
OTTHONOK ÉS VENDÉGEK
ITta BOHUNICZKY SZEFI

Ezerkilencszáztízenkilenc őszéri költöztünk fel Délsornogyból, Csurgóról.
Pestre, Főbérleti lakást nem kaptunk, két üres albérleti szobában rendezked
tünk be. Azt reméltü:k, hogy eladjuk vidéki házunkat, az árán veszünk la
kást; cl is adtuk, de annyi jó tanácsra hallgatnunk, hogy mielött lakásunk
lett, beállt a devalváció és a pénzünk megsemmisült.

Albérletünkből elállant a kispolgári élet kényelme, vele a hasznos, de kor
látok között mozgó gondolkodás. Régebbi éveink kötelezettségeiből felszaba
dultan, bátran néztünk az események közé. Talán ennek köszönhettük, hogy
barárbaink gyorsan szaporodtak, szerétték az albérlet könnyű hangulatát. a
fesztelenségünket. Schöpflin Aladár fejezte ki ezt a legjobban:

- Amint belépünk magukhoz, egyszerre diákká változunk és gondtalanok
leszünk. Maguktól kiszorult a sablon. Itt szabadon lélegzünk.

Valóban, akik otthonukban megtartotték a polgári kénvelemmel együtt
vállalt terheket, nálunk felszabadultak és őszinte eszmecseréjükböl, a szellem
izgalma és jókedve áradt. Akkoriban az élet sok megrontó jelszót, harnis prog
ramot dobott fel. Az elveszett világháború keserűségéből gyűlölet és bosszú
süvöltött: de ez a mi albérletá szobánkba nem tört be. A mi új barátaink nagy
elődök utódai voltak, akik vállalták az ezzel járó jogokat és kötelessé
geket. Érdek, vagy alacsony becsvágy nem silányította a barátságainkat, vi
táink mögött készülő művek feszültsége izzott, mint azt megjelenő könyveik
igazolták.

Emlékeimben úgy lapozok, mint régen olvasott könyvben, melynek me
séjét el is felejtettem, hiszen annak idején nem vettem elég komolyan, csak
rnost csodálkozom el az érdekességén.

Látom magam előtt a mintegy ötven éves Schöpflin Aladárt. Kefeformán
felfelé nőtt haja már őszült, de ha egy új író érdekesnek látszó könyvéről

beszélt, öregedő arcán az öröm izgalma fakadt.
- Csak vadászni kell és találunk tehetséget! A háború sokat pusztított,

de míndig születik jó író - rnondta és dicsérte a felfedezettjét, akiről hama
rosan megjelent a bírálata is a Nyugat folyóiratban.

Baráti összejöveteleinken elmaradhatatlanok voltak Farkas Zoltánék, Far
kas, a képzőművészek lelkiismeretes bíráleja szerintem kitűnő olvasó is volt.
Most is hallom biztatását első novelláim megjelenése után: írni kell Szefkó,
csak bátran és csak 'a lényeget! mándag csak a lényeget!

Bodor Aladár volt köztünk a Ieglárrnásabb. Erdélyt siratta, ment szülötte
volt és mert megszakadt érte a szíve. Mi mulattunk a pátoszán, mosolyogtunk
la kétméteres kisffiú ellágyulásaín, gyermekien regényes tervein, hogy hogyan
is lehetne csellel vísszakaparintani Erdélyt. Volt, hogy nemcsak nevettek, vi
tatkeztak is vele erről. Schöpflin, Bajcsy Zsilinszky Endre, Pethő Sándor kő

rülfog;t,ák és oly hangosan vitáztak, már-már úgy látszott, míndjárt összevesz
nek.

Számomra ezek a viták kitűnő iskolát adtak. Kezdő író voltam, vala
mennyíüknél fiatalabb, elbűvöleen értettem ki hangos vitájukból, hogy egy
író csak magas őnígénnyel találhat rá a saját útjára.

Kissé bolondos, de, lelkes emberek voltunk mi, Volt tréfa, nevetés, nóta,
néha még tánc is mánálunk. Az asszonyok vacsorát hoztak, én főztem hozzá
csodás feketét, volt némi borunk is, és ha elfogyott, homunk hozzá még egy
literrel. Schöpflin zümmögte kedves nótájáJt, azután dalolt míndenki. Néha
megjelent a házmesterné nagy hangon, hogy csend legyen! Aztán ivott velünk
és megértő szívvel távozott. Egyszer még az utcán posztoló rendőr is feljött.
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Szígorú képpel érkewtt, de egy-két pohár bortól mosolyra derült és amikor
elment, igy köszönt:

- Tartsa meg az Isten a jó szokásukat!
Fáy Dezső, a gtraitikusés festő ezt le is rajzolta, bár az ó rajzán dermedt

félelemmel néztük a rendőr fe1emelit ujját,
Fáy Dezső rögtön rajzolt, amint groteszk, mulatságos dolog adódott, Já

':~jWls ember volt, aki apró, befojtott nevetéssel örökké játékot rajzolt.
Első pesti éveinkben még: ~ század elején felszárnyalt irodalmi esemény

bátor hangjla töretlennek látszobt, Ady Endrét, Kaffka Margitot - bár meg
haltak, Bandinak, Margitnak emlegették. A Nyugat nemzedék szellemi uralma
még nem bomlott meg, ltís.zltes:séges érzésből fakadt szók csak a művekben

változtak giccsessé. A regényes álmok el is tűntek, enyészésüket azok siettet
ték, akik ezt ön célra használtá:k. A haza régi fogalma csendesebb hangot
kapott, de belülről annál mélveoben izzott, Ez az izzás olvasztotta ki azoknak
a fiatal íróknak művert, akik akkoriban lettek barátaink, amikor alibérle1Jbő}

Iöbérletbe költöztünk. .
Ott is megmaradt a fesztelen hangulat. Fáy Dezső ott is mínden furcsa

ságort megrajzolt, de nemcsak a valóságot; tündérvárat rögtönzött elénk. Egy
gyermekkori betegsége az egyik szemét bezsugorította, de a máslikkal annál
ösztönösebb kíváncsísággal csípte el az élet rejtett dolgait. Amint beszédbe
melegedtünk, ő rajzolt és kuncogva nevetgélt, rnert minket rajzolt. Egyszer
Schöpf1ínt, amint ül a karosszékben és égnekálló hajjal olvassa egy dilettáns
kéziratát. Máskor GeiilélPt Oszkárt, amint egy tehetségtelen írónő előtt szigo
rúan tii:lJtakozva hátra kulcsolja a kezét. Vagy Pap Károlyt, aki vélt gaztette
kért riadtan néz az ördögre. Fáy ezeket a kedves, gonoszkodó rajzait míndíg
nálarn hagyta, lassan vastag album gyűlt belőlük,- de sajnos a háború bom
bái otthonommal együtt ezeiket is elpuszrtítottá'k.

Egy ideig nem láttuk Fáyékat. majd egy vasárnap délelőtt megjelent az
asszony és így szólt:

- Dezső elkészült Dante Poklahoz a fametszetekkel. Kéri, gyertek el
hozzánk, nektek szeretné először megmutatni.

Az uramnak dolga voht, egyedül mentem a Kéklgolyó utcai műterernbe,

Ott mínden Fáyékhoz hasonlított: a jelen pár évszázadot úszott visszafelé a
reneszánsz világába. Engern beültettek egy aranyozott iJr'ónszékbeés míg a
fametszeteket n ezegettem, Fáy egyre biztatortrt:

- Ne kiméljen! legyen egészen őszinte!

Mikor az Adonisz születését jelképező metszetet néztem mosolyogtam:
_. Micsoda álmodozó maga, Dezső!

- Asszonyom, cook álmodozás közben vagyunk jók - mondta hunyo
rogva. - De nemcsak álmod ozni, büntetni is tudok! NéZZ!e csak az ördögeim
szerszámait!

- Nem nézem éin a maga ördögeit, mert akkor félek a túlvilágtóll
- Ugye? Holnap elviszem ezeket a mctszeteket Hoffmann Edithez.
Hoffmann Edit, a Szépművészeti Múzeum grafiikai gyűjteményének igaz

gatója, a nietszetek alapján Fáyt a legnagyobb magyar grafikusnak nevezte.
Farkas Zoltán remek tanulmányt írt róluk, Elek AMur pedig egész könyvet
szentelt Fáy Dezső művészetének, Az elismerések koronáját Fáy a Vatikánban
kapta. "Megáldott, fiam, az Isten, hogy Dante nagy lelkét így megértetted"

mondta neki a pápa.
Első novellás könyveimet Fáy Dezső illusztrálta.
- Meséljen, mcséljen és én majd rajzolom - mondta.
Nap-nap után beszélgetJtünk, kacagtunk, miközben készilltek az apró fa

metszetek Rigó círnű kötetemhez. Fáy Dezső érdeme, hogy saját kiadásunk
ben megjelent két első novellás könyvem elnyerte a Bibliofil Társaság "Az
év legszebib könyve" díját.
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Talán mert a kritákusok is egytől egyig elismeréssel írtak a könyveimről,

egyre bővült, egyre színesebb lett a barátaínk köre.
A Városmajor utcában laktunk egy öreg ház kicsi emeleti lakásában,

melyhez szép nagy erkély tartozott. Látom Erdélyi Józsefet, amint out felém
szalad és mielőtt leülne, már egy régi magyar szó eredetét magyarázza. Örül
tünk. neki s nevettünk rajta,

