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Még nem ismertem a Derék utcai villa gazdáit, de baráti beszélgetés
ből hallottam már szerepükről az irodalmi életben. Tudtam, hogy Fenyő

Miksa Ielkessége nélkül nem élne a Nyugat folyókat, és azt is tudtam,
hogy pár évtized előtt Fenyő aktív szelleme azért szövetkezett Osvát Ernő
szígorú kritikusi érzékével és Ignotus finom szellemével, hogy egy olyan
fórumot teremtsenek együtt, ahol Ady Endre költészete, Móricz Zsigmond
új utat tÖJ1Ő epikája és a velük együtt haladó irók méltó helyet, megbe
csülő otthont találjanak. Beszélték, hogy Fenyő nem ismert határt, ha
egy tehetséges írót, amilyen például Nagy Lajos volt, meg kellett erősí

teni az irodalom ingatag talaján, ehhez anyagi segítséget nyújtott, hogy
a 'tehetséges író bátran szólhasson a saját hangján. Azt is tudtam, hogya
Derék utcai villa vendégeit egy finom, tapintatos asszony úgy fogadja,
hogy a magyar szellemi élet vezető alakjai néhány órára a nemes vendég
szeretet varázsát érezzek. Később, mikor már magam is a vendégek közé
tartoztam. megértettem, hogy amint a sokféle érdekes egyéniség vitába
száll egymással, a vita úgy forrósodik, hogy végül a szellem világát
mindannyian közös ügyüknek tekinthetik. Azt hiszem, a Nyugat akkori
nívóját a közös ügy szolgálata emelte magasra. Mert a Derék utcai víl
lában a magányosságot, melynek talán míndannyían szenvedői vagyunk,
hiszen két egyforma ember aligha éla földön, Fenyőék önzetlen jósága
elfeledtette és a lelkes hit a közösségbe vezette.

Kezdő novellista voltam, elbeszéléseim. bírálataim már jöttek a Nyu
gatban; de az életem akkor volt a legnehezebb, és akkor kellett bíztató
jóság, amikor Fenyő Miksáné, akit mindannyian Rellának hívtunk, meg
hívott a Derék utcai villa vendégei közé. Ez a villa volt a legszebben b~

rendezett otthon, amit valaha is láttam. A nagy mcsterek gyönyörűen el
helyezett képei, a nemes bútorok, szőnyegek nemcsak ízlésről tanúskod
tak, de tükörképbeállították gazdáik belső világát; az igényt, melyből

harmóniát alakít magának a szellemi életet folytató ember. A harmónia
hozzájárult, hogy a szép otthont néhány órára mindenki a sajátjának
érezze. Rena csendes volt, finom és szerény. Schöpflin Aladár találóan
mondta: gordonka a zenekarban. Keveset beszélt, de ha szólt, mind fel
figyeltünk. Számomra azonban a jósága többet jelentett. Magányos éle
tem szigorú életitéletet fejlesztett bennem, ezt Rella megenyhítette, mert
sok apró élményhez, örömhöz jutottam általa. Hella mindenkinek adott,
de nem igényelt másoktól semmit, még annyit sem, hogy elveinek iga
zat adjanak; és ő tudott a legfinomabban ajándékozni. Nekem mindig vi
rágot hozott, mert látta, hogy ezt a luxust nem engedhetern meg magam
nak. Ha egy nyönyörű cserép virág díszítette szobámat, barátaim felkiál
tottak: "ltt járt Rella!"

