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Halottakról, akik ma is élnek"

Személyes emlékeim alapján azokról a barátainkról szeretnék néhány szót elmon
dani, akik már nem élnek. Azokról az elhalt írókról, költökröl, kritikusokról, akik az
Újhold munkatársai voltak, vagy ha nem is dolgoztak a rövid életü folyóiratban, közel
éreztük őket magunkhoz, és számukra sem voltak idegenek a lap törekvései.

Mégis, engedjék meg, hogy egy éld munkatárs szavaival kezdjem. Nemes Nagy Ág
nest szeretném idézni. Ő írja Áprily Lajosról szóló esszéjében, hogy "az első költöt,
akivel életünkben találkozunk, a véletlen adja. A másodikat, harmadikat, a századikat
már választj uk ... De az elsőért még bizonyosan nem vagyunk felelősek."

Nálam nem így volt! Még ma is emlékszem a negyedik háborús tél egyik ködszür
ke, januári délutánjára, amikor a Vigiliában fölfedezten Végh György versét, a Téli
számadást. Asztalomon a matematikai példákat és a latin fordítási gyakorlatokat fél
re tolva szinte beleszédültem a nyolcvannyolc sorból álló költemény szövegébe.

Nem olvastam még verset, amely ennyire kifejezte volna egész belső világomat,
hangulataimat. érzéseimet. Én is meghitt kapcsolatokra vágy tam, mint a vers költője,

a csodára várás nyugtalanságát én is ismertem, és olyan titokzatos hangulatú, regé
nyes szerelmeket szerettem volna én is átélni, mint amilyenekrőla Téli számadás jel
képei vallanak.

Nyomozni kezdtem Végh György kötetei után, és mindenképpen találkozni szeret
tem volna a költővel, de egy lépést sem tettem ennek érdekében, mert a várva várt
alkalomhoz a véletlenszerüség illúziójára is szükségem volt.

Végre egy nap ez is elkövetkezett. 1944 szeptemberében egyik iskolatársam elvitt
Hegedüs Zoltánékhoz, ahol Végh Györggyel is megismerkedhettem. Végh György
olyan volt. amilyennek a versei alapján elképzeltem. Fekete hajú, barna szernü, vil
lanó tekintetü, diákosan nyurga fiatalember.

Néhány héttel találkozásunk után az én korosztályomat is elérte a bevonulási pa
rancs. Katona lettem, majd hadifogoly. Végh György pedig az ostrom után egy időre

Debrecenbe költözött, de 1945 őszétől kezdve. miután hazakerültem és folytattam
egyetemi tanulmányaimat, gyakran voltunk együtt. Szinte naponta egymásba botlot
tunk a bölcsészeti kar Múzeum körúti épületében, a Széchényi Könyvtár folyosóján,
az Egyetemi Könyvtár kölcsönzőjébenvagy a Kálvin téren, a Kecskeméti utcában, a
Károlyi-kertben, a Ferenciek terén. Ezeken a helyeken ugyanis Végh György (bár so
hasem volt egyetemista) gyakran megfordult. Benézett az egyetemre, könyvtárakba.
könyvesboltokba és az akkor újra megnyíló eszpresszókba. Mindig volt valami elin
téznivalója, mindig keresett valakit vagy érdeklődött valaki felől.

Sok emberrel ő ismertetett meg, sok író életviteléről. munkamódszerérőltőle hal
lottam először fontos és hiteles információkat. Az irodalmi élet az ő barátsága révén
vált számomra jól érzékelhető. természetes és áttekinthető közeggé.

Amikor 1946 decemberében Rónay Györgynek mutatott be, akkor már hónapok
óta Rónay munkáit olvastam lázas érdeklődéssel. Verseit, tanulmányait és fiatalkori
regényét, a Fák és gyümölcsöket, amelyről annak idején Szerb Antal Írt lelkes kritikát
a Magyar Csillagban.

* Elhangzott a Kassák Klub 1986. december 2-án rendezett Újhold estjén.
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Rónay György volt számunkra a fölfedező és fölszabadító! Nagyszerű antológiája
révén úgy vezette be olvasóit a modern francia líra világába, hogy először érezhettük
magunkat otthonos biztonságban saját korunkban, a huszadik században.