- Verset is hoztam! - mondta és elővette, felofViaSta a, Fekete Kőrös című

versét,
Gyakran eljötrt hozzánk, sok új versét felolvasta nekünk.
Gazdag, szép napokat éltünk a Városmajorban, 'I'ársaséletünknek az élet

élménye adotit tartalmat, Nem a polétíka, mindíg az irodalom volt előtérben.

Aki:k fia1JalOlk akkoriban nálunk összegyűltek, körülbelül mind gondok közt
és egyformán gondolkozva éltek, alacsony indulart, vagy érdekhajhászás nem
zavart bennünket; Szenvedélyesen hittünk az életben valamennyien,

Talán Pap Károly volt a legkülönösebb vendégünk. Néha szlnte megme
revedve, közönyösen ült közöttünk - majd váratlanul felugrott, és mántha
senklÍiI'ŐJ. S1eVlerU1Je tudomást, rótta a teraszt. Akkoriban jelentek meg a Nyugat
ban a Míkáel noveíláí, melyeket ha olvastam. az volt az érzésem, hogy Kari
nemcsak összeforrott a hősével, de általa maga is egy magasabb régióba lé
nyegült. Arca olyan szenvedő volt, mintha a költészet erejét felülmúló küz
delembe hajszolná. Ú gy is. volt, Mikáel a lelki vakság ellen küzdöbt, akár Pap
Károlya siketek, ostobák, lusták és önzők hadával.

Meghatottan gondolok ahány, annyiféle barátunkra, akik oly nagy mér
tékben hozzájárultak a világnézetünk kíteljesítéséhez. Különösen Németh
László szellemrnel te1i1Jekdntete világít felém a múltból: hideg volt, 'mégis
gyújtott. Ha ő SZÓlt, elhallgattunk. Németh László nemcsak a mohó olvasásá
ból és tanulásadból fakadt múveltségével kötött le, hanem még inkább azzal
az önálló vilagnézettel, mellyel ezt a műveltséget átvilágította.

Amikor Tamásd. Aron először ebédelt nálunk, jó ebédet főz1Jem, az uram
finom medea lSIZIÍvaJ1"t, szamorodní boet hozott, Áron rögtön úgy ült köztünk.
evett-ivott, nagyokat hallgatott, míntha réges-régen ismernénk már egymást,

Tud főzm - mondta a második fogás után. - Jó a száraz szivar,
meg a szamorodni - mondta, míkcr már minden elfogyott. Különben csak
hallgatta a mi beszélgetésünket.

:És késő délután, azzal búcsúzott, hogy:
- Menyasszonyom van: e1hozzam?
BiztartJtuk.
- Híjják meg Erdélyi J ólSlkáJt is. Meg másokat is lehet.
fgéctüJk, és nemsokára adódott alkalom.
Egy meleg tavaszi napon Viendégekkel telt meg óriási teraszunk. Ott

voltak Tamási Aron, Pap Károlyék, Farkas Zoltánék, Németh Antal Peéri
Pirível, Engel Ivánék, Erdélyi Jóska, Tersánszky Jó2JSIÍ Jenő és még többen.
Ott Vlolt az én nagyszerű holland barátom, dr. Brower amszterdami matema
tikus professacr is.

Tersánszky, ahogy megérkezett csak ránk nevetett, már felült a szeries
ládánlwa és pengette a gitárját. A gi,tárjába szép régi nóták voltak belevésve.
hogyha abból választottunk, ő rögtön pengette s halkan dúdolgatea. Fogyott
a hor - nőtt a jókedv. Mindenki dalolt, csak Tamási Aron hallgatott, de ő

is oly átszellemült arccal, míntha ismeretlen' világokiban kóborolna.
- Erdékes ember - mondta az uram. Szerét élIIliÍ, hát kényelmesen mo

zog. Nem fitogltart semmit, mégis jelentékeny. Éle1JélV'eW, de ha elgondolkodik,
elveszti a testét.

