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AZ ELFELEJTETT LOVASS GYULA

Nevét nem őrzi semmiféle antológia. Csontos, sápadt arcával mintha
az emléke is elenyészett volna. Beteljesedtek volna Végh György Párdúc
szonettjének Lovass Gyula emlékére szentelt sorai?

Az űr-kék éjszakában lobog-lobog sörényem,
ezüst a többi csillag: én sárga láng leszek,
roppant ugrásra készen a semmiség ködében.

1943. szeptember 20-án halt meg hajnalban. Fájdalom nélkül elaludt. tp
pen betöltötte huszonkilencedik évét, Egy kiadott kisregény maradt
utána, kötetre való novella és három kéziratos regény. Ezek közül az
egyik, A kilenc hős visszatér, alighanem a korszak egyik legjelentősebb

és legbátrabb antífasíszta írása volt. Barátai már előkészítették kiadását
- több kézírás is felismerhető a megsárgult kéziratlapokon -, tervüket
azonban elsöpörte a világháború. Mínt ahogy Lovass Gyula emlékezetét
is. Pedig érdemes visszaidézni ezt a fiatalembert, mert nemzedékének, a
Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékének kiemelkedő reményekre jo
gosító tagja volt, aki nevét rövid élete alatt is beleírta a magyar esszé
és krítíka történetébe.

... ... ...

Huszonkilenc esztendő története nagyon kis helyen elfér. Élet és ha
lál között rövid az idő, jóformán ki sem bontakozik az életrajz, máris
pontot tesz rá az elmúlás. - Lovass Gyula 1914. szeptember 19-én szü
letet Csurgón, Sosem szakadt el egészen családjától. Amikor a távolság
megnövekedett közöttük, novelláiban idézte meg őket: a nagyapát, s a
végtelen számu nagynénít, akik egy-egy nagy ünnepen teljesen benépesí
tették a hatalmas asztalt. Gimnáziumi tanulmányait Nagykanizsán vé
gezte. Hetedikes korában az egyik nyári szünidőben Párizsba utazott. Ta
lán ekkor érlelődött meg benne az az elhatározás, hogy francia szakos
tanár lesz. Költői tehetséget mutatott ugyan: verseit ünnepi számaiban
közölte a Zalai Közlöny. A budapesti egyetemen azonban már a tudós fi
lológia vonzotta, ugyanolyan lázas, kielégítetlen mohósággal vetette bele
magát a tudomány művelésébe, mint Siitér István híres "nemzeddd'· re
gényének, a Fellegjárásnak kollégiumi szereplőí. Egyik dm nélkül maradt,
kiadatlan novellájában írja Lovass: "A nyitott ablakon át hallom elzörög
ni az öntöző autót. Egy pillanat, s a fölvert por szárnyán mindjárt elér a
hűs esőszag. A vadgesztenyefáJk zöld levelei behajolnak a nyitott ablikon,
s elfogják azt a keveset, amit a nyugati ég esteledő, tompuló sugárzásából
minden nyár legigazibb hírnökei az egyetemen, a tatarozás állványal még
beengednek. Ez a nyár: ez a megtorpanás a beteljesedés előtt." Itt, ebben
a vadgesztnyeillatú Ménesi úti szobában készült utolsó szigorlataira, s a
tüdőt szétpattantó nagy tervek mellett itt döbbent rá először, hogy "ha az
egyetemnek vége, négy-öt évnyi állástalanság vár ránk. Aztán kis fize
tések, sok és gyanakvó ellenőrzés, távolabb pedig a trianoni Magyaror
szág. Gyakran éreztük úgy, hogy minden jogunk megvan arra, hogy ki
ábrándultan szemléljük az életet, elégedetlenek legyünk, hamar felfedez
zük a hibát mindenben". (Ugyanebben a novellában.)

Nemcsak ő érezte így. Az akkor induló fiatalok hasonló tétovasággal,
bizalmatlansággalkeresték helyüket a világban. Abban a világban, mely
akkor lábalt ki éppen a gazdasági válságból. s amelynek horizontján kezd-
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lek fe1tünedezni a fasizmus komor árnyai. (Ennek a világérzesnek egyik
sikerült nernzedékí dokumentuma Kolozsvári Grandpierre Emil regénye, a
Rosta.) A fiatal költők ekkorra jutottak túl első folyóirat-kísérleteiken
(Perspektíva, Névtelen Jegyző), s nevüket ekkor kapták szárnyra az első

antológiák. (A Vajda János Társaságé 1934-ben, a Korunk kiadásában
megjelent 1935-ben.) Költeményeikben az idill, a tündérekkelbenépesített
táj vigasztalásában kerestek feleletet kínzó kérdéseikre. Radnóti első

nagy bukolikus korszaka ez, s ugyanez az idillikus magatartás kerekíti le
Forgács Antal, Zelk Zoltán s a többiek kísérleteinek érdességeit. Az idillt
azonban már beárnyékolta a közeledő világégés. Keresztury Dezső írta
egyik versében: .

