
el korán a halál. Első dolga az volt, hogy a tükröt letakarta s gyertyát gyújtott
előtte.

Vele közösen intéztük a temetés ügyét s minden mást. A ravatalnál az egész
rokonság megjelent, azok is, akik életében feléje sem néztek szegénynek, holott
pontosan tudták, milyen kiszolgáltatottságban él, megjelentek a "csucsaiak", azaz
a gazdag rokonok, akik annak idején, amikor használt télikabátot kért tőlük,

azzal a bölcs tanáccsal látták el, hogy hárászkendővel védekezzék a kolozsvári
kemény telek ellen.

- Részvétemet . .. Részvétemet . " - hajtogatták gépiesen, s szorongatták a
kezemet, ugyanolyan gépiesen. A szemükbe kellett volna köpni. Csakhogy ne
kem akkor még fogalmam sem volt róla, hogy ezt érdemlik. Édesanyám ma
gába zárta a sérelmeket, csak a halálközelség nyitotta meg a lakatot a száján.

~ke~záJ{niuin.
EMLÉKEZÉSEK (6)

írta SZILI LEONTIN

Főszerkesztőm kedvesen üdvözölt, s a legkényelmesebb fotőjbe ültetett. Érel:-·
tem, hogy titkon alaposan szemügyre vesz, vajon nem tévedett-e, amikor való
ban csekély számú jóembere közé fogadott? Valóban kizárt-e a veszély, hogy az
arisztokrata laptulajdonos - a Göringgel rokonságot tartó Andrássy Imre gróf 
és felesége, a szép Stella grófné saját "sleppjükhöz" csábíthat'! Akkor még nem
sejtettem, hogy a vizslató pillantásaival mintegy belém látni óhajtó főszerkesz

tőmben egyik legönzetlenebb, atyaí jóbarátomra leltern. Mily pazarul osztott
számomra tengernyi gazdagságot - évtizedek elteltével is - gyermekien tiszta
lelkének kifogyhatatlan kincseiből!

Tudom, aki a Vénség balládája című verskötetében elolvasta megrázó ön
vallomását a "korának száz pányvaján. sístergő máglyáján is embernek megma
radt mezítelen és álarctalan emberről", szeretetébe és becsülésébe fogadta egy
nagy irodalmi múlt utolsónak maradt veterán költőjét. Kit hagyhatott érzéket
lenül szívét kitáró életérzéseinek és tapasztalatainak visszanéző lírájában mín
dent a helyére tenni kíváno, megrendítöen őszinte igazságérzete? És a kőnél

maradandóbb emlék, amit egyetlen örök asszonyának és élettársának épített sze
retete gyöngéd tégláiból. Magam is az ó szemüvegéri keresztül emlékezem "Meo
tis lányának" időtlenül szép görögös arcélére. Szelíd őszi fényben, a remetei
kert érett gyümölcsöktől terhes ágai és káprázatosan izzó dáliái közül moso
lyog felém; karján kosár, számomra szedett vírágokkal, mosolvgós almákkal.
Közben halk szavakkal csitítja az eszeveszetten madarakat hajkurászó vén Muki
kutyát és a két, féltékenyen szőrét borzoló öreg macskát, Sátánt és Cimbát.
Szívbe markoló téma volna e sírontúli nagy szerelemről szólnom, s különleges
atmoszférá iú, pítoreszk színhely a szentemberi sugárzás aranyködében rezgő,

dús ajándékaival búcsúzkodó dzsungel-kert buján nőtt bokrai között megbúvó
parányi olasz házzal, melynek padlásán vert fészket a háború utolsó évében
a költő. Több mínt egy évtizeden át táncolt fel szerény kis manzardlába egy
rozoga lajtorján, mert sokáig nem vezetett fel másféle lépcső az emlékeivel,
baráti képekkel és pár meleg szőnyezgel kibélelt irodalmi cellába. S ha téve
désből nem jelenik meg Ady Endre ismeretlen verseként egy régi költeménye,
talán meg sem szólal már az elfeledett öreg poéta. Szerény keserűséggel je
gyezte meg, hogy lám, lám, csak ily hosszú idő után tartották érdemesnek
nyomtatásba adni egy versét, - azt is azért, mert Ady Endrét sejtették mö
götte. Ha kissé utána néznek, meagyőződhettek volna. hogy ez a költemény épp
a Dutka Ákos adományozta círnű Holnap-antológíában látott első alkalommal
napvilágot, amikor még költői vénáiát valóban nem befolyásolhatta az általa is
nagyra tartott östehetség. Ez után következő verseit pedif:l; msr nem Nazvvára
don, nem is hazájában, hanem a kallódó magyar kivándorlók tragédíáínak,
emésztő fájdalmainak átélésétől megrendülve írta Amerikában, ahonnan hama-
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rosan visszakergette a honvágya. Ez volt az ifjú Dutka Akos amerikai nagy ka
landja, amelynek izgalmas részleteit könyvének megírása előtt már évtizedek
kel megismerhettern. Ott kint ismerte fel még fiatal fejjel, mílyen erőt jelen
tene a hazájukat feljebb építeni akaró tehetséges magyarok testvéri összefogása.
O, milyen szilai gyűlölettel rugaszkodott a háborút szító paraziták hada ellen
a hű barátságban összeforrott, alapjában véve oly tisztán és gyermekien szelíd _
két költő: Dutka Akos és Juhász Gyula. Az Yperní Krisztus előtt círnű, hiressé
vált versében is az egymás ellen uszított népek testvérí kézfogásáról álmodozik
a hazáját, de az egész világot is egyedül a megváltó szeretet feloldozó hatal
mában akkor még oly bizakodva hívő, a Pénz Amerikáját oly kíábrándultan
ott hagyó ifjú költő.

