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NYUGAT
EMLÉlíE

Mit jelent a Nyugat a magyar irodalomnak: ez ma már irodalomtörténeti köz
hely. Mit jelentett az íróknak, költóknek: ezt az alábbiakban négy nemzedék képvi
selőinek vallomásai mondják el. Fönnmarad a kérdés: mít jelent a Vígiltának ; éle
sebb fogalmazásban: hogyan kerül a Babits halálával, harminc éve megszűnt lap
emléke a Vigiliába ? Mert ugyanebben az élesebb fogalmazásban vetették föl egye
sek ugyanezt a kérdést januári Bartók-számunkkal kapcsolatban is.

Próbáljunk tehát felelni rá: mi köze a Vigiliának Bartókhoz? Nem be
szélve arról, hogy aki katolikus, azaz egyetemes, az - mint Sík Sándor ismétel
ten megmondta - semmiféle művészí értéket nem utasít el magától; nem beszélve
a bartóki zenének nem egyedül a harmadik zongoraversenyben észlelhető (s ott már
csak nevén nevezett) "andante reltgioso" pillanataitól: a kapcsolatot egyszerűen a
tények dokumentálják, vagyis Bartók kezdettől fogva való jelenléte a Vigiliában,
amiről a régi évfolyamok (főként Demény János írásai) épp úgy tanúskodnak,
mint Bartók részvétele a Vigilia zeneakadémiai estjén és könyvnapi sátrában.

A Nyugat kérdésében sem beszélve más kérdésekről (melyekről azonban hasz
nos lenne alaposan, kellő tárgy- és korismerettel beszélni egyszer), csak a tényekre
utalunk: Harsányi Lajos, Sík Sándor nyilatkozataira arról, mit jelentett fejlődésük

ben a Nyugat; a Vigilia egész "irodalmára", mely kezdettől fogva a Nyugat vágta
csapásokon haladt; Sík Sándor egyetemi előadásaira, melyek a fiatalabb tanár
nemzedékekben tudatosították a Nyugat [elentőségét és értékeit; végül - sok min
den egyéb mellett - Babitsnak (a Bartókéhoz hasonló) jelenlétére a meginduló
Vigiliában. Arról sem beszélve legvégül, hogy minden termékeny magyar hagyo
mány örökösének tudjuk és valljuk magunkat.

FALU TAMÁS

A Nyugat írójának, költőjének lenni rangot jelentett, mert a lap míndjárt
megjelenésekor országos érdeklődést keltett, s élre került az irodalmi lapok so
rában.

A legnagyobb hatást rám Babits Mihály gyakorolta, akinek a költők között
akkora népszerűsége volt - Adyé mellett -, mint a Nyugatnak az irodalmi la
pok közt.

A Nyugat írói közül legmelegebb közelségben Szép Ernővel voltam, aki egy
szer, egy versem megjelenése után a Margitszigetről egy díszfa levelét küldte ne
kem kitüntetésül. A levél is megvan még, a falevél is, több más, Nyugat-vonat
kozású irattal együtt.

A Nyugat a magyar irodalomban olyasfélét jelentett, mint mikor a ház apró
ablakát kicserélik három részes, nagy ablakkal. Ömlött belőle és beléje a fény,
és zengett belőle az új hang.

A Nyugat első és második nemzedéke tette mennyiséglleg és minőségileg- vi
lághírűvé a magyar műfordítást is.

Az író, ha ír, tudatosan vagy tudatlanul igazodik a szerkesztőhöz és a lát
hatatlan olvasók elképzelt színvonalához. A Nyugat munkatársai Babitshoz iga
zodtak, mint ahogyan a katonaságnál igazodnak a katonák a sor elején állóhoz.
Es a Nyugat olvasóit is magasabbra értékelték az átlagos irodalmi lapok átlagos
olvasóinál. Ezért mertek a Iap munkatársai mást és másképpen írni, mint ahogyan
a nyomdák betűi már megszekták. Elévülhetetlen érdeme ez a Nyugatnak.
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cs. SZABÓ LÁSZLÓ

Titán-tojás voltam. Csak nem fogom kéziratommal megtisztelni a fogatlan,
kivénhedt Nyugatot?

Egyszer aztán üzent Gellért Oszkár, hogy nézzek föl a szerkesztőségbe. Eme
leten székeltek, s a házban nem volt lift. Ma is remeg a térdem, ahogy megyek
fö.lfelé.

