
DÉNES TIBOR:

LEVÉL TÖRÖK GYULÁHOZ
abból az alkalomból is, hogy második kiadásában
olvastam A PORBAN címú regényét.

Ha itt maradtél volna a földünkön, kedves Török Gyula, most bi
zonyára nem tezezhetnélek, ötvenötéves lennél és tiszteletreméltó
férfiú, akit hódolattal süvegelnek az fijak és az utánad jövők. Ab
ban a korban lennél most, malyben a művész már legtöbbször
létrehozta a művet, a döntő, a klasszikus művet, amelynek az is
meretében a kritika s a műtörténet irányba, ískloába tudja sorozni
az emberi s művészí egyéniséget és stílusát. Ki tudja, a szónak és
a mondatnak milyen új ízeit találtad volna meg azokban a regé
nyekben, melyeknek vázát még halálod előtt is rajzolgattad jegy
zetfüzetedbe és azokban, melyeknek eszméje, mesemenete csak
később bontakozott volna ki lelkedben? Ha élnél, most villád
lenne a Hüvösvölgyben, hiszen takarékos ember voltál; megtanul
tad az őseid leckéjén, hogy a pénzzel csínján kell bánni, mert ép
pen akkor fogy el, amikor özvegynek és serdülő árváknak a leg
nagyobb szükségük lenne rá. Nem lenne nagy villa, elférnétek
benne azzal a szelíd, megértő asszonnyal, aki batikolni tanított a
belvárosi pensióban, akivel már megállapodtatok az esküvő nap
jában s aki ki akarta adni a magánvagyonából regényedet, A por
ban-t, amikor üzletember még nem vállalkozott a kiadására. De te,
büszke fiatalember, nem fogadtad el a kedves felkínált százasait.
Pedig önzetlenül kínálta fel. Bíztál az időben, a te idődben, amely
ről csalhatatlan érzéssel tudtad, hogy eljön s már a közeledben
van. Csak azt nem tudtad, hogy annyira rövid lesz; kegyetlenül
rövid a te időd s még örülni sem tudsz neki igazán, máris tova
tűnik. Tágas verandája lenne a villádnak és három szoba benne s
az ablakodból csak zöldet látnál, a Hármashatárhegyet és a lapos
Kerekhegyet, melyen még télen sem hervad el a fák eleven színe.
Mert a szürkeségtől, a mindent belepő, fínom portól mindig retteg
tél s mert a zöldet szeretted, a frisset, az üdét, Ez a kívánságod is
örökség volt, udvarhelyi nemes őseidnek az öröke. A villád hom
lokzata pedig sima lenne és dísztelen; A kardot tartó oroszlános
címert semmi esetre sem rakatnád ki olcsó, festettgips'zből a ka
pud fölé. Lehet, hogy a vékonyaranykeretbe foglalt, ovális zöld
köves nagy pecsétgyűrűdet sem hordanád már szépen formált,
hosszú mutatóujjadon, Éltennéd a feleséged szebájában az antik
biedermeier vitrinbe, a maradék családi csecsebeesék és sárguló
fotografiák közé. S a szakálladat, csodált és. irigyelt szókés-vörhe
nyes szakálladat is régen leborotváltattad volna, mert azóta már
felnőtt lennél, meglett, révbejutott polgár. Török Gyula!

De ez épp most negyedszázada egy bús októberi alkonyaton
váratlanul itthagytad földünket, miután rádköszöntött az a bizo
nyos "te időd", amelyet úgy üdvözöltél, mint kardos-birtokos, du
hajkodó őseid, borral, szivarral, éjszakázással. Pedig a szíved
gyenge volt, a forró, emberi és férfiúi érzésekben évszázadok óta
égő, használódó szíved. A Pajor-szanatóriumból mentél el és a sír- .
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keresztedre ezt írták: Élt harminc ével. Igy lettél s maradtál te
örökre és visszavonhatatlanul harminc éves, egyszerre csüggedő s
lelkesedő, formákat kereső fiatal. S a nemzedékünk, mely regé
nyes alakodról ábrándozott s doktori értekezést írt félben maradt
müvedről, mely bizonygatta, hogy nem a léha gentry uraknak, a
Józsa Gyuriknak van igazuk, hanem a bárói sarjaknak. akik' elsze
gényedve panaszkodás nélkül állnak be a hóbortos mostohaanya
fűszerüzletébe a pult mögé rangnélküli háziasszonyok és zselléri
származású cselédleányok szolgálatára, igen, a mi nemzedékünk,
mely sóhajtozott Kender Pál világfájdalmának olvastakor s köny
nyet ejtett korai halála felett, - nemcsak hozzád öregedett, de
észrevétlenül a bátyád lett. Ezért kell tűrnöd, Török Gyula, hogy e
meglehetősen boldogtalan, háborúban fogant és háborúban érő

nemzedék egy igen-igen csekély tagja tegezve széljon most hozzád
és felemlítse a te örökkévaló fiatalságodat.