Tersánszky minden lekintetben az ellenkező vclt. Szívesen gitározott, de
ha számára ideg!elrut látott a társaeágban, rögtön abbahagyta. Mulattunk rajta,
hogy a g:irIláToiását m[n,tiliJa többre becsülte volna a írásainál. Szenvedélyesen

396



szerotett bolondozni, állandóan játékot rögtönzött, mint valami semmittevő kö
lyök - de ha az írását olvastuk, láttuk, mennyire becsapott minket, hiszen
ízig-vérig író. Olyan volt a vékony teste, könnyen szökellő mozgása, mint
valami filnom állaIté. De a tisztessége és szemérme nagyonis emberre vallott,
Ez az írásariban annyi szemérmetlenséget feltáró művész baráti körében mín
díg szemérmes maradt. veu neki is akkoriban elég élet-baja - de közénk
csak a nagy vidámságát hozt~. Meghatódra mi soha semmitől nem láttuk,
olyan volt embernek-írának, aki az élet vadonjában szabad levegőt szív, Ke
veset evett, keveset ivott és sokat dalolt, Ö mondta nekem egyszer azt d

szépet, hogy: "Időnkint mánden művészet kifejezi a gonoszságot, csak a mu
zsíka ad mindig hiánytalan szépséget-jóságot."

Azon a szép, vidám estéri vendégcink rnínden okosságról megfeledkeztek.
Engel Iván, a brilliáns zongorista feltelepedett a szeriesládára Tersánszky mel
Lé. Suttogtak-tanácskoztak, aztán bementek a szobába, A holland professzor
megsejtett valamit, ő is felugeott és sietett utánuk: Ezek kitaláltak valamit,
lássuk!

Tódultunk utánuk.
JÓZlSi Jenő és Engel Iván azt gyakorolták, hogy kell úgy Iöldrezuhanní,

hogy az utolsó pillanatban egy tenyérrel fenntartsák magukat.
- Én is megpróbálom! - kiiáltott a két méter hosszú professzor Brower

és hiába sikoltoztunk. már zuhant is, megállt egyik tenyerén és kacagott.
A víláglurü tudós, mint egy játélws kamasz reggelig kitartott a magyar

bandában. "A beszédet nem értettem - mondta aztán - de a magyar szel
Iemd élet ritmusát igen. Ilyen rtJisztán még nem éreztern meg egy nép ritmusát
sehol sem."

Aztán megint háború jött. Háboru, kegyetlen társadalmi bűnök és vál
tozások, melyek barátt ctalálkoeásatnk gondtalanságát is megfertőzték. Sok
minden változott. Tersánszky akkor is elhozta a ,gitárját, de már nemigen
pengette. Dennedten néztük a körülöttünk zajló világ örvényeit, Míg' egyszer
csak minden összeomlott. A háború bornbái szétszórták vidám otthonunkat,
még egy poharat se emelhettem ki a romok alól.

Évekig szomorú, tehetetlen csend borult ránk. De ahogya tél dermedtsége
után apró virágokkal jelenzkezik a tavasz, a mi életünkben is színek, hangu
latok melege bújt elő.

Az első világháboru nagy házból albérletbe sodort, a második ví1ág1háború
szép lakásból társbérletbe szeritott bennünket,

Legrégibb barátaink közül már majdnem mindenki meghalt. Sohöpflín
Aladár, súlyos szélütötten, néhány hónappal a halál előtt, felkeresett minJket
a feleségével társbérleti szebánkban. Magas korét, nagy betegségét feledve
déltől késő alkonyatig beszélgettünk, ezétszedtük az emlékeink füzérét, Fáyék.
is eljártak még hozzánk, rníg Fáy Dezső oly szerényen, ahogyan élt, el nem
távozott örökre. Csak Farkas Zoltánékat látom még időnkint, de már sátoros
ünnep, ha Zoltán szól: - A lényeget, míndíg csak a lényeget!

Valamit a sok veszteség mégsem tudott megsemmisíteni bennem. Az
élethez fűződő Illúzíóm megmaradt és úgy érzem, ezért kaptam a 00gie:k
helyére új barátokat, Hajdan mi voltunk az öregek között a fiatalok 
most mi lettünk, végül én letrtem a fiatalok között öreg. S amilyen csodá-o
latosnak türit, hogy a hamvadó irodalmalt állandóan új erők friSSlÍ:ti.ik fel, oly
csodálatos, hogy öreg szobámba frissítő, ifjító hargulatot hoznak a nálam oly
sokkal fiatalabbak-o

Életem hosszú útján sokmánden. változott. Sok fogalom lebillent helyéről,

merész gondomtok hitelüket vesztették, hamuvá váltak vágyak, szenvedélyek,
sikerek, A múlt romjai sokmindent betemették, csak egy maradt mindenek
felett a helyén: hIitünk a halhatatlan magyar irodalomban.
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