Idill ez? Ez a kűlönös, zavart
bukoUka? Valami iszonyú
parancs szavát sejted és gyilkoló
hordák tusáját.

A spanyol polgárháború ideje ez. Lovass éppen ekkor tölt egy eszten
dőt Franciaországban, mint ösztöndíjas. Ott is kollégiumban él, s ott ta
lálkozik az első spanyol menekültekkel. Valószínűleg maga is részese an
nak a könnybefúlt tréfának, melyet később a Madridi szirénák című el
beszélésében írt meg. - A magyar diákok - rnondja a novella -- a spa
nyolokat szerétték legjobban. Ezek azonban mind elszállingóztak a kollé
giumból, ki egyik, ki másik oldalon harcolt a polgárháborúban. Egyik nap
aztán menekülők érkeznek, sápadt, megtört. szomorú emberek. A diákok
vidám izgalommal várják a másnap esedékes próbaszirénázást, Vajon ho
gyan iszkolnak majd a pincébe a rémült spanyolok? Aztán megszólalnak a
szírénák, Az egyik spanyol menekült, lassan, révedezve felfigyel. Fülében
a madridi, a hazai szirénák hangja zeng ...

Franciaországból az Ordre Nouveau mozgalom emlékét hozza magá
val Lovass, s az újabb francia regény kísérletét a valóság tündéresitésére.
Az Ordre Nouveauról a Válaszban számolt be. A mozgalom célkitűzése

szerint a világban folytonos forradalomnak kell végbemennie, s ennek az
emberi relációkat és tudatot is át kell alakítania. Egyik láncszemeként a
termelési ágakban is "forradalmat" vezetnek be. A munkások sorsának
megkönnyítésére nyári munkaszolgálatosokat toboroznak az értelmiségiek
közül. Lovass szerint ez a megoldás itthon is eredményekkel járna. Ha
marosan azonban ráeszmél arra, hogya proletársors megoldását egész
másutt kell elkezdeni. "Nem lenne természetesebb és célravezetőbb - írja
II Korunk Szavában "Szociálpolitikai ankét" círnű cikkében - egy olyan
társadalmi kísérlet, amely a proletár-állapot megszüntetésével törekedne
eltörölni a proletár-elégedetlenséget?" ...

Másik franciaországi emléke a mágikus realizmus nagy kísérlete. Az
új francia regények - Gidere, Giraudouxra és Mauroisra céloz itt - "be
látja a hagyományos realizmus szegénységet és tehetetlenséget, sőt, ép
pen a hagyományos realista elv következetes végigvitelével jutottak el
André Breton és Apollinaire szűrrealízmusán túl a szellemi, sőt, metafi
zikai valóság felméréséig" - írja Lovass. A hagyományos realista szem
lélet valóban tehetetlenül, gúzsba kötve állt a világ elembertelenedésének
félelmetes víziója előtt. S ahogy a nemzedék költői néhány esztendővelko
rábban a bukolika nyelvén próbálták meghódítani a lélek békességét, úgy
bíztak most regényírói a csoda felszabadító erejében. Sok érdekes, sajnos
ma már feledésbe merült kísérlet emlékét őrzi ez a kor: Molnár Katáét,
akinek tehetségére és újfajta realizmusára Schöpflin Aladár figyelmez-
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tetett először, aztán Soós Lászlóét,aki klasszicizální próbálta az új szem
léletet (Az Almieri trió című regényében), és másokét. Az ő nevüket azért
említettük, mert életművük jórészt érdemtelenül - milyen gazdag a mí
irodalmunk! -- egy-egy évtized alatt feledésbe merült. Lovass Gyula sze
rint ez az új regény a világmindenség egységes költői viziójára törek
szik. Később maga is megérezte, hogya spontán költőiség nem míndig
ali egységesen körülhatárolt: igaz képet a valóságról.

Ekkor azonban még minden másnál többre értékelte. a zártságot és a
hermetikusan elzárt írói világot. Márai egyik regényéről szólva azt emelte
ki, hogy minden művésznek önmagában kell megtalálnia a választ a világ
kérdéseire, a világból, a környező jelenségekből csak impulzusokat merít
het. Ugyanennek az igénynek nevében vitázott Szerb Antallal, aki Köny
vek és az ifjúság elégiája című írásában az egész nemzedék világszemlé
lete és irodalmi ízlése ellen emelt szót. "Hol van valami - kérdi Szerb
Antal -, amit meg kellene tanulnom? Valami, amit végre nem értek, va
lami, ami ismét a csodavárás sodrába ragadna? 0, fiatalok, irigyelt fiata
lok, mért nem akartok mcsteremmé lenni?" - a vátesz, az irodalom álló
vizét felfodrozó mánia, az őrületbe rohanó világ szekerét feltartóztató iro
dalmi csoda igénye szól soraiból. Megállapításaiból sokat igazolt az idő.

