
I N M E M Ó R I Á M 

MAGYAR ÍRÓK H A L O T T A K N A P J Á N . 
Hej, a sirok egyre nőnek 
szőnyegén a temetőnek, 
elhervadnak mind a rózsák 
őskertedben Magyarország. 

(Juhász Gyula.) 

SŰRŰ novemberi köd szitál a tájra. A fák, amik alatt ültünk, amik alatt 
bolyongtunk árván, elszórták leveleiket. Most közel jut hozzánk az 
ég és a titokteli csillagok. Az elmúlás illata úszik a levegőben, ijesztő 

és aggodalmas figyelmeztetésül. 
Az író nem hal meg. A földi élet tereiről átlép az örök éjszakába, hol 

nincs már szenvedés és szegénység, sem nyugtalanság és szorongás. Az író 
nem alkot többé, de a mű ott szorong a könyvespolcokon. Elkíséri az embert 
az elmúlásig s mint édes izgalom fiatal marad új és új generációk számára. 
Ez az író örök élete, ez a halhatatlansága. Vannak könyvek, amik megöre-
gednek. A kor kíméletlenül keresztüllép rajtuk, nem veszi figyelembe az 
író aggódásait s nem figyeli irányjelzéseit sem, mik az igazság örök tá ja i 
felé mutatnak. Ez az író valóságos és irreversibilis halála. 

Az emberi élet végefelé egyre kivehetőbb a fehér kendő lobogása, 
amely hív és figyelmeztet. De az író — s ez az egyéni tragédiája — sohasem 
kész a végleges eltávozásra. Az író nem halhat meg elégedetten, mert a mű, 
amely évezredeken keresztül nyugtalanítja a szellem embereit, sohasem kész. 
Olykor már látja egész tűrhetően a végső körvonalakat, valamelyest érti a 
módszereket is, de tapasztalatait nem tudja közölni kortársaival. Az idő 
sürget, távoznia kell. Igy hal meg az író nyugtalanul, tragikusan és kielégí-
tetlenül. 

Az utolsó tíz esztendőben a magyar irodalom rendkívüli nagy vesz-
teségeket szenvedett. Csak néhány név, rendszertelenül: Cholnoky László, 
Krudy Gyula, Szini Gyula, Miklós Jenő, Móra Ferenc, Móricz Pál, Surányi 
Miklós, Lambrecht Kálmán, Kosztolányi Dezső, Leffler Béla, Juhász Gyula, 
Dóczy Jenő, Komáromi János, Szenteleky Kornél, Tóth Árpád, Nagy Endre, 
Kováts József, Dsida Jenő, Berzeviczy Albert, József Attila, Karinthy Frigyes 
és mások. 

A róluk való néma emlékezésben elsőnek egy arc tűnik elibénk, ki ne-
künk a legkedvesebb volt, Tormay Cecile arca. A «varázshegyen», az ismerős 
fák között, egy gyötrelmes nosztalgia izgalmában távozott az életből. Évekig 
élt a hegyek között s itt elérkezett abba a magasságba, hol minden távlatot 
kapott , tiszta és derűs lett, emberi és világos. 

Tormay Cecile a középkort töltötte meg költészettel. Felgyujtotta a 
fáklyát, amelynek imbolygó fényénél megismerjük az ősök arcát, az ősi, 
ismerős hegyvonulatokat, az ősi lélek egyszerű, de emberi mozdulatait. 
Előttünk áll az ősi küldött, ki a kor veszedelmes akadályain vágja magát 
keresztül, azzal a kemény akarattal, amelyet Tormay Cecile oly szívesen 
látna ma is a magyarban. 

Surányi Miklós sok tekintetben tar t rokonságot Tormay Cecillel. Ő a 
történelem témáit a való élettől elvonatkoztatottan, a romantika virágaival 
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tűzdelte tele. Surányi prózaírói munkássága egyenletes volt. Úgy indult, 
hogy mindent elér, amit az élet a magyar író számára tartogat. A vidéki 
újságíró szívós munkával küzdötte fel magát a legjobb prózaírók sorába. 
«A trianoni páva» döntötte el végérvényesen sorsát, otthagyta a vidéket, 
hová tartozott s feljött a fővárosba. Talán ez volt végzete. 

