
BARÁTH FERENC: KARINTHY
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Különös ötletel voltak. Azt akarta például, hogy temeté
sén grammofonlemezen visszaválaszol a szertartást végző pap
nak. Később módosította ezt az ötletét : a hangosfilm feltalá
lása csodálatba ejtette, s képen szeretett volna megjelenni,
teljes nagyságban.

Nem nevettetni szándékozott ezzel s nem is riadalmat
kelteni a gyászolók tömegében; természetes ösztöne, a köte
lesség és udvariasság legyőzhetetlen kényszere vezette: fe
lelni óhajtott annak, aki őt megszólította. Mert semmit sem
szeretett befejezetlennek tudni, nem elégedett meg a részle
tekkel, hanem az egésznek egyöntetű, áttekinthető képét igye
kezett adni. Nem riadt vissza, attól sem, ha groteszkségig,
döbbenetekig megy az ötletekben, mert számára nem a forma
volt a lényeg, ellenkezőleg: a formák felbontását várta, gát
talan felszabadulást a Kovács urak merev szokványai elóI.
Nem a külsőségekben élt, hanem gyermekes, kutatkodó kí
váncsisággal fürkészte a dolgok lényegét, velőig elemezte az
elemezhetetlennek látszó, megállapodott normákat. Az általá
nosan elfogadott fogalmak új, korszerű tisztázásában látta hi
vatását, Nevető bölcs volt, amint nevezni szerétték. Nem az
volt. Nevettető-könnyeztető és elmélyedésre késztető bölcs
volt, bölcs, a szónak legigazabb és legértékesebb értelmében;
és költő volt, a, lírikusok meleg őszinteségével és lágy ben
sőségességével. Benne látták a magyar cinikus és szatirikus
irodalom történeti rendben és művészi értékben vett első kép
viselöjét. sáltalánosan vallották és vallják, hogy humorista
volt, humorista és semmi más. Hitték róla, ezt főként azok,
akiknek szemében pályája egy lefelé tartó görbe volt, diadal
mas kezdet után fokozatos kimerülés és Írói képességének tel
jes lehanyatlása.

Tisztázni kell a fogalmakat és tisztázni kell az értéke
lést is, mert "minden máskép van," máskép kell lennie és
Karinthy Írói hagyatékát, munkái teljességét is más szempon
tok szerint, újabb átértékelésben kell vizsgálnunk; igazságot
kell szolgáltatni neki, mert az élet igazságtalan volt vele szem
ben, aki maga volt az igazság és meleg jóság.

* * *
Kiegyensúlyozatlan volt, ötletszerű, a kitartó munka iránt

nem tudott lelkesedni, szerette a pillanatok, a tünékeny han
gulatok hatását, a szíporkázást, a megdöbbentést; kereste a
társaságokat és gyűlölte a magányt, mert nem akart és nem
tudott csak magának élni, bele akarta olvasztani magát a szel-
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lemi tömegekbe, amelyekből mégis diadalmasan emelkedett
ki. A kávéházakban élt, melyektől undorodott, szabadságra,
exotikumra, titokzatosságra vágyott, de a sors nem adta meg
az áhított életformát. Voltak mélyreható, életreszóló élményei.
Tizennégyéves korában, az egyik akkori lap, elfogadta köz
Iésre egy fantasztikus, Verne-szerű regényét. A rövidnadrágos
diák jelentkezett a honoráriumért s a szerkesztö ámulva te
kintett magashomlokú, koraérett-arcú, kékszemű kollégájára.
Mit tehetett, - elfogadta a regényt, de ezt írta alá: Irta: Ka
rinthy Frigyes és X. Y.

Ellentmondásokkal, állandó félresikerült élményekkel
kellett megküzdenie. Tengerész szeretett volna lenni, mert a
tenger felé vonzotta a végtelen távlatokban s a korlátlan le
hetőségekben rejlő varázserő. Tizennégyéves korában fel is
vették a Tengerészeti Akadémiára, miután sikeresen letette a
szükséges vizsgálatokat. Később matematikusnak készült, bár
erős hajlamot érzett az orvostudományok iránt is, és megdöb
bentő tájékozottságot árult el a természettudományok terén.
Mindenben a titok és a végtelenség érdekelte, a fölfedezhető