Némelyik meglátásában nem volt igaza. Lovass, "Még egyszer a fiatal
.nemzedékről" című írásában a háború és halál fenyegető vizióját idézi.
Két nemzedék járt, élt és alkotott előttünk, írja. Mindkettő a béke ide
jén arathatott. S most itt állunk mi, fiatalok, s tőlünk várják és követelik
a csodát, hogy hozzuk vissza az idilli békességet. Nem tudunk csodát tenni.
A csodák ideje elmúlt. Csak a fenyegető valóság maradt élményünknek.
ám eza valóság nem Igéri a csodák vigasztalását ...

Vagy mégis? S a realitás mellett azért ott lebeg valami tündéri, rnú
lékony csoda? Még ez a kristálytiszta logikájú elme is vonzásába kerül,
amikor a tanulmány területéről a szépírodalom felé fordul? 1939-töl kez
denek sűrűsödní Lovass novellai. S már mindjárt a Nyugatban közölt
Papu című elbeszélésben feltűnik egy csodálatosan furcsa, nagyon csúnya
kis nő, aki jelenlétével terhes, de amikor örökre belevész a párizsi utca
forgatagába, egyszeriben hiányozni kezd, akárcsak a mesék hősei. A tel
jes életet, a szépséget és a csömört, a jelenlétet és a hiányt akarja vele ki
fejezni Lovass. A teljességet, amit talán soha nem lehet meglelni, s ame
lyet családi novelláinak egyik főhőse, az asztalfőn trónoló és a halová
nyuló emlékeiben kutató nagyapa is csak egyszer érzett, de az az egyszer
is elenyészett már valahol az ifjúság tündéri tájain.

Létezik egyáltalán a teljesség? Ez a kérdés egyik alapmotívuma Lo
vass mindegyik írásának. Kritikáiban, tanulmányaiban mindig a teljesség
igényével lép föl, s novelláiban is minduntalan erre a kérdésre keresi a
választ. Húsz agyagpipa című írásában arra a következtetésre jut, hogy
csak ellentétek léteznek, s azok kibékíthetetlenül élnek egymás rnellett.
A világban élő ember magára hagyatva hányódik közöttük. és. emberségé
nek terheit senki nem enyhítheti. A brocéliandei erdőben bolyongó pász
tornak ezt kiáltja oda a csalfa tündér: "Tudod, mért nem teszem meg, amit
kérsz? Mert tündér vagyok, és te ember!"

• ••
A magány, önmagunkra utaltságunk félelmetes felelőssége alakitja

Lovass, a. novellista stílusát. A legapróbb részletekig hatol az emberi lé
lek legmélyére, hogy egy-egy cselekvés indítékát kiemelje összetevői kö
zül, hogy felmutathassa, mínt valami megfejtett talányt. Valójában per
sze nagyon ritkán sikerül megnyugtató és teljes választ adnia a kérdésekre.



A. Hazugság círnű novellában Hilda és Jolán, a két nővér, esztendők harag
vása után találkozik ismét egymással. Kibékülés helyett azonban csak
marják, ölik egymást. Ekkor toppan be Jolán kisfia, aki iskola helyett
egész nap csatangolt. "Agyerek vinnyogott, szidást várt, s először meg
könnyebbüléssel, majd fokozódó, értelmetlen ijedelemmel nézte, hogy az
anyja az asztalra borul és sír, sír." - Ezzela furcsa, kissé disszonáns, szív
szorító felhanggal zárja az elbeszélést. S általában többi elbeszéléseit is.
Mert az élet is ritkán fejez be egy történetet. Lovass azonban - és ez
novelláinak érdeme is, gyengéje is - minden történetet humanizálni sze
retne, hogy ne kelljen teljes keserűségükben és reménytelenségükben fel
tárnia az eseményeket. Hiszen a nagy Meaulnes is rátalált egyszer az is
meretlen birtokra .•.

Alain Fournier regényét, a Grand Meaulnest novelláinak első kor
szakában kezdte el fordítani Lovass, de emléke és tanulsága élete végéig
elkísérte. Ott lebeghetett előtte az író, Fournier példája, aki fiatalon halt
meg, s aki olyan bűvészi könnyedséggel egyensúlyozott álom és valóság
határán. Színte keserű irigységgel írja róla: "Könnyen járta az álom és
képzelet útjait, s életműve egyetlen, gyönyörű vágyódás volt az ifjúság
vísszahozhatatlanul elveszített boldogsága után." Nemcsak önvallomás ez,
hanem egy egész nemzedék keserű öneszmélése. Az ifjúságukra is így ve
tett egyre sötétebb árnyékot a közelgő háború ...