Néhány esztendő múlva viszont, az ötvenes évek nyirkos és bizalmatlan pinceho
mályában Rónay György volt az, akiben meg tudtunk kapaszkodni sérelmeink, csaló
dásaink, megaláztatásaink vesszöfutásaiban, Ha Nemes Nagy Ágnessel, Ottlik Gézá
val, Mándy Ivánnal, Lengyel Balázzsal köréje ültünk kávéházi asztalánál, napi dol
gainknak mindig olyan távlatot tudott adni, hogy utána könnyebb volt életünket to
vább folytatni: fordításban, filologizálásban, bibliográfiai anyaggyűjtésben,más írók
műveinek stiláris javításaiban megtalálni létünk pillanatnyi értelmét, átmenteni ké
pességeinket, tudásunkat jobb időkre. Pedig Rónay még fordítói munkát sem kapha
tott azokban az években! Sőt irodalomtörténeti tanulmányok közlésétől is elvágta ma
is élenjáró professzorunk lektori jelentése, amely a Petőfi és Ady közölt című könyvét
"ideológiai megsemmisítésre" ítélte.

De térjünk vissza az 1946-os esztendőhöz! Az ifjúság gyakran hajlamos a tapintat
lanságra. Tőlem sem volt idegen ez a kellemetlen tulajdonság. Végh György úgy is
mert meg, és úgy fogadta barátságába a nála hat évvel fiatalabb egyetemistát, mint
költészete rajongóját. Én viszont, éppen fiatalságomból következöen, mindig új és új
csillagokat vettem észre hazai poézisünk égboltozatán, de irodalmi élményeimet to
vábbra is vele akartam megosztani.

Amikor a Magyarok júniusi számában megjelent Pilinszky János verse, a Harbach
1944, Végh Györgyhöz rohantam el Veres Pálné utcai albérleti szobájába, és elé tet
tem a költemény szövegét.

- Ezt láttad, Gyurka? Olvastad Pilinszky versét? - kérdeztem, szinte kifulladva az
izgalomtól.

- Azt hiszem, igen - hangzott a száraz, elnyújtott, szomorú felelet.
Úgy gondolom, a mai fiatalok nem sok mindenért irigyelhetik régmúlt ifjúságun

kat. De mi mégis elmondhatjuk, hogyaHarbachot, a Francia fogoly t, az lmpromptut,
az Apokrifot, a Négysorost a megjelenés pillanatában olvashattuk, és bármi történt is
aznap velünk vagy körülöttünk, mint szelíd részegek, szédült örömmel róttuk a város
utcáit.

Pilinszkyvel kapcsolatban a mai fiatalokkal nincs vitatkoznivalónk, azt viszont
nemigen értik, miért lelkesedtünk annak idején Darázs Endre verseiért. Miért volt a
költő müveivel szívesen látott vendég a Magyarok, a Válasz, az Újhold vagy a Vigilia
hasábjain. Líráját olyan költőtársak és kritikusok elemezték, mint Rónay György,
Jékely Zoltán, Takáts Gyula, Vajda Endre, Pilinszky János, Rába György, Szabó Ede.

Darázs Endre tündökléséről és bukásáról a közelmúltban érdekes memoár-novel
lát olvastam az Újhold-Évkönyvben. Galsai Pongrác írása nemcsak fölidézte bennem
Darázs Endre alakját, hanem újra ráterelte a figyelmet olyan alkotáslélektani prob
lémákra, amelyek régen foglalkoztattak már Darázs pályájával kapcsolatban. Tehet
ség és morál, szerep és magatartás összefüggéseire és ellentmondásaira gondolok.

Szabó Edét többször is szorongattam Darázs halála óta, hogy írja meg a költő

pokoljárásainak történetét. Ö nemcsak egyik fölfedezője volt Darázs Endrének, ha
nem egy ideig jó barátok is voltak. Közelebbről ismerte és talán jobban is megértette
a költő pályájának önpusztító (és néha bizony már közveszélyesnek is mondható) ka
nyarjait és fordulatait. Neki egy-két féldeci mellett Darázs talán többet árult el belső

világáról, mint nekünk, távolabbi pályatársainak. De sajnos, már Szabó Edét sem fag
gathatom ezekről a kérdésekről.