Eletszemléletének 'elnéző derűje és okossága hozta össze a Derék ut
cai villa termeibe il város legkiválóbb szellemi embereit. Legszorosabban
összetartozó barátai voltak Schöpflinék, Halász Cyuláék, Gellért Oszkárék,
Beck Fülöpék, Elek Arthur. De gyakran megjelent Móricz Zsigmond, az
tán Kosztolányi és Babitsék, és találkoztam ott többször Karinthy Fri
gyessel is. A Derék utcai villa az eltéréseket mindig összhangban tartot-
ta. A gyönyörűen berendezett termekben Rella ízlése uralkodott, és a
pompás uzsonnák, vacsorák, italok szívvel telített könnyelműségét jelez.-
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ték. Rella azokat szerette, akik az élet elrontó viharában megőrizték

tisztaságukat, és azokat becsülte, akik az idő változásai között megmen
tették mániákus hitüket. Akik akkor szalonjában együtt voltak, már
majdnem mind a temetőben pihennek, és most úgy lépnek elő, mint egy
képcsarnok történelmet .őrző portréi, A XX. század átalakító szellemeinek
arcképei. Néha Ignotus is megjelent közöttünk; ő akkor már Bécsben
élt, de Fenyőék otthonában fürdöszebával ellátott vendégszoba állt ren
delkezésére. Náluk mindenki jól érezte magát, mert mind fesztelenül azt
tehettük, ami éppen kedvünkre volt. Móricz Zsigmond nyugodtan íroga
tott jegyzetkönyvecskéjébe.

- Mit jegyzett fel? ...:- kérdeztem.
- Egy párbeszédet.
- Színdarab?
- Igen. A színpad nagyon fontos; egyetlen estéri egyszerre többszáz

olvasóhoz szólhat az író. A könyv sokkal nehezebben jut el hozzájuk.
Ekkor egy fiatal író lépett hozzá:
- Irigyellek Zsiga bátyám - mondta.
- Mit irigyelsz ?
- Te mindig azt teszed, ami neked fontos!
- Ha kedved van, jegyezgess te is, ezért Fenyőéknél nem fognak rád

megharagudni.
- Mégsem merem megtenni.
- Akkor benned valami rejtett züllöttség van.
~ Míért gondolod?
- Mert félsz tőlünk. Jegyezgetni könnyebb, mint beszélni, nekem biz

tosan könnyebb.
A fiatal író nem tudott felelni, és zavarában továbbállt. Mórícz Zsig

mond mosolyogva tekintett rám, észrevette, hogy minden szavát felfo-
gom, megértem és megtartom. .

Rel1ának köszönhettem Gellért Oszkérék barátságát is. Gellért dip
lomata hűvössége a Korona kávéházban Osvát Ernő szomszédságában köz
ismert volt, A segíteni kész embert Rella szalonjában ismertem meg. Itt
Gellért az élettől kapott sérelmeit magába fojtotta, de az élettől kapott
élményeit és örömeit megosztotta velük. Rella szalonjában azt a Gellért
Oszkárt fedeztem fel, aki nemcsak szígorúan bíráló tekintettel szerkeszti
a Nyugatot, de ugyanolyan szívügye a fiatal tehetségek előresegítése is.

- Igazad van Oszkár - mondta Schöpflin. - Ha nem vadásznánk
tehetséges írókra, elszaporodnának a tehetségtelenek, mert a tehetségesek
mindig szerények, a tehetségtelenek pedig tolakodók.

Fenyő Miksát ritkábban láttuk Rella barátai között. Házigazda csak
akkor lett belőle, ha az ebédlőben elfoglalta helyét a hosszú asztal végén.
Mikor engem barátságukba fogadták, Fenyőt a gyáripar már ellopta az
irodalomtól, s úgy ült közöttünk. mintha az idegeit píhentetné, Csak ak
kor lobbant fel, ha nagy magyar író jött szóba, Ilyenkor megcsodálhat
tuk szellemmel telített tudását és hozzáértését. Síkos elme volt: könnyen
elcsúszott és orrára bukott, aki vitába mert vele szállni. És jelentékeny
volt. Pedig külsejével keveset mutatott. De szemei szikrát szórtak és vál
tozó arckifejezése sokfelé tekintő, nagyeszű, nagyszívű emberre vallott.
Bár a "GYOSZ" elvonta az írodalomtól, mégis neki köszönhettük a
Nyugatot: kevés előfizető lévén, a gazdag gyárosoktól ő gyűjtötte össze a
hiányt. Mi fiatalok tudtuk, hogy Fenyő segítsége nélkül nem fűzhettük

volna törekvéseink láncszemeit a már beérkezettek fűzérébe, Azt is tud
tuk, hogy bár ő maga hallgat róla; még mindig egy-egy nagy írónk ké-
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nyes ügyének orvosa. S mert irigység nélkül élvezte az életet, fiús hun
cutságot őrzött öregedő arca.