Itt, a: nagy Meaulnes csodálatos világában érzi először úgy Lovass,
hogy meglelte az abszolútumot. "Fournier - írja a könyv bevezetésében
- az egész létet átöleli." Először eszmél rá a titokzatos birtokon, hogya
valóság tündéri köntösben is [elentkezhetik, s hogy a kettő - valóság és
"annak égi mása" - nem zárja ki egymást. Ettől kezdve mintha szíveseb
ben keresné az élet csodás megjelenítési lehetőségeit, mint magát a való
ságot. A kilenc hős visszatér című írásában eszmél ismét az alapvető él
ményre: a realizmusra.

Farewell című elbeszélésben már világosan érződik a Grand Meaul
nes hatása. "Négy szenvedélyem van - írja az elbeszélés mottójában
Katherine Mansfieldet idézve -: a természet, az emberek, a titok, és a
negyedik ... a negyediklet senki sem tudná nevén nevezni ..." Ezt a be
teljesületlen, megnevezhetetlen örök ígéretet várja egyre. Ehhez kö
zelít, de elérni sosem tudja. "Várok - írja a novella befejezésében. - EI
búcsúztam. nem nézek vissza. Ott állok az állomáson. lesem a vonatot, ott
lézenzek a kikötőben, várom a hajót. A küszöbön állok, úgy várok évek
óta. Reménytelen várással. mint aki sejti, hogy várás lesz a sorsa. Várok,
08 nem merek mozdulni. Hiába mondanád, hogy hiába várok. Én nem for
dulhatok már meg. Én már úgysem tudnam feledni választott hazámat,
Farewellt." És míntha csak ugyanennek a gondolatnak költői megfogal
mazását hallanánk vissza Zelk Zoltánnál, Vártam című versében.

Lovassnál még él a remény. De lassan homályosul eredeti jelentése, s
a nyár friss színeít kezdi bevonni az ősz tompa kékje, (Jellegzetes meg
fogalmazása ennek az élménynek a Régi nyár című novella a Képes Kró
nikában.)

Ekkortájt fordul érdeklődése a nagyobb lélegzetű novellák és a kisre
gények felé. Ezekben is elsősorban a léleikrajz apró finomságaira ügyel. A
Magyar Irodalmi Almanachban megjelent elbeszélése, a Sturma (ezt a
címet száriták halála után barátai válogatott novelláskötetének) például
jellegzetes vidéki tanárfigurát állít a középpontba. Mindennap képletnek
ígérkezik. Am az író elegáns. finom mozdulatokkal fejti fel hősének kül-
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ső burkát, s egyre érdekesebbé, feszültebbé válik a történet. A tanárról
kiderül, hogy kiugrott pap. A fiatal orvos, akinek ezt elárulta ettől kezdve
nem tud szabadulni tőle. Nem mozdul mellőle, nehogy elárulja valakinek
a féltve őrzött titkot. Végre elbúcsúznak, s a vonaton, a polgármesterrel
való beszélgetés közben döbben rá a fiatalember, hogy mégis elárulta a
másikat, kiszolgáltatta a lelkét, melybe stigmaként volt beírva a papság
jele. Móricz? Krudy? Vagy mindkettő? A kisváros jellegzetes rajzában
talán inkább az utóbbira ismerünk, á történet bonyolítása azonban két
ségkívül Móriczra emlékeztet, S az egész novellát egyénivé teszi a feszült
ség, megoldatlanság, a világtól, az aktualitástól való tudatos elzárkózás.

Az Almanachnak egyenes folytatása volt a Ködlovagok című esszé
gyűjtemény 1941 kőzepén. Tragikus sorsú nemzedékről vallott benne egy
másik, a világba és az irodalomba éppen csak belecsöppenő csoport, mely
nek sorsa azonban éppen olyan tragikusnak ígérkezett, mint a másiké.
Lovass talán a két legtragikusabb íróportrét rajzolta meg: Cholnoky Lász
lóét és Viktorét. Ebből a két nagyszerű, mélyen átérzett, s biztosan célba
találó esszéből derül ki, milyen rendkívül finom érzékkel tud közelední
az egyszerű kisemberek esendőségéhez, a mindennapos tragikumához.
Mintha a két Cholnoky ihletése novelláít is felszabadította volna: egészen
új irányba kezd érdeklődni. Már nem a csoda, az intellektus, és a tündé
riesség Lesz első ihletője. Sokkal szívesebben fordul a mindennapok ke
serű valósága felé, amely gyakran szolgál tragédiával, s ezt csak azért
nem látjuk olyan nagynak és végzetszerűnek. mert tipikusan ismétlődik a
kisemberek sorsában. Egyik legtalálóbb novellaja születik ekkor, az Im
posztor. Az asszonyaBalatonnál nyaral két lányával. Gyuri, a fia, Pes
ten marad, vizsgál hiányoznak még az egyetemen. Ezen a nyáron külö
nösen nehezen kezdődik az idény. Am 'egyszer, amint az asszony hazafelé
sétál lányaival, felfedezik, hogy megérkeztek a ház állandó bérlői, Fo
garasiék, az imposztor Fogarasi bácsi, aki derűs kis csínyjeivel mindig
vidámmá teszi a nyarakat. A lányok csiklandós izgalommal várják, mi
történik majd a következő napon.