Igazat írt barátod és díáktársad, Harsányi Zsolt, mikor először

idézgette emlékedet, hogy éghetetlen a te értéked és a felejtés
köde, mely halálod után pillanatokra rád borult, múló volt, mint
"vitus-rohama" ama kornak, mely hallgat rólad. Látszólagos felej
tés volt ez, olyan, mint a szemvillanásnyi, döbbent csend, amikor
kékfekete nyári égen fényes csillag hull alá a semmibe. Mert ez
igazság az, hogy azóta is máig elegen gondolkodtak elmerengve és
eleget írtak felőled, Török Gyula. Eleget írtak rólad és különfélét.
Megírták, hogy két korszakos regényt hagytál hátra, A porban-t és
A zöldköves gyűril-t és a másik két regényedben is van igéret.
Irtak novelláidról, melyek közül nem egy a magyar írói kisplasz
tika felejthetetlen remeke és említést tettek drámai kísérleteidről,

becsületesen megfogalmazott esztétikai cikkeidről. S taglalták, ele
mezték ezt a művet és a bennerejlő embert. Azt állították rólad,
hogy ködlovag vagy, a gentry ideálok álmodozója, a letűnőben

lévő nemesi álomvilág siratója, aki tudja, hogy másképpen kellene
már nézni a dolgokat és másképpen élni az életet. Okosan, a for
gácsokat is rendezgetve-órízgetve, mint Nyugaton a mértékletes
polgárok. De már nem változtathattál magadban örökletes törvé
nyeden. A kamasz világvárosban is ezért jártál szakállasan, mint
Keleten az urak, hogy e bibliai dísszel IS kihangsúlyozzad, milyen
csökönyösen kell ragaszkodnod a hagyományokhoz, még akkor is,
ha már múlandóban vannak. S nem feledkeztek meg az ellentmon
dásaidról sem, arról például, hogy ferde szemmel nézted a zsidót,
de megírtad az Egon-t, ezt a filoszemita regényt, amelynél torzab
bat, fúrcsábbat s mégis annyira eszméltetőt nem írtak e műfajban

európai nyelven. De ellentmondást láttak a stilusodban is. amely
nem volt más, mint a fejlődés legbizonyosabb jele, hiszen te nem
készen kaptad: a kifejezéseket s a keresgélésük-válogatásuk nem
Flaubert öröme volt, hanem a verejtékes kín gyümölcse. Nem,
egyetlen emberi s írói tulaidonsázod sem kerülte ki méltatóid fi
gyeimét. Csak egy valamiről feledkeztek meg, ami a lényeg ben
ned és csonka müvedben.

A fiatalságodról !
Hidd el, minden életműben, terjedjen az évekre, vagy hosszu

évtízedekre., a fiatalság korszaka a döntő. Nem azért, amit létre
hoz, hiszen ez gyakran csak vakon tapogatódzás. De azért, ami
készül benne és egyszer majd kinő belőle; a csirázás mísztikus
szépségéért, a keresés lázáért, az érzelem korlátlan, de őszinte
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elömléséért. Igen, az érzelem áradó bőségéért olyan elhatározó
fontosságú az ifjúság szerepe az életmű sorsában. Hogy amikor
szűnőben van a lélek izgalma és az ifjúi zavarokból felemelkedő,

megtisztult értelem átveszi végre vezető szerepét, az emlékezés ne
hasztalan kutasson a mult édes képet és élményei között. Igy az
alkotói csúcsokon is igazából az érzelem táplálja a művet. Emlék
képekben és az értelem szűrőjén megrostálva, de mégis csak az
érzelem emlőin nő fel az alkotás. Gondolj a legpéldásabb és szinte
legterjedelmesebb költői életre, a Goethéére. A Wertheren kívül
írt-e vajjon valami különösen említésreméltót az érzelmes ifjú?
Utazgatott, társaságba járt, élt, érzett, könnyezve, vergődve, a ha
lálra gondolva. S mégis el tudnád-e képzelni az Iphigeniát, a Her
mann és Dorottyát, vagy akár a két Faustot - ezeket a hibátlanul
klasszikus írásműveket - a wetzlarí tragikus idill nélkül? Ö.
Lotte, Lotte, ó ifjúi érzelmek! Nem tévedett Thomas Mann, amikor
"Az ifjú Werther keserveit", ezt a sokáig annyira lenézett és zse
niális giccsnek bélyegzett könyvecskét az írás remekének mondta,
Az is, drágagyöngy, amit egy tengerrnyi nagy lélek könnyezett ki
magából. De azért is, mert ez maga az ifjúság, a gáttalanul tiszta
érzelem prózája.