Szeretett visszaszállni a múltba. Kü1önösen Juhász Gyuláról és az ugyancsak
tragikus sorsú Gulácsy Lajosról mesélt nekem. Előszedve összes, féltve meg
őrzött relikviáját, megindultságtól rozsdás öreg hangján ő maga olvasta fel ne
kem Levelét Nakonxipánba :

... Itt vagytok újra tiszta szellemárnyak,
Hallom suhanni sebzett szárnyatok,
1110, is úgy zengnek még ~ szárnyak,
Ahogy mi vártuk egyszer a tisztább Holnapot!
Lajoska, mondd, mi lett Nakonxipánból?
S hová süllyedt a bús Juhász-kolomp?
Ti megszöktetek a nagy magyar hinárról,
S rám maradt a tört öreg doromb ...

Hetvenhatodik születésnapján önmagának írott versét rögtön megszü1etése után
megküldte nekem, aki legjobban tudhattam, mily sokáig visszagyűrt szenvedé
lyességgel tört fel belőle vers formájában a soha választ nem kapott sok, titkos
kérdés:

... valamit te mindig
szebb titoknak láttál,
útszéli keresztnél
némán meg-megálltál.
S megkérdezted némán
az Ember fiától,
mezítelen testben
lelkétől magától:

S az utolsó sarok:

N em tudom, csodálom,
hogy vénült fejemmel,
megcsordult hitemmel,
most is, ma is állom,
sokszor feldicsérve,

Mit tegyen az ember
máglyán és kereszten?
Mit kezdhess en köztük?
Alljon be Latornak?
Vagy maradjon csendben
síró feszületnek,
künn az érett-áldott
búzamezők mellett? ...

sokszor megalázva,
korom száz pányváján,
sistergő máglyáján
álarctalan testtel:
él még mindig
él bennem az ember.

Tiszta embervoltát késő aggságában is, haláláig megőrizte. Hatalmas köteg
levelet őrzők tőle. Sokból volna érdemes idéznem ; kettőt választottam ki kö
zülük, Az egyiket 1958-ban írta, Békesség háza címú zenei hangjátékom meg
hallgatása után.

"Drága Leontin ! Kilenc óra ötven perckor a Békesség házában elhalt az
utolsó akkord, és én még egy darabig elüldögéltem a remetei kis ház erkélyén,
egy rám hajló almafa-ág réjtekében, De most tollat fogok, mert szerétném meg
köszönni Magának, hogy az öreg Verdí életének tükrében a búcsúzó öregség
mesteri Iírájának hangján rnegszólaltatta az én életem hattyúdalát is. Mintha
nekem írta volna a szabadság, szerelern és az igaz emberség apotheózisát! Tud
ja-e, hogy szeptemberben lesz ötven éve a Holnap indulásának? Az én küzdel
mes, sok siker és még több kudarc között hányódott életemben is sok a ha
sonlóság, ha nem is Verdi arányaiban, a Békesség háza öreg figuráival. És most,
hogy a Maga kitűnő jellemzésével az ő szavukat hallgattam, nem szégyenlem,
hogy kicsordult a könnyem. Hol vannak már az én osztályos pajtásaim ? Hol
Juhász Gyula, Emőd Tamás, Gulácsy Lajoska, akikkel az életem úgy összefo
nódott. S mintha a remetei kertben is megszólalna az öreg Nina hívó szava:
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,Gyere már, hív a nagyváradi fekete föld!' Köszönöm Magának, hogy ezen a
szep nyarí éjszakán visszauozta OKet, smegvigas.:,alt, hogy megsem marautam
egyedU!. Kevesen tudnak Magdnoz nasoníoan enuekezní, es ugy el tudja mon
daun a nagyszerű 'i ímar Ju<..Sel1el az oreg koitos nraját, hogy e szep esteert
egyxorí fószerkésztője vegceten hajával és koszonettél szorrtja meg a kezét. ivlie
loob várjuk megigért remerei Iatogaiását, hiszen olyan kevesen vagyunk, akik
í g y tuaunk meg emlékezni. Kezert csokolja öreg barátja Dutka Akos."