ben rejlő kellemes izgalom, az ismert felszinek mögött rej
tőző titokvalóság. S minden vizsgálódásból ugyanaz a refrén
csendült ki: micsoda tökéletlen organizmus az ember, a "te
remtés koronája," mennyire nincs meg benne a továbbdiffe
renciálódás, tehát a fizikai tökéletesbülés reménye. Ellenke
zőleg: az emberi szervezetet dekadens és romlatag felépítésű

nek látta, amelyet tökéletességben és tartósságban legyőz egy
sáska is, egy közönséges rovar, melynek finom csápja, mű

szerszerű ugrószerkezete a legprecízebb gépek és emberi or
ganizmusok felett áll. Attól tartott, hogy az ember uralmát le
fogja győzni a sáska, vagy bármelyik rovar, mert az ember
törékeny és véges képességű, roskatag fizikumú lény.

Ez volt legnagyobb és legkeserűbb tapasztalata. Minden
máskép van, állapíthatta meg jogosan : látszólag az ember a
legtökéletesebb élőlény, s mégis: a szellemtelen állat is le
győzi őt fizikumban. Az emberi szervezet korlátoltságának a
felismerése mellett igen súlyos csapást jelentett számára ten
gerészálmainak megsemmisülése is. Tekintetét a végtelenbe
irányította, s egész életére rabjává kellett lennie a kávéházak
négy falának, közszemlére kellett magát kiteregetnie a kíván
csiskodók tömegének. És megannyi teljesületlen vágya: festő

is szeretett volna lenni, kitűnően rajzolt s kézügyességét bá
mulni lehetett. Kézügyességét őseitől származtatta, akiknek
általában kitűnő érzékük volt a "manualitás" iránt: egyik őse

Amszterdamban gyémántköszörüléssel foglalkozott, egy másik
hentes és mészáros volt. Minő ellentétek, mennyi olyan kö
rülmény, mely mind alkaJmas lett volna arra, hogy az iroda
lomtól elforduljon, illetve: hogy bele se kezdjen.

Mégis belekezdett. Hasztalan lenne kutatni, hogy kiegyen
súlyozott életkörülmények, a kezdeti ellentmondások és rend
szertelenségek sikeres és eredményes legyőzése esetén is azzá
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lett volna-e, arnivé lett. Az élet megannyi humorát, játékát
élte át már gyerekségétől fogva, úgyhogy szinte automatikusan,
végzetszerűen kellett humoristává lennie. Gyakran emlegette,
hogy az Igy írtok ti jóformán tudta és akarata ellenére szüle
tett meg, legalábbis nem tudatos számításából. "Irt és 32 lett
belőle, ami lett," - mondogatta. Tehát a tudományos ambi
ciókat felváltották az írói célok.

* * *
Ez is csodálatos véletlenség, magyarázhatatlan szeszélye

a sorsnak: humoristává kellett lennie, végzet-kiszabta, paran
csolóerejű kényszerből. Kétségtelen, hogy született hajlandó
sága volt a humor iránt, de magasabbfokú igényekkel tekin
tett jövőjébe. Az írótársaságokban már ismerték a fiatal Ka
rinthy kifogyhatatlan ötlettárát, újszerű mókáit, barátai átne
vették, a hajnalokba nyúló humoros kávéházi estéket, a Nyu
gat születése körüli időknek már jellegzetes bohémalakja volt.
Irói pályájának elején, mikor első sikerei után kezdett bele
nyugodni abba, hogya végzet humoristává jelölte ki, kamasz
ifjúsága bizarr élményei foglalkoztatták, de magábavonult
óráiban érezte, hogy válaszúton van: választania kellett a hal
hatatlanság útja s a tűnő népszerűség között; kitartó, befo
lyásolhatatlan munkával beledolgozza-e magát a nagy klasszi
kusok sorába, vagy áruba bocsássa-e zseniális humorkészsé
gét; megvárja-e a zsenijéhez méltó fokozatos kijegecesedést,
vagy megelégedjék a robbanó rakétasikerekkel.