Szorongó szívvel figyelhettük Komáromi János utolsó regényeinek erős 
felhigulását. Az Esze Tamás, a Zúg a fenyves szerzője egyre szánalmasabb 
művekkel jelentkezett. A kritika kínosan mérlegelte az új Komáromi köny-
veket. Az író ekkor már nagybeteg volt. A szellem, amely derűs volt és bölcs, 
egyre szánalmasabb szerepet kapott s egyre kevésbbé tudta áttörni a rázu-
dúló homályt. 

A humor egyelőre meghalt a magyar irodalomban, Móra Ferenc, Nagy 
Endre és Karinthy Frigyes halálával. Mórát Kállay szellemesen a legeuró-
paibb ősmagyarnak nevezte. Vele lezáródott az a boldog, derűs magyar 
korszak, amelynek nagy művelői: Tömörkényi, Gárdonyi és Mikszáth voltak. 
Móra európai szintbe állította mondanivalóit s ezzel elvégezte azt a feladatot, 
amelyet elődei jól, rosszul megkezdtek. Az út, amelyen haladt, nincs tovább. 
Egészen másfajta humort hirdetett Nagy Endre és Karinthy Frigyes. 
Mindkettőjükben volt valami befejezetlenség, valami groteszk mosoly. 
A teljesen félreértett humoristák mögött két szomorú lélek húzódott meg. 
Mindketten végigpásztázták az irodalom valamennyi műfa já t ; alkottak 
maradandót, de minden írásuk legvégén volt egy mosoly, amelynek keserű 
vonásaiban ott lappangott életük kilátástalansága. Nagy Endre megterem-
tette a magyar conférence-t s elindította a magyar kabarét. Karinthy a magyar 
pastiche mestere. A nagy művel, amelyre folyton készült, adós maradt. 

Két költői arc mered még elénk az emlékezés meghatott pillanatában : 
Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. Juhász Gyula meghalt már akkor, 
amikor szelleme elsötétedett és a lélek ablaka mindörökre bezáródott. Egy 
ember tragédiája áll előttünk, amely akkor is borzalmas volna, ha az, aki végig 
szenvedte, nem lett volna költő. Menekült az életből, többször és sikertelenül. 
A menekülést tiszta pillanataiban határozta el, űzte a szégyenkezés, a tehe-
tetlenség, a szellem tiszta pillanataira való makacs emlékezés. Van egy 
verssora, amely ráillik a költőre, halál előtti időszakára : A halottak közt 
maga is halott volt. 

Rajongtak érte barátai. A befejezésért könyörögtek, a végső érte-
lemért, mely már oly tisztán derengett elő a költő utolsó verseiből. De a 
költőnek már csak a teste élt, néma csendben küzdve a kórral és az 
élettel. — Kosztolányi Dezsőhöz az irodalomtörténetnek kell hozzáérnie, 
hogy gyermeki őszinteségén túl meglássa benne az embert és az európai 
szellemet. Kosztolányi a magyar nyelv ékköveit fáradtságos munkával 
ragyogóra csiszolta. Féltékenyen őrizte és szerette a nyelvet, amelynek 
ismerte titkait s alkotni tudott vele. Az anyag engedelmeskedett neki s ő is 
engedelmeskedett a nyelv parancsainak. A nyelvvel szervesen eggyüvétar-
tozott, szinte már ő maga volt a nyelv. 

A veszteség nyilvánvalóan nagy, szinte pótolhatatlan. E néhány arc, 
amely felvillant néhány percre emlékezésünkben, fájdalmat s lemondást 
ébreszt. Vigasztaljuk meg magunkat? Nem lehet. Láttuk őket előadóasz-
talnál, íróasztal mögött, szerkesztőségi szobában és kórházi ágyon. Most itt a 
helyük üresen : szobákban és szerkesztőségi asztalok mellett. Döbbenetes 
csend maradt utánuk. 
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Kigyullad az emlékezés gyertyafénye, emlékezünk azokra, akik elköltöz-
tek tőlünk. Szorongva gondolunk az elmúlásra. Nem a haláltól félünk, csak 
az időelőtti elmúlástól : feladataink vannak, s ezeket el kell végeznünk. 

