
Bíró tanár úr a német nyelv és irodalmat tanította nagy lelkesedéssel '
több-kevesebb sikerrel. Versfordításainkat szívesen meghallgatta, s az osz
tállyal együtt meg is bírálta. Ilyenkor felszabadult és humoros önképzőköri

hangulat uralkodott az osztályban. Egyszer én is jelentkeztem egy vers le
fordításával:

"Die Mitternacht zog náher schon
In stummer Ruh lag Babilon ..."

A versben Belzacar babilóniai királyról volt szó, Felolvastam a verset
magyarul és vártam. Hátam mögött némán lapult az osztály (bizonyos okok
ból itt is az első padban ültem ...), és nem jelentkezett senki szólásra.

Végül Bíró tanár úr törte meg a csendet.
- Dicséretes igyekezet! - mondta és cvikkere mögött derűsen megvil

lant hideg kék szeme -, de az az érzésem, fiam, magát sem fogják ül
dözni a Kisfaludy Társaság tagságával ...

Ez a jóslat jutott eszembe harminc év múlva, amikor székfoglalómat
tartottam a Kisfaludy Társaságban, a "Csi" című könyvem megjelenése után,
talán ugyanabban a székben, amelyben Arany János ült valamikor ...

Voltak azonban biztató jelek is írói, sőt költői próbálkozásaimban. Pél
dául ez a vers:

Zúgó erdők felett, nehéz, sötét köd ül
Tárogató hangzik a Kárpátok mögül.
Keservesen hangzik, bús a nóta benne,
Mintha holt vitézek búcsúzó ja lenne,
Mintha holt vitézek síratója lenne ...

Sajnos, a vers címére sem emlékszem, de a tartalma az volt, hogy a
tárogató hangjára felébrednek orosz és magyar vitézek, megbékélve és sze
retetben elindulnak hazafelé a könnyeket felszárítani.

A Zászlónk című ifjúsági lap azonnal lehozta versemet, még a szerkesztői

üzenetekben is kaptam választ Sík Sándor főszerkesztő úrtól:
"... látod Pista, a szerkesztő nem azért nyúl feléd, hogya füled meg

húzza, hanem azért, hogy a fejedre babérkoszorút tegyen. Te a békéről írsz
ebben a szörnyű vérzivatarban, magányosan, szelíd fülemüle hangon és ez
talán a tavasz ébredését jelenti, mert szól-e a fülemüle a tél fagyos éjsza
káján?"

Ezerkilencszátizenhatot írtunk akkor...

*
Sok-sok év múlt el azóta, de tele vagyok emlékező örömmel, mert meg

látogatott az a Vathy E. nevű kis osztálytársam, aki kötényéből elém öntötte
az emlékek megtisztult búzáját, amelyet az Idő és a Szeretet rostált meg, fé
sült és tisztított meg, talán minden eljövendő idő javítására és megszentelésére.

Schiller vala egyetlen ideálom, és többre van szüksége minden embernek, e
föld képe nála csak ragyogó napféwyből s rettentő viharokból áll, gyönyörködtet
nek képei, de nem jobbulunl< általok, mert csak az igazság vezet nagyra s ma
gasra ... Goethe igaz, ezért vezetett engem is az igazsághoz ... Nem álmodile, de
boldog álmokba ringat, mert nyugalmat ad. Schiller az emberi természet, meiu
Istenhez emelk~dett, Goethe, az isteni, mely földünkre szállt. Schiller boldog sejdi
tésekkel tölti el szívünket, Goethe csak azt mutatja, mit valóban birunk, de általa
szeretjük ...

Eötvös József
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