Kényes kérdés, alig lehet rá tényeket fedő magyarázatot
adni. Mert ha csak olcsó népszerűséget kereső műveknek tart
juk humoreszkjeit, merev, egyszempontú ítéletünk következés
képen egyet jelentene azzal, hogy humoreszkjeit nem tartjuk
értékálló, művészí teljesítménynek. Másrészt viszont kétségte
len, hogy humoreszkjei nem maradéktalanul és kizáróla
gosan jellemzik, s Karinthy nemcsak a humoreszkek szerzője

volt. Az Igy írtok ti nem kizárólag csak nevettet, s nem egy
szerű utánzata két francia kortársának, hanem egy új, leg
alábbis zsenge müfaj legmagasabb fokú művészettel megírt
példája. Kortársai - ha nagyritkán írtak is róla - nem mer
tek szembenézni ezzel a problémával, mert haboztak Karinthy
különállósága, rendszerbe iktathatatlansága előtt. Ma, amikor
a Karinthy-renaissance időszerűtlen s egyelőre alig várható
ábránd esak, különösen fontos megkeresni "első" (valójában
nem az) és legprezentatívebbnek tartott műve igazi helyét.

Mindenekelőtt csodálatos intelligencia, hajlékonyság, ha
talmas stiláris és nyelvi készség szükséges egy ilyen mű meg
írásához. A legkülönb íróegyéniségek tökéletes megértése,
műveik jellegzetességeinek kielemzése: nem kisigényű írói
feladat. A túlzáson, a végletezésen keresztül akarta bemutatni
az egyes írók sablönossá váló sajátosságait, bízva a humor
hartó- és nevelderejében. Nem tanítani akart, s nem is pontos
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másolásra törekedett, csak vázlatokat készített, nyelvi eszkö
zökkel akarta dimenziós jellegűvé tenni a szólóművészetet, ke
vés, de határozott vonallal akarta megrajzolni a különbözö
íróegyéniségek lelki profilját. Ez a karikatúra-gyűjtemény ne
vettető hatása ellenére is elegáns, diszkrét, sima és tapintatos,
mint általában minden Karinthy-írás. Nincs benne semmi
sértő; tárgyak és dolgok felett álló jóságos szellem játékos
időtöltésének tűnik fel az egész, ha csak a humort vizsgáljuk
benne.

De: kiindulópontja ez egy új fordulatokban gazdag, a for
mabontó és mégis szabályos Karinthy-stílusnak. Stílusművész

volt és nyelvrnester. Raffinált pongyolaságokat, köznapiságnak
látszó fordulatokat kevert írásaiba, gyakran végeláthatatlan
mondatlabiríntusokban bújkálfatta gondolatait: már-már el
vesz a szemünk elől s újra előcsillan. Egy-egy mondaton belül
valóságos hullámvölgyeken és hullámhegyeken csapong nyel
ve és képzelete, s végül egy megpihentető gondolatjel után,
rendszerezi, találó-tömören összefoglalja szeszélyes elkalando
zásait, Ezek a gondolat- és mondatkalandok izgalmasak, ösz
tönösek, a fogalmak és gondolllltok villámgyors asszociálásából
születtek. Alig van író, aki a lényegi vagy III látssati kapcso
latokat olyan boszorkányos gyorsasággal fedezte volna fel,
mint ő; ezért hitte, hogy zseniális feltaláló lett volna belőle.

Asszociációs játékaiban a legbizarrabb kapcsolatokat találja
térben és időben, méginkább lényegben az egymástól legtávo
labb álló tények és dolgok között. Humorának egyik jellegze
tessége, a fantasztikum is, ebből a lélektani háttérből szüle
tett: függetlenítette magát a szokványos asszociációs rendsze
rektől s épen újszerű kapcsolatal hatnak humorosan, szokat
lanságuknál fogva. Azonban nem mindig elégszik meg külső

séges kapcsolatalkotással, hanem a legjelentéktelenebb ténye
ket is metafizikai sikra vetíti fel, innen van írásai bölcselmi
jellege. Mert nemcsak humorista volt, hanem író is és nem
csak író, hanem filozófus is.

Filozófiája nem merült ki a száraz, okoskodó, rendszerbe
torlódó elmék adat- és ténykereső pozitivizmusában. A tények
és adatok nem is voltak normák az ő számára, a valóságnak
nem volt előtte meggyőző ereje. Novelláiban, regényeiben a
képzeléti valóságot teszi meg az események hátteréül, hiszen
meséi legtöbbször nem is illenének bele a szokványos közna
pok kereteibe. Ebben a tekintetben hasonlít kedvenc írój ához,
Chestertonhoz, akinek hatását itt-ott ki lehet mutatni művé
szetében. A képzelt lehetőségekkel akrobata-mutatványokat
végzett, fantáziavilágában a dolgokat fejtetőre állította s elhi
tető művészetének maradandó érékét jelzi, hogy meséit, kép
zelete játékait az adott környezetben valószerűnek, sőt meg
történhetőnek, legalábbis elképzelhetőnek fogadjuk el a va
lóság világára vonatkozólag is. Holnap reggel c. novellájában
például egy alakkal kapcsolatban olyan élményekről írt, ame-
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lyeknek nagy része jóval később, csodálatosan, éppen vele
történt meg stockholmi agyműtétje idején.