S engedd meg, hogy a szerény gondolatot még egy összetett
kérdéssel fűzzem tovább. El tudnád-e képzelni például az ossiani
fenséges homályba éneklő Vörösmartyt örökifjú érzelmeseink, a
halovány holdnál kesergő Anyos Pál, a szépséges, de kacér grófné
távozásába belepusztuló Kármán Józseí', az élet kegyetlenségétől

halálra dermedő Dayka Gábor nélkül? Vagy nem gondolod, hogy
a szigeteken számkivetésében merengő és haragvó Victor Hugö-«
nak René és Atala s Oberman a közvetlen elődje? Mert úgy lesz
az, hogy egészben nézve az irodalom nagy szakaszai is olyasféle
szerves élőlények, mint egy-egy jelentékeny alkotó egyéniség; van
érzelmes ifjúságuk, akaratos férfikoruk és értelmes-emlékező

öregségük. A funkciók a határokon belül nem egyszer összekeve
rednek, de a tény igazsága, nem pedig a kifejezés szabatessaga a
lényeges.

Nos, kedves Török Gyula, neked a végzet úgy rendelte, hogy
a fejlődés wertheri korszakánál állapodj meg. A porban eímű re
gényed is, melyet legjobb és legmaradandóbb írásodnak tartanak,
hús- és vér- wertheri alkotás. Kender Pálod álarcát öltöd fel és
amint középpontjába állasz, Te magad leszel a mese hőse. S ez így
is van rendjén, ez az érzelmes, szentimentális regény műfaji tör
vénye. (Ne riadj vissza a szentimentális szótól. Máig az érzelgősség

csúf tartaimát gyömöszölték bele. Pedig szép szó, a lényegre mu
tat: érzelmesség l) Werther a kíkosarazott, szerelmében megcsúfolt
Goethe, René a nővére rémséges titkára döbbent Chateaubríand,
Obermann a kiábrándult Sénancourt, a salzburgi festő pedig a
mal du sieele fáradt Nodierje. Homme fatal valamennyi. Végzetes
emberek. Regényhősök. S te, Török Gyula, te is regényhős vagy.
Sápadt, szép arcod pírosszőke hajad alatt árnyalt szemed távoli,
réveteg tekintete és mozdulataíd bágyadtsága a szentimentális
fiatalemberé, akit hatalmába kerített a bánatos érzelem.

Mi a te bánatod, Török Gyula? Az, ami a te korodban az ér
zékenylelkű ifjaké, Egy leányt szeretsz, aki halk, a szeme szelíd,
mint az erdőn ejtett őzikéé és a hangja bársonyosan takarja be
szomjas lelkedet. A leány azonban nem lehet a tied. Újságírói hi-
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vatásod kávéházba rendel, társaságba, de te a magányt szereted,
a zöld fákat, a sebesen folyó vizeket, az égen rohangáló felhőket.

Az emberek pedig hangoskodók, ostoba tréíáik, színhází ripacsko
dásaik, prímadonnáskodö kényeskedésük fárasztó és fáj. Igen, fáj
neked ez a világ, amely körülvesz s amelyet a mindennapi szűkös

kenyér kényszeréből el kell viselned. Mennyivel szebb a mult, a
régen porladó szakállas öregek méla pipázgatása. csendes és
kurta beszéde! Nemes címeres mult! A szíved ártatlan és szűzí,

ezért süít téged a porba az az ostoba pofon, mely halvány arcodat
- egy Zetelaki Török-ivadék arcát! - vörösre festi. Dőre és meg
gondolatlan volt az ököl, mely meggyalázott, de te soha-soha nem
tudod elfelejteni. Ezek a te bánataíd, Török Gyula. Ezeken kívül
még súlyosan nehezedik rád a hétköznapok bomlasztó nyüge. Nem
azért vágyod vissza a vidéki kúriát, az úri életet, a hintőt, melyet
telivér lipicai lovak húznak, mert a henyélést szereted, Te a gond
talanságot szeretnéd, a szabad nemtörődést az életed apró-cseprő.