Marék Antal. 

Klebelsberg Kunó gróf szobra alá. 
Életében támadói hangosabbak 

voltak, mint védelmezői. A támadók 
ma elhallgattak, barátai és követői 
háláját pedig szobor örökíti meg. 
A támadások oka igen sokszor egy-
szerűen csak az volt, hogy nálunk 
a kultúrát, tudományt, művészetet 
igen sokan még ma is fényűzésnek 
tartják, különösen annak tar t ja a 
nagy tömeg, amely tömegösztöneiből 
kifolyóan szeret maga mellé rántani 
minden magasabbrendűt. Van abban 
valami vigasztaló, hogy alig néhány 
évvel a nagy miniszter halála után 
a magasabb szempont győzelme lát-
ható emlékjelet kap. 

Egész munkásságát nagyvonalú-
ság jellemezte. Talán éppen ezért 
bosszantották a kicsinyes gáncsok 
és szúrások. Magyarországon a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium nem 
számított fontos tárcának még a leg-
nagyobb kultúrpolitikai kérdések el-
intézése idején. Mint politikusnak 
talán legnagyobb érdeme, hogy mi-
nisztersége idején a kultúra ügye 
elsőrendű fontosságú lett. Kötött 
helyzetünkben, a békeszerződés súlya 
alatt roskadozva Klebelsberg látta 
meg a felfelé vezető utat, amikor 
kimondta és megvalósította a jel-
szót : Ma a kultusztárca a honvé-
delmi tárca. 

Mint ember egyike volt a leg-
közvetlenebbeknek. Fontos problé-
mákat az utcán beszélt meg, amíg 
az egyik ülésről a másikra sietett. 
Másik rokonszenves vonása a szinte 
gyermekes lelkesedés volt. Kevés 
ember tudott annyira örülni, szinte 
felolvadni a boldogságban, ha vala-
milyen nehezen induló vállalkozása 
sikerült. Ha ilyen pillanatokban lát-

ták volna, legelkeseredettebb ellen-
felei is megszerették volna. Életének 
két nagy szenvedélye volt, amely a 
történelem legnagyobb és legjobb 
embereire emlékeztetett: alkotni és 
adni. 

Alkotásvágya szórta tele az orszá-
got épületekkel, alkotásvágya hívott 
életre intézményeket, alkotásvágya 
töltött meg új szellemmel régi intéz-
ményeket. Sokan a renaissance nagy 
alakjaihoz hasonlították, mert ellen-
állhatatlan vonzalmat érzett a monu-
mentalitás és szépség iránt. A hon-
talanná vált premontreiek gödöllői 
otthonától kezdve a szegedi nagy-
szerű fogadalmi-térig nem lehet fel-
sorolni, ami közbe esik. 

Boldog volt, ha adhatott. A kül-
földi ösztöndíjak egyik forrása ez a 
legnemesebb emberi ösztön volt : 
az adás gyönyörűsége. Részben 
ugyanez hívta életre a Napkeletet. 
A művészeket ellátta megrendelé-
sei, az írókon is akart segíteni. 

Bármilyen ösztönszerű is volt 
benne az alkotás és adás vágya, 
mindig az értelem, a megfontolás 
uralma alatt állott. Sohasem felej-
tette el, hogy nem a maga zsebéből 
adakozó főúr, aki szeszélyeit is kö-
vetheti, hanem az ország első szolgái-
nak egyike. Ha nem is értették meg 
mindig, de gazdája, e szegény ország 
érdekeit szolgálta. 

Emelkedjék tehát a szobor, hogy 
a mai napokban, amikor annyian 
keresgélnek céltalanul, utat mutas-
son, lelkiismeretébresztő példa le-
gyen minden magyar embernek, de 
különösen nekünk, a Napkelet mun-
katársainak, akiket nemes lelke, a 
kultúra iránt érzett lelkesedése arra 
kötelez, hogy igyekezzünk nyom-
dokaiba lépni. Fábián István. 
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