Ebbe a békés hangulatba freccsen bele a Pesten maradt fiú levele.
Bejelenti, hogy vizsgadíjait elmulatta, ötszáz pengőre volna szüksége. Az
anya elhatározza, hogy a nagyobbik lány, Éva hozományából veszi el a
hiányzó összeget. Fertelmes, aljas vita következik. Mínt Mauriac legjobb
regényeiben. Eva másnap teljesen kimerült a veszekedéstől. alig ébrede
zik, Reggelinél anyja elárulja, hogy a huga már el is utazott Pestre, hogy
kivegye a pénzt a bankból. Évát rettenetes düh fogja el. Teljesen értel
metlenül kidobálja húga szekrényéből az összes ruhákat. Amikor az visz
szatér és látja tönkrelágyított ruháit, kétségbeesve kérdi, ki tette. Anyjuk
felel: Fogarasi bácsi, az imposztor.

Nevetni kell ezen a befejezésén, de a torkot szorítja a nevetés, kar
cos és könny fakad a nyomában. S valami kimondatlan tragédia fenyegető

érzése is. Hiszen hány de hány félretett összeget siklatott ki akkoriban
egy-egy kedélyes mulatozás, hány keservesen reménykedő kispolgári élet
futott zátonyra egyetlen meggondolatlanság nyomán! Hány' önfeláldozó,
csak a jövőben reménykedő lánynak volt olyan sorsa, mint Évának, vagy
mint az Egyedül című Lovass novella főhősének. aki kifosztva, reményte
lenül és megcsalatva egyedül marad, s a holnap fekete árnyékként me
red felé,

* * *
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Az újra megtalált valóság élménye keményiti meg Lovass, az iroda
lomkritikus hangját. A regény válságáról szólva (A Diárium kezdemé
nyezte akkor ezt a nagy érdeklődéssel és heves összecsapásokkal kísért
eszmecserét) élesen eliteli a faji eszme megszállottait: "A közösségí re
gény csak akkor lesz jó regény - írja -, még szocíálís jószándéka is ak
kor lesz értékes, ha az újszerű kérdések ... újszerű, fejlett ábrázolási kész
séggel és művészi tudással fejlődnek ki. A közeljövő regényirodalma va
lószinűleg alkalmazkodni igyekszik majd a szociális és közösségí kívánal
makhoz ... Az igazi, nagy regényt attól a kortól várjuk, mikor a szociálís
tendencíák és a közösségí' eszme világa konszolidálódik, azaz akkor, ami
kor az ábrázolás technikája, eszközei, mélysége megint hozzánőnek az
értelmezéshez". - Kevesen látták ennyire világosan a változás szükség
szerű irányát, és kevesen érezték ilyen mélységben a jövő útját!

Pedig Lovass első regénykísérletei nem ebbe az irányba mutattak.
Ugyanakkor, amikor tanulmányaiban la jövő regényíródalmának fő ten
denciáit rajzolta meg, megírta első - kéziratban maradt regényét, Az
első tavaszt. Első regény, szinte természetes, hogy az alakok nem rajzo
lódnak ki világos, tiszta kontúrokkal, s azt sem lehet csodálni, hogya re
gény vége elsietett, rnintha már ki akarta volna írni magából a témát. An
nál érdekesebb a mű előadásmódja, a szerkezet újszerű "ziláltsága". Az
előbbi Proustot idézi, aki ennek a nemzedéknek is -r-r- akárcsak Szerb An
talénak -egyik legnagyobb ihletője volt. A regény egyik-másik lapja
azonban Giraudoux és Gide indításairól is árulkodik. Nem kis mértékben
hatott rá a film komponálási módszere is. Az utolsó jelenet, amikor a
mocsokból és aljasságból nienekülő lány szinte jelképes mozdulattal a fo
lyóba hullatja múltjának egyetlen emlékét, kis táskáját, az olcsó filmek
hatásvadászatát idézi. De amíg a lány 'eljut odáig, amig élete és sorsa
gyermekéveitől kezdve kibomlik előttünk,s ahogy kibomlik, a lehellet
finom párbeszédekből, célzásokból, lélektani motivácíókból, az jelentős

tehetséget ígér. Az első tavasz nem jó regény (felesége emlékezései szerínt
nem is szerette Lovass), de ígéretes írás.