Nagy műveltségét Schöpflin így jellemezte: Ha Miksával beszélgetek,
mögötte érzem óriási könyvtárát és tudom, hogy a sokezer könyv közül
egy sem érintetlen.

A magyar irodalom iránti szerelmét pedig így jellemezte Schöpflin:
- Nagy érdeme Miksának, hogy ismeri az európai irodalmat, de még
nagyobb, hogy ebben az irodalomban a magyart becsüli legtöbbre.

A magyar szellemi élet, melyről akkoriban a világ még nagyon ke
veset tudott, Fenyő Miksa lelkességében a világ centrumánaklátszott. Mi
rajtunk, akkori fiatalokon mulatott:

- Érdekes, - mondotta - milyen szenvedélyes vitákat csapnak ma
guk egy-egy új versről, vagy elbeszélésről. Ilyenek lettünk volna mi is?
Lehet, hogy kezdek öregedni.

Dehogy öregedett! Egyszer Kosztolányi és Karinthy az ebédlőasztal

nál némi kicsinyléssel beszélt Móricz Zsigmond műveiről, Fenyő az asztal
yégén felugrott a helyéről és hadonászva kiabált:

- Móricz a legnagyobb magyar elbeszélő és ha műveit jól fordíta-
nák, első helyen állna a világ elbeszélői között!

Karinthy erre azt mondta:
- Igaz, de azért van salaka művészetében.

Kosztolányi pedig így vélekedett:
- Móricznak pompás alakjai vannak, de a stílusa míndíg pongyola.
Fenyő megint fölugrott:
- Hogy lehet egy óriást bírálni! Móricz nem bibelődik stílussal, ha

nem embereket teremt! Minden alakja életteljes, ahány arcot mutat, annyi
jellegzetességet rögtönöz; sokszor olvasása közben úgy érzem, mántha nem
olvasnék, hanem magam is besodródnék a történetébe.

Emlékezéseimet rendezgetve, előttem áll Rella szalonjában Koszto
lányi, elegánsan, Iinoman, mint verseinek és ragyogó prózainak tökéletes
képmása. Nagyra nőtt, gondosan öltöztetett gyermeket juttatott eszünk
be. De hogy valóban gyermek lett volna, arra többször ráoáfolt. Mert egy
kis játék mindig éledt Kosztolányi közelében, és ez szépen símult artisz
tikus lényéhez, de a szája körül a finom kis irónikus mcsoly nagyon is
felnőttről árulkodott.

1926 januárjában a Verrbőczy gimnáziumnak a Budai Vigadóban tar
tott ünnepélyéri találkoztam Kosztolányival először.

- .Jőjjön Szefi, keressük meg Adám fiamat - szólt, s miután rá
akadtunk a kedve:s, szemérmes tekintetű, barna fíúcskára, Kosztolányi a
süteményekkel terhelt pult elé vitte, s míg a tányért, melyet a kezébe
adott, telerakta. így bíztatta:

- Látod, ez. finom mogyorótorta, tegyünk melléje egy punesszeletet !
Nézd, mennyi tejszínhab! Ezt az indiánert is odatesszük. no és ez a csoko
ládészelet se maradjon el!