Én nem ismertem Kálnoky László egri otthonát, de 1955 öszén, amikor először jár
tam barátaimmal a krisztinavárosi régi házban, a Mészáros utca 30-ban, ahol abban
az időben lakott a költő édesanyjával, valamint három szép macskájával, Szűrivel,
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Kokóval. Quimbóval, az volt az érzésem. hogy a régi magyar érseki város. amely meg
küzdött a törökkel. messzeszakadt fiával elküldte a fővárosba néhány fontos díszletét
is.

A vastag falu, egyemeletes házba boltíves kapun át léptünk be. Az udvar közepén
két nagy vadgesztenyefa állt. jobbra és balra függöfolyosók. belső erkélyek, rejtélyes
lépcsők. vakablakok. pincelejáratok. A kapuval szemben pedig, magasabb szinten,
mint ahol mi álltunk. már kezdödött is a következő udvar. a szornszédos házhoz tar
tozó, újabb gesztenyefákkal, amelyek között sejteni lehetett egy harmadik udvar vagy
kert bokrait is. Mintha az egész szelíd dzsungel arra szolgált volna. hogy ha közeledik
az ellenség és ostromolja a házat, a szomszédos udvarokon és kerteken át el lehessen
menekülni a Nap-hegy védelmet nyújtó bozótjai közé.
Később aztán. amikor Kálnokynál való látogatásaink gyakorivá, sőt rendszeressé

lettek, egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy a költő valóban egy életre szóló
gazdag hadizsákmányt hozott magával szülővárosából, Egerből. Persze nem lobogó
kat és nem hadi kopjákat, hanem a vidéki város házainak szerelmi históriáit, intri
káit, pletykáit, a Szent János utca, az Érsek utca, a Kaszinó utca rejtett titkait.

- Ezek, Laci, kész novellák - mondta nemegyszer Mándy Iván, és mindannyian azt
jósoltuk, lesz még Kálnokynak elbeszéléskötete is. egy huszadik századi magyar Bal
zac kisvárosi látomásaival. Végül több történt, mint amit remélni mertünk. A Ho
málynoky Szaniszló történeteiben az elbeszélő költészet új változatát alakította ki
Kálnoky, megteremtve a prózai jelentéktelenségek ironikus-önironikus hőskölte

ményeit.
Abban az időben. amikor Kálnokyt megismertem, az Irodalomtörténet című szak

folyóirat technikai szerkesztője voltam, és két csoportnak irodalomtörténeti szemi
náriumot tartottam az egyetemen. "Szerencséd van" - mondták egykori osztálytár
saim. régi ismerőseim, ha találkoztam velük -, "olyan helyen, ahol te dolgozol, bizo
nyára nem »fúrják« úgy egymást az emberek, mint nálunk." Többnyire nem válaszol
tam ezekre az észrevételekre. senkit sem akartam jámbor tévhitében megingatni. Ar
ról pedig, hogy mit éreztem reggelenként, amikor beléptem az egyetem kapuján, és
míféle szorongásokkal gyűrtem le a napot, barátaimnak sem tettem szívesen említést.

De hát ki nem félt akkor kozülünk?
Azt hiszem, Kormos István azokban az időkben sem félt. Talán nem is ismerte a

szorongás érzését.
Autodidakta volt, de nemzedékünk legműveltebb írói voltak a barátai: Lator Lász

ló. Domokos Mátyás, Fodor András. Réz Pál. Mégis örömét lelte abban. ha bennün
ket, "filoszokat" beugrathat. ha tudatlanságunkat tetten érheti.

Egy februári este "telt ház" volt a Darlingban. Három kis asztalt toltunk össze, hogy
mindannyian elférjünk. Olyan barátaink is ott voltak. akik nem fordultak meg na
gyon gyakran a kis presszóban. Jékely Zoltán átjött a Széchényi Könyvtárból, Jánosy
István a messzi Illatos útról. ahol az általános iskolában tanított. Kosztolányi Ádám is
megjelent. de azt nem tudom. ő honnan érkezett.