A háború legsúlyosabb esztendei ezek. 1942 ~ sztálingrádi csata éve.
Aligha kétséges, hogy Lovass egyik tanulmányában (a Hősök és ezentek
című kötetben), hogyan kell értelmezni Kapisztrán szent János könyör
gését: "Nyújts segedclmet, nehogy az ő országuk leigázása után a saját
szemeddel nézhesd, miként veti a török hatalma alá a kereszténység meg
maradt részét, .. nehogy a közös szerencsétlenséget fájdalmasabban meg
sirasd, és majdan saját országodban kelljen a törökkel harcolnod." Ugyan
olyan németellenes, háborúellenes, az ősi európai humanizmusból táplál
kozó értelmük van ezeknek a szavaknak, mint az Argonauták első szá
mában Trencsényi-Waldapfel Imre cikkében Baranyai Decsi János ko
mor jóslatának : "Sorsunl< az lesz, mint a görögöké volt, legalább a ma
gyar nyelvet történelmet, Iitteratúrát adjuk át mi is megszentelten a hal
hatatlanságnak". - Lovass Gyulát, a sápadt. ekkor már súlyos beteg
fiatalembert megkeményítette az idő. A humanizmus évszázados üzenete
hozzá is eljutott, s megértette, hogy az emberi és írói tisztesség egy tóról
fakad.

Rengeteg novellát írt ekkoriban. Mintha érezte volna, hogy idejéből

nem sokra futja már, Rövid, sietve írt, lihegő alkotások ezek, közös mon
danivalójuk a szeretet, az emberi gyarlóság és az elmúlás gondolata. Egyre
kevesebb teret hagy bennük az álomnak, a tündéri realizmusnak. Lovass
egyik cikkében ("A magyar novella új útjai") meg is írja ezzel kapcso-



latban: "Az új novellák megtartva astilus [ellegzetességeít, visszatérnek
a valósághoz". Ö maga - irodalomtörténeti érdeklődésében is a realiz
mus igénye felé közelit. A két Cholnoky tragikus álomvilágából Gozsdu
felé fordul, s nagyszerű tanulmányában elsősorban oroszos érdeklődését

és realista alakrajzát emeli ki. A kisemberek tragédiája volt a századvégi
elbeszélő egyik legjellegzetesebb témája és Lovass írásaiban is míndúnta
lan felbukkanó motívum ez. Talán éppen ez a rokon vonás magyarázza,
hogy Gozsduról írt elemzése a századvéggel foglalkozó irodalomtörténet
írás egyik jelentős dokumentuma.

Ahogy összébbszorult körülötte a világ, ahogy szűkültek a lehetősé

gek, úgy akart egyre többet és többet mondani, egyre nagyobb távlatokat
kifejezni. A Seherezádé és a trubadúr című novellájában írja, hogy mín
dig tovább és messzebbre kell látni, mint a kimondott szó. De azt a szót
azért mindig ki kell mondani. Ahogy a novella mottójául szolgáló vers is
mondja:

Majd egyszer, igen, talán,
megjönnek eltűnt szárnyasaid, vadul
dalolva, szétrepedt torokkal,
tán arabul, csak az isteneknek!

(Rónay György: Talán)
A közelgő halál egyik legemberibb és legbátrabb novellájának megírá
sára ösztönzi, a Robert Gilles emlékére. - Emlékek és halál. Az egyetemi
esztendők visszahozhatatlan varázsa ködlik fel még egyszer ebben az el
beszélésben, de ennél sokkal több, sokkal nagyobb is: az emberi helytál
lás rajza. Robert Gilles, a régi egyetemi jóbarát, gyenge testalkata miatt
nem vehetett részt a németek elleni harcban. Az egyik egészségügyi ala
kulatnak mégis tagja lett. Valamelyik félelmetes repülőtámadás közben
élete kockáztatásaval hatolt be az egyik égő házba és kimentette a bent
szorulókat. Két nap múlva halt bele sérüléseibe. - Robert Gilles, nyugodj
békében - sóhajt fel az író. Szívszorítóan fájdalmas befejezés. És valami
nagy-nagy belenyugvás.

Ekkor már sejtette, hogy csontvelő-rákja gyógyíthatatlan ...