Mondott egyebet is, s bár nem volt benne semmi különös, minden
napi szavai rnárás írói stílusát idéztek, melyben míndíg elbűvölt a szavak
kal játszó szépség. Aztán leültünk egy asztalka elé, hármasban, s mialatt
a kisfiú szemérmes zavamal fogyasztotta előttünk a süteményeket, Kosz
tolányi az asztalra könyökölve hozzám fordult:

- Nézze meg ezeket a berkenye szemeket, ezt a szerény ügyetlensé
get. Mennyire magyar ez a gyermek! Mindig fáj, ha ránézek. Tudom,
hogy remek ember lesz belőle, de az élet éppen az ilyenekkel kegyetlen,
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Megértettem Kosztolanyit. Éreztem szavainak igazságát. S mégis, mí
kor órák rnúlva egyedül voltam szobámban, úgy éreztem, egy szép és fe
lejthetetlen játéknak voltam részese.

Később megint elcsíptem egy kis játékot. A Pauler utcában Koszto
lányi Dezső kIiflit etetett egy kerítésen belül álló kutyával. Távolból néz
tem, azt hittem, nem vett észre. Az utcán egyre több néző csoportosult, de
Kosztolányi ezekről sem vett tudomást. Nyugodtan játszott és beszélgetett
a kutyával. Mikor elfogyott a kifli, intett a kutyának, aztán ellépett a ke
rftéstől, de két lépés után megfordult és páratlan könnyed, finom mo
sollyal kalapot lenditett felém. Tehát tudott rólunk, nekünk játszott. De
akár írásainak tökéletes stílusa, játékai is elvarázsoltak.

Kosztolányinak épp az ellentéte volt Karinthy. Ö mindig a közönyös
embert mutatta. Temetéseken is világos ruhában láttam, de Rellánál olyan
gyűrötten jelent meg, mintha a dolgozószebájából ugrott volna át. A tel
jes szürkeséget mutatta, S most emlékezve, mégis felvetem magamban a
kérdést: vajon az ember valóban az, mínt aminek látszik? Karinthy hét
köznapiassága nem csupán búvóhely volt, hogy ne lássuk, mi fáj mögöt
te? Az a gyermek, akit Kosztolányi magatartása fe1fokozottan mutatott,
nem Karinthyban rejtőzött-e árvaságát titkolva ? Egy Nyugat összejövetel
után egymás mellett vártuk a villamost, Karinthy állandóan rágcsált.

- Mit eszik - kérdeztem. Válasz nélkül a kabát zsebébe nyúlt és egy
marék amerikai rnogyorót tartott elém:

- Egyék maga is - mondta,
Egyszerre egy didergő gyermeket pillantottam meg arcában.
Néhány hónappal később a Belvárosi Kávéház ablakában láttam. Vo-

násai szomorúak voltak, a látás és tudat gyötrelmétől terhesek. Most nem
álcázta magát közönnyel, arca drámai volt. Megtudtam. hogy pár hét
múlva agydaganatával Svédországba utazott Olivccronához, Talán ezért
dobta félre a közöny maszkját, és koponyáján. mely olyan volt, mintha
kőhegybőlmetszettékvolna ki, ott a Belvárosi ablakában megjelent a
reménytelen emberi szomorúság.

Ha nagy esemény történt, a Derék utcai villában ünnepet rögtönöz
tek. így Móricz Zsigmond úri-muri színdarabjának bemutatója után. So
kan voltunk meghíva és a gazdag vacsorát a borok után pezsg'ő követte.
J ó éjfél után kissé becsípve búcsúztunk Fenyőéktól. Csak Móricz Zsig
mond maradt józan, ő alig ivott, és akkor is figyelt és jegyezgetett, ami
kor lefelé mentünk a Naphegyről és lépten-nyomon megálltunk, hogy el
daloljuk: - "Élet-élet, betyár élet, ez aztán az élet!" Hamarosan meg
tudtuk, hogy dalolásunkért a naphegyi villatulajdonosok feljelentették
Fenyőéket.

- Fizetnem kellett valamit - mondta Fenyő, - de szívesen tettem!
Zsig-a egészségére ittunk valamennyien!