Magda halála terjesen összetorte a mar nyerevan evet betöltött agg költöt;
Azidooen magam is beteg voltam, így csak levélben fejezhettem ki mély rész
vétemet. Idézem 1964 augusztusában küídött válaszát:

"Kedves Leontin! Sok részvétlevelet kaptam a drága Magdus halála után,
de egyik sem talált olyan melysegbe, mint a Maga egyuttér•.ése. Hiába, az igaz
zenészek és költők életének ismereje az emberi sztv G-húrján is ért muzsikál
ni. Köszönöm, hogy így megérti a fájdalmamat, azt, hogy ő volt nekem az örök
asszony, aki van még és lesz, hogy most már míndvégig CS:!K könnyet és vért
fakasszon a rágondolásomban, Sokat beszélgetek most Vele éjszakánként, szo
morú árvaságomban. Maga, tudom, tökéletesen átérzi, mít vesztettem Benne.
Tűnő világomban oly kevesen vannak már körülöttem, akik tudunk még örülni
a szépségeknek és emberségnek. siratni, ami fény elvész az életünkből. De fáj,
hogy Maga is betegségről és csalódásokról ír. Magának még nem szabad! Friss
alkotókedvvel, szemléltető szavaival meg sok szépet muzsíkálnat, úgy mint Ver
diről, Thomas Mann Goethéjéről és más nagy társaikról tette. Továbbra se té
vessze szem elől, hogy a siker nem reklám, lárma, még nem is a pajtások
visszhangja (?), hanem a bensőnk, lelkiismeretünk szava, hogy megtettük. ami
tőlünk tellett. Magától pedig még sokat vár, sok életerőt, hitet és munkakedvet
kívánva, öreg barátja, Dutka Akos."

Az elmúlásba egyre mélyebben hajló agg költőbarátom önzetlen barátságá
nak sok finom gesztusáról beszélhetnek még, de úgy érzem, előbbre kell la
poznom még az időben, az egykori, míndíg segítségre kész munkatárshoz, aki
főszerkesztői székéből a legveszélyesebb, legnehezebb korszakban is bátor kiállás
sal nézett farkasszemet a minden percben megtorlásra kész hatalommal és zsar
noksággal.

Első közös szerkesztőségi megbeszélésünk után többi munkatársát elbocsá
totta, de engem még visszatartott. Kiosztotta a rovataimat. "Anyagát minden
kor a beérkezett postából kell merítenie. Vasárnap tárcát ír ,Az élet útjain'
gyűjtőcímmel. Két szocíálís rovatot kap: a ,Napi gondok'-at és a .Lélekrnentés'<t,
Byssz Robi révén tudtam meg, mílyen eredményesen tud lehajoini szenvedő

embertársalhoz. Igy talán felesleges is elmondanom. de sohasem tudom elégszer
elísmételní, hogy szeretnünk kell aldsemmizett kisembereket, szívvel elolvasni
a panaszaikat. És sohase szégyellje, inkább büszke legyen rá, ha é r e z. Látja,
sok férfinél éppen e z z e l több egy asszony. Persze, magyarul is kell tudni,
mert szép magyar szóra kell tanítani a munkásokat, kisiparosokat és földmíve
lőket. Azt hiszem, itt sem lesz hiba. mert azt is tudom, hogy Laczkó Géza
tanította magyar irodalomra. És még egyet: soha, semmi körűlmények között
sem szabad hazudnunk. Bárki kívánná is ezt tőlünk. Hazudik eleget a kőnyo

matos, mi - sajátunkként - csak az igazat vállalhatjuk. Hiszem, hogy meg
értette, és egyetért velem."

Bátran álltam fürkésző tekintetét. bár - bevallom - féltem is egy kissé,
rnert tisztában voltam azzal, hogy nem könnyű feladatra vállalkoztam. Nos: be
csülését míndvégíg sikerült megőriznem. De az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy Dutka bácsi és két tisztakezű szerkesztője, Mohar József és Láng János
valóságos őrangyalokként vigyáztak rám; néha nagyon is csavaros, de míndig
hatékony segítségük nélkül a nemzeti szocíaltsta gr'>f kékharisnya feleségének,
a szén Stellanak veszedelmes cíkk-ötlet-csandáíba könnyen beJéveszhettem vol
na. Közös összefogással olykor merész dolgokat valósítottunk meg: szoclálís ro
vataim keretében - természetesen a fenti ..szerkesztői szentháromság" segítsé
gével - nemcsak gyerekkocsikat. vorrógépeket. beteztolékocstkat osztottunk. de
titokban sok üldözöttnek is segíthettünk. A Friss Újság sokat áldozott szociális
rovataira; persze a laptulajdonost nem éppen altruisztíkus nemeslelkűsége tette
ily adakozóvá, sokkal inkább a lap [ótékonvságí akcióinak hírverése, mely ter
mészetszerűleg nagyban emelte a példányszámot.

(Folytatása következik)
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