Sajátmagát mint humoristát tartotta számon, de a gon
dolkodó elmét, az egyetemes műveltségű stílusművészt, a le
leményes és tömör aforizmák mesterét is szerette önmagában.
Mindamellett szerény volt, elfogulatlanul igazságos és őszinte
kritikusa önmagának, bár tudott zseníalításáről, intellígenciá
járól és műveltségéről s nem tartotta különös merészségnek
vagy szerénytelen önreklámozásnak, ha erről tréfás beszélge
tések közben nyilatkozott. A ma írónemzedékével nem volt
megelégedve, mert hiányzik szerinte a fiatal író- és költőge

nerációból az általános érdeklődés és az eklektikus művelt

ség, a sokoldalúság, ami Karinthynak minden írókortársával
szemben kivételes előnye volt. Egyetemes érdeklődése közben
nevelte magát tudatos stílusművésszé, kereste a lényeget je
lentő dísztelenséget és még verseit is valami finom tárgyila
gosság, szerény cicomátlanság jellemzi. És ezzel szemben ér
dekes paradoxon: legelvontabb fejtegetéseiből is ki-kicsendül
a lírikus érzelmessége, valami simogató lágyság, amivel olyan
kevesen számolnak Karinthy műveiben. Ilyesmire lehet gon
dolni:

"Mese az eltévedt villamosról. Édes kicsi villamoska volt,
egészen zöld volt még, vékony hangon csilingelt. Pápája egy
öreg tizenkilences volt, mamája egy negyvenhatos. Áramot
szopott és embergázolástant. De egyszer megszökött hazulról
és eltévedt a városban, - és jaj, a kis villamos szerencsét
lenül járt - elütötte egy mázolósegéd." (Notesz).

Sohasem állt meg, mert nyugtalan szellemét kielégíthetet
lenül izgatta az újdonság s a benne rejlő lehetőségek varázsa.
Ezt úgy szokták mondani, hogy bizonyos mértékben számolt
a haladó kor megváltozott irodalmi igényeivel, igyekezett be
leilleszkedni, - amennyiben művészi törekvései veszélyezte
tése nélkül megtehette - egy új szempontú és új igényű, nagy
mértékben megváltozott ízlésű olvasóközönség világába. A
háború utáni évek új irodalmi igényeket teremtettek. Megint
harcot kellett vívnia ifjúkora dilemmájával: íróvá legyen-e,
magasabb művészí vágyai föláldozása árán, vagy fokozatosan
elnépszerűtlenedjék kezdeti nagy sikerei után. Mert fontos
momentum: Karinthyf nem az Igy írtok ti jellemzi legponto
sabban, hanem az utána következő művek változatos sokasága,
.az elmélyedő filozófia, a gondolatiság, a rendszeralkotás vá
gya. Megromlottnak és elferdítettnek találta a fogalmak ér
telmezését s egy új Encyclopédia megvalósításáról álmodozott.
Olvasói csak humorista-céljairól vettek tudomást. Ha nevét
említik, ma is mindenkinek az Igy írtok ti jut eszébe, ebből is
az, ami majdnem mellékes, az ingerlő humor s a parodizáló
készség, s kevesen vesznek tudomást a mű stílusának fölényes
sokoldalúságáról.

Mindennek ellenére megmaradt a köztudatban az Igy ír
tok ti írójának. Országos hírnévnek örvendett, de a magyar
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irók nagy részének keserves sorsából neki is kijutott: nevét
megalapozó kötetét elkótyavetyélte s keserű lélekkel nézte,
hogy egyre több kiadásban megjelenő karikatúra-kötetén nem
ő gazdagodik meg. Ritka eset, amikor ezt kell mondani: neki
csak az elismerés és csak a hírnév jutott. Ráeszmélt arra, hogy
nem jól kezdte: a közönség humoreszkeket várt tőle, önmaga
pedig többet akart adni: önmagát, a felszíni hatáskeltő esz
közök nélkül, lényeget, tartalmat és gondolatot. Kétféle, érték
ben és jellegben ellentétes igény számára kellett volna dol
goznia, s nem bírta ezt. Míg a humoreszkjeíért ra
jongó tábor "elerőtlenedéséről, önísmétléséről, kime
rültségérél" beszélt, az igazi énjét - filozófusíró én
jét - gyarapodni, dagadni és sokszínűsödni látták az
értők: írók, művészek, komolyabb igényű olvasók. Humo
reszkjeinek utánzél akadtak s a mester lassankint kezdett ki
szorulni. Tragikus, szomorú, sorvadásszerű hanyatlás volt ez
a "humorpártiak" részéről s látszólagos ívelés a komoly kö
veteiményű párt részéről.