Az ablak mellett egy asztalnál három lány ült. Negyedéves bölcsészek.
Kosztolányi Adám mellém ült le. egy ideig hallgatott. majd egészen közel hajolva

hozzám, nagyon halkan megkérdezte:
- Hallottad, hogy mit írt tegnap a Corriére della Sera?
- Nem hallottam, mit írt?
- Azt írta, hogy te ma adsz nekem két forintot.
Kosztolányi Adárnot sokan nem tartották "komoly" embemek. Szerintem bölcs

volt, mint ebből az esetből is kiderül.
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Ha tíz forintot kér tőlem, bátran a szemébe nevethetek. mert nálam is csak hat
nyolc forint volt. De két forintot nekem is megért, hogy erősítsem a tekintélyes olasz
napilap erkölcsi hitelét.

Jánosy István hevesen vitatkozott Vajda Endrével. A Darling többi vendégei, az
.,idegenek" azt hihették, összevesztek valamin. De mi tudtuk, hogy csak az esszénusok
szerepéről van szó a korai kereszténység kialakulásában. Kosztolányi Ádám, miután
eltette a kétforintost, Végh György felé fordult, neki magyarázta a heideggeri filozófia
csapdait. Végh György bólogatott, de közben az ajtót figyelte, a Darling bejáratát.
Mintha azt várta volna, hogy majd belép egy fő-fő szerkesztő vagy igazságot tevő krí
tikus, aki az ő egész életmüvét rehabilitálja. Esetleg egy szép ifjú lány, aki érte jön be
és kezénél fogva kivezeti, nemcsak a Darlingból, hanem egész eddigi életéből.

Az ajtó valóban megnyílt, és egy ötven körüli, kopaszodó férfi lépett be rajta. Vé
kony esőköpenyt viselt, kezében egy tálcán hóvirágcsokrok.

Arckifejezése nem titkolta csalódását amiatt, hogy szerelmespárok helyett egy
csomó vitatkozó fiatalembert talál a Darlingban. De Szabó Ede odahívta asztalunk
hoz, kifizette a csokor árát, a férfi biccentett, majd nyílegyenesen megindult az
ablak felé, ahol a három kollegina ült, és pontosan tudta, melyik lány elé kell letenni
a hóvirágot.

Ki volt ez a virágárus?
Léleklátó, álruhás varázsló, csillagjós, állástalan pszichológus?
Nem tudom.
A legvalószínübb, hogy egyszer már Szabó Ede őt is beavatta érzelmi világa labirin

tusának nem túl bonyolult titkaiba.
Kormos István most felém intett, hogy üljünk át egy üres asztalhoz. Egy pillanatra

azt hittem, ő is pénzt fog tőlem kérni, bár ilyen ügyekben nem szoktunk asztalt cse
rélni.

Kicsit körülményesen elmondta, hogy délután írt egy verset. Az egyik percben
nagyszerunek érzi, a másikban gyöngének. Döntsek én, az én kritikai ítéletemben
megbízik, ha azt mondom, jó a vers, holnap leadja kőzlésre, ha nem tetszik, a kézira
tot is összetépi. És már mondta is az első sorokat, .fejböl", lassan gondolkozva, szinte
vontatottan, mint akinek még nem volt ideje rögzíteni aszöveget:

Futtam, mint a szarvasok,
lágy bánat a szememben.
Famardosó farkasok
űznek vala szivemben.

Itt megállt és rám nézett... Én nem néztem rá, a falat bámultam. Most tünt fel
nekem, hogy milyen szemérmetlenül hámlik a tapéta a Darling falain. De azért meg
kérdeztem:

- Van tovább is?
- Van - válaszolta Kormos, és tovább mondta József Attila versét. Mind a tizenhat

sort.
Mire a vers végére ért, én is "benne voltam" a szerepben, amire rákényszerített.

Kicsit feszengve elmondtam neki, hogy szeretem a líráját, több versét könyv nélkül is
tudom, de ez a költemény, amit ma délután írt, különb a többinél. Erősebb, erede
tibb, megdöbbentőbb.

- Tudom, Pista, hogy mindig valami ilyent szerettél volna írni, ma aztán ez is sike
rült.

- Köszönöm - válaszolta Pista. - Megnyugtattal. holnap leadom a kéziratot a Vá
lasznál, Sárközi Mártának.

Fölálltunk és visszaültünk társaink közé. Mint két barát, aki valami nagyon komoly
dologban megegyezett egymással.