* * *
Az utolsó év nagy irodalmi tette az Ezüstkor volt. Néhány fiatalem

ber (Rónay György, Thurzó Gábor, Sötér István és természetesen Lovass
Gyula) nem tudott belenyugodni a Nyugat eltűnésébe. nem akarta el
hinni, hogy az irodalomban korlátozni lehet a szó és gondolat szabadságát.
Az egység megteremtésének. a háborúellenes egységfront létreihozásának
nagy kísérlete volt közős vállalkozásuk, az Ezüstkor. Együtt felvonult
benne a magyar irodalom nagy horizontja, Utoljára szerepeitek egymás
mellett Mátrai László és Sík Sándor, Szerb Antal és Pilinszky János. Ott
lik Géza és Ortutay Gyula, Halász Gábor és Illés Endre. Utoljára vonult
fel teljes gazdagságában a magyar irodalom. A nagy névsorból aztán nem
is egyet kihúzott a háboru. S az Ezüstkornak talán éppen az a legnagyobb
érdeme, hogy ezeket a neveket utoljára egymás mellé sorolta, s az ifjúság
nagy kísérleteinek emlékét még egyszer teljes gazdagságukban idézte
vissza. Ott sejlik a lap hátterében a kócos ifjúkori kísérletek emléke, A
Névtelen Jegyzöé, az Apollóé és a Perspektíváé, de ami igazán maradan
dó irodalomtörténeti emlékké teszi, az az egységfront létrehozásának nagy
kísérlete. A lap egyik szerkesztője Lovass Gyula volt.

596



Az első, 1943 márciusában megjelent szám egyik legjelentősebb ta
nulmányát, A játékos Európát közölte. Régóta vajudó tervek és elképzelé
sek első vázlata ez a tanulmány. Hatalmas, modern szellemű irodalom
történet körvonalai bontakoznak ki belőle - akárcsak Lovass összes al
kotásaiból. A "játékos" Európa nem más, mint a polgári Európa antité
zise, a végképp civilizált, elembertelenedett világ megmentésének és át
mentésének egyik lehetséges formája. "A játékosság - írja Lovass 
voltaképpen a valóság talajáról indult el, első lépése tán az volt, mikor
észrevette, hogy a valóság mennyi ténye értelmetlen." Az értelmetlenség
nyomására kezdődött meg az idő-fogalom újraértékelése Bergsonnál, majd
él nicdern francia regényben, a jellemek és típusok újrateremtése Virginia
Wolfnál, és az emberi fejlődés, az emberi kapcsolatok szatíraja Huxley
Szép új világában. Ez a sok forrongó, alakuló, egymás területére át-át
csapó valóságanyag egyszeriben magasra emelte az érzéki csalódás és a
játékosság lehetőségeit. Wolf Orlandojában a főhős egyszer elhatározza,
hogy egyszeruen és mindenki számára érthetően kezd el írni ismét, vala
hogy így: "Az ég kék, a fű Zöld". De ahogy szemét fölemelte, inkább mé
gis úgy látta, hogy az ég olyan, mint a fátyol, a fű pedig borzong és
menekül, akár a legendák nimfái,

így ábrándultak ki az új irók a valóságábrázolás hagyományos for
máiból. Rájöttek, hogy az irodalom a valóság bonyolódásával párhuza
mosan nem lehet részletező és tudományos, de nem lehet szimbolista, a
tényezőktől teljesen elrugaszkodó sem, hiszen akkor nincs mit ábrázolnia:
elveszti a valósággal való eleven kentaktusát.

Hogy mindennek hol a vége? Merre fejlődik majd az irodalom? Hová
vezetnek ezek a korlátlan Lehetőségek? Erre Lovass sem válaszol. Tanul
mánya végén azonban színte jelképesen idézi .Giraudoux Elektrájának
utolsó mondatait:

Mi ez a fényesség, ez a tűz?

- Ez a hajnal!

* * *
Élete végső percében is utolsó regényén dolgozott. A kilenc hős visz

szatér lett a címe. Néhány hónappal előbb ugyan kezébe foghatta egye
temista éveinek emlékét idéző kisregényét (az egyetlen olyan regényét,
amelyik megjelent), a Honfitársnőm, Michélinet. A Reggeli Magyarország
1943. márciusától májusig folytatásokban közölte másik kisregényét, a
Nyári szabadságot. Ezek azonban apróságoknak számítottak. Az igazi, a
nagy - úgy érezte - ez az utolsó. Igaz, történeti regény, s ez nem is a
játékos Európa, s nem is a sokat emlegetett minta, Proust műfaja. De ki
merészelne olyan korban játszani, amikor emberek milliói válnak egy
céltalan és embertelen őrület áldozataivá? Ki- merné az asszociációkat iga
zolni, amikor a valóság a legképtelenebb feltevésekre is rácáfolt, amikor
egy őrült akarta kezébe kaparintani a világ kormányrúdját. így kapcso
lódik a regénybeli vesztébe rohanó, hatalomvágyból lassan az őrületbe