És egyik tendencia sem jutott uralomra: csendes nivellá
lódás következett, anyagi helyzete s az általános korszellem
következtében. Olvasóinak tömege kezdett belenyugodni ebbe
az eseménytelen pangásba s nem vette észre egymásután meg
jelenő kötetei felújult érdemeit. Gyilkosok, Esik a hó, Harun
al Rasid pompás novellai tűnő hatást gyakoroltak, Krisztus
vagy Barabás, Nevető betegek, Mennyei riport, Utazás a ko
ponyám körül c. kötetei már gáncsolással is találkoztak. Látta
olvasói elidegenedését s megpróbált előttük megjelenni a film
Igy irtok ti-jével (Amiről a vászon mesél).

* * *
Súlyos anyagi gondjai elől már korán az újságírás robot

jának vállalásával akart menekülni. A háború előtti idők li
berális szelleme meg tudott barátkozni azzal, ha egy író a mai
értelemben vett baloldali lapnak volt a munkatársa, sőt épen
Karinthy szerint, nem is volt meg az akkori lapok szelleme
között az a merev elkülönülés, ami ma tapasztalható. A sza
kadás végleg 1918-ban történt meg az újságok szelleme kö
zött. Azóta nagyot változott ru világ: ráolvasták az ő fejére is,
hogy destruktív baloldali és nemzetközi. A támadás ellen nem
védekezett, de hallgatása nem jelentett egyet abeismeréssel;
belefáradt a megpróbáltatásokba, beteg volt és különben is
méltatlannak tartotta magához az ellenszenvből, vagy a kor
áramlatokból fakadó áskálódások ellen való védekezést. Tűrte

a sorsát és várt és váratott az elkészülő "nagy mű"-re, amely
ről mostanában olyan sokat beszélnek. Teljes anyagi függet
lenséget várt s néhány hónapig tartó zavartalan magányt.
Mindenki látta benne a nagy lehetőségeket s nem azt érté
kelték, amit már megírt, hanem a reprezentativ nagy művet

sürgették tőle. Keserű tusa volt ez; kényszeredett egykedvű-
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séggel írta cikkeit, melyeket ídegenkedve, fanyalogva vettek
tudomásul, s nem talált módot arra, hogy a lehetőségeket ki
robbantsa magából. Kegyetlen helyzet: azt hitte, hogy megírt
műveit nem becsülik eléggé, s hogy jobban tisztelik benne
azt az írót, aki maid alkot valami nagyot, amin keresztül be
kerülhet nagy kortársai közé.

Jött a betegsége, operáció, Stockholm, újabb anyagi ne
hézségek. Az Encyclopédia-terv, aminek megvalósulásában
nem hitt, sem a kitartás hiánya, sem az idő rövidsége miatt,
megmaradt tervnek. A humoristát kezdték elfeledni, a gon
dolkodó-Karinthy műve pedig torzó maradt, befejezetlen váz
latokat tudott csak följegyezni, sietve, hogy ki ne fogyjon az
időból, befejezhesse a holnapi eikkét is és ki tudja elégíteni
humorleső publikurnát.

Utolsó munkái tele vannak riadt aggodalomrnal, valami
félénk feszengéssel, nem tud olyan tisztán feltörni, mint fiatal
kori rnűveiben. A Karinthyt jellemző rendszeres zártság is
kezdett kiveszni írásaiból. Mondanivalója nem tudott mindig
eléggé érdekes lenni, annak a foknak megfelelően, amint né
hány műve alapján várták tőle. Olvasói sem tudtak ebbe be
lenyugodni s "kimerültségét, elszíntelenedését" agytumorjá
val hozták kapcsolatba. Lehetetlen volt elhinni, hogy ez a rop
pant fantáziájú zseni minden külső ok nélkül lankadt volna
le tehetségében. Érdektelenségében, lanyhuló mesekészségé
ben a közvélemény gondolkodás nélkül az operáció utóhatását
kereste.