de gyakori s fullasztó gondjaival. Az ősi földeket szeretnéd, ame
lyek kövér búzaszemeket ringatnak. A búza árán puha anyagból
készült ruhákat vehetnél. kényelmesen utazgathatnál és sok köny
ved lenne drága francia metszetekkel, bordóshátú kötésben. Len
ne egy íróasztalod is, apró játékos biedermeier holmi, rajta lámpa
a magadkészítette batikernyővel; erre az asztalkára könyökölve ál
modozhatnál te könyvekről, emberekről, sorsokról. S olykor me
rített papírra leírnál néhány sort; szép hímes szavakat fűznél esi
szolt mondatokba. Az írásaidat pedig japáni metszetekkel díszíttet
néd, amelyekről a Goneourtok írtak. Ez is a te nagy bánatod, Tő-

,rök Gyula, mert mindebből csak egy zizegő-bongó nemesi előnév,

a cifra pecsétgyűrű és őseidtől elnyűtt tested maradt meg. Sirni
kell ezen a mostoha sorson, amely annál mostohább, minél több
benne a megalkuvás. Kender Pálod sorsában pedig már annyi a
megalkuvás, hogy elviselhetetlen. S most második kiadásában újra
olvasva regényedet, magam előtt látom, mínt indul el a könnyed,
mikor hősöd kezébe veszi az öldöklő szerszámot, amely nem na
gyobb, mínt egy csacska gyermeki játékszer és hallom elcsukló
zokogásodat. amint átlőve Kender Kelemenné perzsaszőnyegére vá
gódik. Idézzem-e most Goethét, aki midőn megírta a Werthert,
megmenekül az öngyilkos haláltól? A te regényed is menekülés.
Azt szeretnéd, ha Kender Pál gyermeke új, keményöklű, fekete
hajú fajtából való lehetne. Értem a szímbolum egy részét. Szerét
nél megszabadulni marcangoló gondolataidtól s gyötrő bánataidtől.

melyek ifjúságod forró érzelmeiben fogantak. Az újfajta, erős, ha
tározott, értelemszülte eszmékre vágytál. Az értelem és az emléke
zés klasszikus alkotásaira. El is érted volna, ha ...

A szö igazi értelmében vett klasszikus műveket harminc éves
koruk múltával szekták megírni alkotóik. De azért a te regényed
is klasszikus alkotás. S ez nem fából vaskarika megállapítás.
Klasszikussá nőtt könyved a műfajában, mint a Werther és a többi
felejthetetlen szentimentális regény. Igen, "A porban" a magyar
szentimentálís regényírás klasszikus alkotása. Kender Pálod Fánni
édestestvére s ha búsongása nem is olyan költöt zengésű, a szívé
ben ugyanazok a nemes ifjúi érzelmek csillognak.

S még valamit. Érzelmes ifjúságoddal a század elején csak
látszatra állasz magányosan. Ne hidd, nem vagy elszigetelt jelen
ség. Kicsit későn jöttél ugyan, mint az, aki messziről indul el és
ide .visszavágyík. De közvetlen folytatója lettél a századvég elíá-
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radt busongó énekeseinek. Veled aztán le is zárul valami; korszak
féle talán, vagy békésvetületű szellemi áramlat. S a panaszkodók
helyébe a hetykék és az értelmes merészek lépnek. Te azonban
már nem vagy közöttük I

De az érzelem nem hal meg, aminthogy az iljúság is örökké
való. Ezért nem halsz meg te sem, örökké iljú Török Gyula I

Mindvégig igaz tisztelőd :
Dénes Tibor

DOBAY OLGA:

~S SZOLT AZ OR ...
Bánatköntösbe öltöztettelek:
De szívedet, a termő földet
Felszántottam és bevetettem ...

A vetés csendesen megérett,
Az aratás sem késik; eljön,
Kévét kötözni majd segítek ...

Meglásd, szüník lassan a köny:
Ha éleszt jük a szent tüzet
S az asztalt, a sziizi fehéret

Megterítjük a szenvedőknek:

Obort szürve égi zamattal ...
S ha majd lelked a malaszttal

Telítve, szíérák zenéjén mereng:
A végtelen kitárul és a lét
Nagy titkairól lehull a pecsét ...
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