zuhanó Merész Károlyalakjához Hítleré, a "bölcs" XI. Lajos mellé így
asszociáljaaz olvasó a második világháború Angliáját, s a hóborította
svájci Alpokból legendás hősiességgel az ellenségre rontó és a hazasze
retet erejével hihetetlen hőstényeket végrehajtó pásztorok így válnak a
megtámadott Oroszország védelmezőinek alteregóivá. Örök kár, hogy
A kilenc hős visszatér kiadására már nem kerülhetett sor. A magyar
könyvkiadás sajnálatos hiánya, hogy Illés Endrének a kiadást előkészítő
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bejegyzéseit egyelőre csupán az irodalomtörténet hasznosíthatja, mint
kuríozumokat. Mert ez a regény elsők között merte teljes nagyságá
ban feltární a fasizmus rémségét és elsőnek merte ábrázolni biztos, elke
rülhetetlen bukását.

Cselekménye jól ismert a történelemből. (Kéziratos regényről lévén
szó, mégis érdemes a szekottnál kissé bövebben ismertetni.) A burgun
diaiak trónjára segítik XI. Lajost, de titokban arra gondolnak, hogy hatal
mas gazdagságuktól és erejüktől megfélemlítve előbb-utóbb Franciaor
szág is vazallusukká válik. Számitásuk azonban nem válik be. XI. Lajos,
az új uralkodó a született diplomata ravaszságával hiusítja meg terveiket,
és Merész Károly, Franciaország helyett egyre inkább saját birodalmának
eggyéforrasztásán majd megvédelmezésén kell fáradoznia. A hódítások
kal, erőszakkal, fenyegetésekkel és kegyetlenségekkel összetákolt biroda
lom bomlani kezd. Károly nem érti, hogy egész tevékenysége, amely az
erőszakos, antihumánus hódításra irányul, és az az elképzelése, hogy a
világot csak erőszakkal lehet kormányozni, rég korszerűtlen már. Képze
letében egyre a világuralom álma lebeg, s vélt céljának útjában egyetlen
ember áll: XI. Lajos, francia király. A kezdeti sikerek látszólag Károly
elveit igazolják. Eleinte győz az erőszak, és meghátrál az igazság és az
emberi becsület. Az elvakult fejedelem tovább űzi, hajszolja katonáit. Már
nem király, császár akar lenni.

Ekkor fordul Svájc ellen. Hatalmas, korszerűen felfegyverzett sereg
gel vonul a tartományok parasztjai ellen. Elképzelései szerint nem is had
járat lesz ez, csak vérfürdő és zsákmányszerzés, amolyan "villámháború".
A hatalmas tábor a hófödte bércek között kicsiny völgykatlanban helyez
kedik el. Felszakadtak a fellegek, kisütött a nap. Ekkor láthatóvá lettek
a parasztok,amint lefelé ereszkedtek a völgybe. Aztán megálltak, leborul
tak a földre. "Hiszen ezek imádkoznak! Kegyelemért könyörögnek!" 
kiáltja gúnyosan Károly és kiadja a rettenetes parancsot: El kell tiporni
őket!

Am a harci riadóba egészen szokatlan, éles kürtjel vegyül, s a követ
kező pillanatban irtózatos csatakiáltás hasítja a dobhártyát. A parasztok,
a hős svájciak, 1ezúdulnak a völgybe. Nincs az a hatalom, amely feltartóz
tathatná őket. Nincs az az erő, amely megállíthatná ezt a rohamot. Mert
a burgundlak a zsoldért és a világuralom kába jelszaváért küzdenek, A
svájciak hazájukat védelmezik.

Mire leszáll az alkony, összeomlik a burgund világuralom terv. Itt
ott nienekülnek csak szétszórt csapatok, s Károly, a rettenetes, élete végén
őrült Károly is ott fekszik valahol a csatatéren. Emberi szem nem ismeri
fel holttestét, de hogy halott, az bizonyos. Elsöpörte az igazság ...

Ez lett volna a hajnal, amelyre Giraudoux látomásával célzott Lo
vass Gyula? Nem tudhatjuk. Jóslatának beteljesedését már nem érhette
meg. Eltűnt, mint legkedvesebb könyvének, Az ismeretlen birtoknak fő

hőse, a nagy Meaulnes, hogy máshol kergesse álmait.
Emlékét nem őrzi más, mint néhány megfakult fénykép, kéziratpapír

és nekrológ. És Jankovich Ferenc Szüret előtt című verse, melynek tiszta,
szép árnyalásaezt a korán elhúnyt, fájdalmas, mégís magasra ívelő éle
tet idézi.

•
Nemcsak gonosz gondolataink, szavaink, cselekedeteink távolítanak el Is

tentől, hanem az is, amit nem teszünk, azáltal, hogy nem szeretünk, hogy nem
dolgozunk a békéért. K ő n i g b í b o r o s
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