MiMI következett írásainak színtelen idegenszerűsége,

Karinthyt egyáltalán nem jellemző feszélyező lomhasága?
Lelki erejének teljes felőrlődése, az unalom átkos gyengítő

hatása, a sikertelenség és mellőzöttség letörö fájdalma nagy
ban hozzáj árult írói ereje hanyatlásához. Húszéves korában
felolvasóestékre hívták meg s az állomásra polgármesterek
mentek elé díszhintóval s feszes, hivatalos beszédekben üd
vözölték. És mikor kirobbanó erejű első sikereit újabb mű

veivel akarta gazdagítani, látnia kellett lassú elfénytelenedé
sét. A hivatalos irodalmi fórumok és tudományos társaságok
egyetemesen nem mertek kiállni mellette, bár egyénenként
becsülték: de mintha tilos lett volna hivatalosan kifejezésre
juttatni "érdemei elismerését" - nem választották meg egyet
len komoly írói társaságunkba sem.

Az ifjú Karinthy, az ember, fiatalkori tréfamester. a szé
dületes ötletekkel előhozakodó komikus, egyre nagyobb sze
repet kezdett játszani: a valóság határai felbomlottak, meg
szűntek, ötletté, tréfává és lehetőséggé változtatta a világot a
maga dolgaival, berendezésével együtt. Az író végképen sza
kított az emberrel, az az együttélés, egymásbakarolás, ami
fi~al korában az író és az ember között fennállt, megszakadt.
Hányszor elő nem fordult, hogy beszélgetés közben született
meg egy-egy tréfája, vagy novella-ötlete; az ember, a társalgó
(csodálatos társalgó volt) fel-feljegyzett valamit, amit az író
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felhasznált, kidolgozott. Erről a régi szokásáról bará
tai, ismerősei egyaránt tudnak. Az utóbbi időben azonban nem
mint író nézte a világot s nem akart minden emberi élmény.
ből irodalmat alkotni. Csak addig volt író - mondogatta, 
ameddig írt, aztán, munka végeztével ember lett, éppen úgy
ember, mint mások.

Ez volt az öregedő, a fáradó Karinthy, a keserű bölcs, tel·
ve lefojtott fájdalommlll1, fel-nem-törő szomorúsággal. Folyton
hullámzó s talán egyik legmélyebb lelkiéletet élő, gyötrődő

viaskodásokat átszenvedő írónk volt. Nagyon sokan ismerték,
s ha végigment az utcán, sajátos, bizonytalanul imbolygó lép
teivel, csoportokban fordultak meg utána az emberek: nézd,
Karinthy, Karinthy Frigyes. . . Keserű, lehajló, fáradt are
vonásairól senki sem hitte volna, hogy ő alkotta a komikus
karcolatok, nevettető helyzetek, elmés aperszük tömegét. Ide
ges vonásainak egymásba futó szövevénye mély fájdalmat zárt
le. Diadalai mellett nagyon sok csapás is érte. Első feleségét,
akinek a Gyilkosok c. novelláskötetét akarta ajánlani, elveszí
tette: "Ezt a könyvemet - írja - feleségemnek akartam aján
lani, aki a boldogság, a szépség, a jóság, 8IZ élet és az öröm
volt e Földön és akit 1818 októberében megragadott és a Föld
alá tiport aj gyűlölet és a téboly mocskos magzatja: a dögvész.
Most, hogy immár nem ő olvassa többé, Ő, a szeretet és a
megértés, mint a többit, átadom könyvemet a hideg közöny
nek és unalomnak, mely semmit meg nem ért, semmiben nem
hisz és mindent eltemet." Végsőkig sújtotta' legjobb barátjá
nak, Kosztolányinak embertelen szenvedése és halála is. "Az
tán mások, sok más ok" - mondta egy alkalommal.

* * *

A halállal sokat foglalkozott, de saját halálára nem gon
dolt. Jóízűt nevetett, mikor életveszélyes stockholmi operáció
ja után olvasta előre elkészített nekrológjait. Nevetett, de el
komorult s szinte magának mondta: "Azért mégis jobb, hogy
én olvasom ezeket aJ szép sorokat."

Azokat a szép sorokat még olvasta, de hogyan is gon
dolt volna arra, hogy épen legnagyobb tervei előtt kell meg
írni róla az utolsó, végérvényes nekrol6got.

Bardth Ferenc.
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