Ez az éjszaka számomra is több lett, mint mulatás. Én sem ittam, én
is figyeltem. És kom reggel egy új novellát írtam. Röviddel ezután, hogy
ez az elbeszélésem megjelent a Nyugatban, Gellért Oszkár azt mondta:

- Levelet kaptunk Ignotustól, dícséri a novelláját és magát különő

sen a figyelmünkbe ajánlotta.
Akkor még nem találkoztam Ignotussal, de hamarosan sor került rá.

Fenyő Miksa ötven éves születésnapját ünnepeltük a Hungária különter
mében és erre az alkalomra megérkezett Bécsből Ignotus. Mi akkori fia
talok a hosszú aszta11egvégén hallgattuk a múltra emlékező írók és szer
kesztők pohárköszöntőit. Különösen nagy lett az izgalom, amikor felállt
Osvát Ernő, kigyulladt gyönyörű szeme, és a Nyugat lelkes kezdetére ern-
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lékezett. Vísszafiatalodtak egyszerre mind az öregek. Felkelt helyéről Mő

ricz Zsigmond, és poharát ő is a múlt szép napjaira ürítette. Vacsora vé
geztével ismertetett össze Fenyő Miksa Ignotussal. Egy apró, igen finom
ember csókolta meg a kezemet:

- Mindig örömmel olvasom írásacit - mondta.
Éreztem, hogy barátom lett. Első novellás köteteim megjelenése után

tőle kaptam Bécsből a legmelegebb elismerő levelet.

De nemcsak szórakozní és ünnepelni jöttek össze a Derék utcai vil
lában: az irodalom oszloptartói felsorakoztak akkor is, ha szeretett épü
letüket megrengette valami. Osvát Emő váratlan, tragikus halála egy
szerre kétségessé tette, élhet-e tovább a Nyugat? Fenyő Miksa lelkes okos
sága és a vele szövetkezett irók lelkiismerete kellett, hogy ezt a bátor han
got a magyar életben tovább fenn tudják tartani. A' Derék utcai villában
vállalták el a folyóirat szerkesztését Babits Mihály és Móricz Zsigmond.

A számomra feledhetetlen és csak szép emléket nyújtó barátság l!'l33
szeptemberében hirtelen lezárult. Akkor szállítottam gyors és fárasztó
munka után Szegényember című regényemet a Révai kiadóhoz és egy
szerre nagyon vágyódtam Fenyő Miksáné után. TElefonáltam :

- Gyere el hozzám délután!
- Rettenetes fejfájásaim vannak. Miksa azt tanácsolja, utazzam el;

lehet, hogy jövő héten Párizsba megyek, de addig még okvetlenül felke
reslek - felelte Rella.

Pár nap múlva Gellért Oszkár hívott telefonhoz és remegő hangon
közölte:

- Rellát agytrombózissal szanatóriumba szállították.
Nem sokkal utána él haláláról kaptam hírt.
Rciláv.il szópség, dallam, jóság, barátság távozott el, és oly váratla

nul, hogy nem tudtuk elhinni. A Farkasréti temetőben ott álltunk rava
tala körül mind, akik nem is olyan régen együtt voltunk a Derék utcai
villaban. Meleg őszi nap volt. A szellő megmozdította a fák elgyengült le
veleit, zaj nélkül röpdöstek tS megaranyozták a levegőt. A kora ősz tisz
taságában, az égbolt szépségében Rella okos, szép szemét véltük Látni.

:t:NEKElK :t:NEIKE

Hol voltál eddig lelkem szépe
hol legelt merre nyájad

mért kellett kendőm összetépve
járnom étlen utánad

bármerre téTtiem nem te voltál
más pásztor csalt magához

mezítlen lábam véres volt már
szoknyám sze.gélye sáros

tízezer éve vártam vártál
hogy végre rád találok

tízezer éve vártál várrom
hogy belém süsd vonásod

de mondd nekem csak mondd ne titkold
mondd merre jár a nyájad

ne halljam azt hogy telgnap itt volt
ne járjak így utánad

ha messzimégy ha itthagysz engem
halálom úgyis ez lesz

maradjunk együtt még mi ketten
szoríts míg tudsz szívedhez.

Gerlei J6zse!
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