte Kárpáti Aurél írói útját és a versek 

finomságához később is hű maradt: novelláiban, regényeiben, 

csodálatos tűzű esszéiben, dramaturgiai és színházi írásaiban. 

Sokféle műfajban jeleskedett, de Az én örökségem lírai zenéje 

átütött minden leírt során, amelyet az intuíció és a széles körű 

tudás ötvözött igaz, nagy művészetté.  

A kor amelyben élt a nagy alkotók kora: Ady, Krúdy, Szini Gyula, a 

Cholnokyak (különösen Cholnoky Viktor, az Amanchich Trivulsio 

írója) voltak a szívéhez közelálló művészek, a pikturában Gulácsy 

Lajos, a külföldiek közül a monsi rab: Verlaine, de C. F. Meyer, a 

svájci poéta is kedvenc, ahogy a regényben mindvégig örök min-

tának tartotta Flaubert-t. 

 

 

A Pesti Napló redakciója beszélhetne róla, hogy egy-egy színházi 

bemutató kritikája milyen műgonddal, verejtékező csiszolással 

készült el, amig egy kurta tárca kerekedett belőle. A jelzőnek is 

súlya volt a cikkben: pontosan odaillett, ahogy az architektúrá-

ban a legkisebb díszítés az egész mű harmóniáját szolgálja.  

A nyolcvanadik életév küszöbén törött el kezében a toll. Mikor a 

rádió bemondta fájó halálhírét: a februári estében sűrűn hullt a 

hó. A lámpák kék derengésében mint az ezüst szikrák estek föld-

re a hópelyhek, akárcsak egy finom hangulatú Kárpáti novellá-

ban. A búsképű lovag megtért a pihenés éjszakájába. Nem ír és 

nem álmodik többet…” 

(Németh János : Emléksorok Kárpáti Aurélról. – Jelenkor. 1963. 

március 1., 97. o.) 

Kárpáti Aurél – Fülep Lajosnak                           

Kedves Lajos,                                                                                                                                                                                                 Bp. 1957. VII. 2.  

Bocsáss meg, hogy kissé elkésve köszönöm meg szíves figyelmedet. Tíz napig Kecskeméten, Cegléden voltam, így csak most vettem  kézhez megküldött 

Rembrandt-tanulmányodat. Nyomban elolvastam, kétszer is egymásután, szinte drámai izgalommal, mert számomra ez a remek művészet-filozófiai esszéd 

annyi újat mondott, olyan örömet szerzett s annyi tanulásággal szolgált, mint ifjúkorom Veled folyatott felejthetetlen mesteri beszélgetései. Hálásan kö-

szönöm, hogy megtiszteled vele a hajdani tanítványt. Remélem a nyáron végre ki tudok menni Hozzád és részletesen elmondhatom mindazt, amit bennem 

írásod felkavart s élőszóval is megköszönhetem ezt a manapság oly ritka szellemi élményt.  

Sokszor, szeretettel köszönt a viszontlátásig – régi igaz jóbarátod : Kárpáti Aurél 

(Fülep Lajos levelezése VI. , Budapest, 2004. ) 

 