Tejfeles szájú, szőke fiatalember állt a félhomályos lépcsőfordulóban. Aznap
jelent meg a Nyugat új száma, azt tartotta remegő kezében. Falfehéren olvasott.
Súroltam, nem látott, nem volt ott.

Gellért Oszkár hellyel kínált. Leültem, a szék is érezhette fenekemben a dacos
öntudatot. Csak azok az átkozott térdeim ne verődtek volna össze!

Az üzenetet Németh Andor közvetítette. Róla kezdtük a beszédet. Aztán Gel
lért megkérdezte, mí a fiatalok véleménye a Nyugatban közölt kortársaikról, a
költőkről ? Sárközi György, Erdélyi József, Illyés Gyula nevét említette. A fiatal
szó mellől diplomatikusan elhagyta az ellenzékit. Véleményünk a három költőről

nagyon jó, s közlésüket nem ellenezzük, feleltem engedékenven.
- Babits érdeklődik On iránt. En is olvastam néhány dolgát. Nem adna egy

szer kéziratot?
Sejtelmem sincs, mít válaszoltam. A felszólítás utáni pillanatok örökre kies

tek emlékezetemből, mint egy kisebbfajta agyrázkódástól. Beleegyezés lehetett,
mert pár nap múlva postáztam a Soproni sétákat.

Búcsúzáskor megkérdeztem. ki volt az a szőke fiatalember a lépcsőházban a
nyitott Nyugattal?

- R. M. - felelte Gellért Oszkár habozás nélkül. - On előtt járt itt. Ebben a
számban közöltük első versét.

Mentem lefelé a lépcsőn. Egy fiatalember állt a fordulóban, falfehéren, remegő

kézzel olvasta a nyitott Nyugatot. Se nem lát, se nem hall, gondoltam, olvassa
első írását a fogatlan, kivénhedt lapban.

De nini, ·már nem szőke, hanem barna, magasabb, mint az a másik, és szem-
üveget visel!

Magamra ismertem.
Ez volt nekem... miért nekem?.. ez volt nekünk a Nyugat.
London, 1971. március 15.

NEMES NAGY ÁGNES

Semmi személyes közöm nem volt hozzá. Senkit sem ismertem írói közül. 01
vasója voltam csupán - nagyon fiatalolvasója. Eletem büszkesége, hogy a Nyu
gat volt az első lap, amire előfizettem; utolsó évfolyamára fizettem elő, diákzseb
pénzemből. Felnőttségem szédítő tudata - hogy tudniillik én már "előfizető" va
gyok - és a Nyugat: elválaszthatatlanok egymástól emlékezetemben.

Irodalmi kapcsolataim ez időben főleg arra szorítkoztak, hogy fehér matróz
hiúzban ólálkodtam a könyvnapi sátrak körül. Itt láttam Szerb Antalt, Halász Gá
bort, akikkel később - még egyetemistaként - megismerkedtem. Itt láttam Tamási
Aront, Rónay Györgyöt. Móriczot egyszer az utcán. Jékely Zoltánt a Rózsadombon.
Karinthyt a Hadik kávéházban. Orley Istvánnal, Ottlik Gézával a háború utolsó
éve hozott össze. Ismeretségeim tehát Nyugat-utániak. Akkor már nem volt Nyu
gat, akkor már Magyar Csillag volt; azután az sem.

Természetesen tudtam, hogy ezek az irók, akiket láttam és mindazok, akiket
nem láttam, különböznek egymástól. Hiszen lehetőleg minden sorukat elolvastam.
Tudtam, hogy az egyikük öreg, a másikuk most lép be az irodalomba. Tudtam,
hogy az egyik nagyművű prózaíró, a másik kezdő költő. Bizonyos értelemben még-
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sem tudtam őket megkülönböztetni, magasan és egy sorba voltak fölrakva a képze
letemben, mint a bizánci mozaikok figurái, egyforma arany-háttérrel. Ez az
arany-háttér a Nyugat volt.

A fiatalkori, irodalmi áhítat drága holmi. Megfizethetetlen, pótolhatatlan s
amellett könnyen veszendő. Vagy átalakul, mínt a magasrendszámú elemek. Egy
gramm urán potomság egy grammnyi ifjúi lelkesedéshez képest. Az ilyen lelkese
dést korántsem zavarja tapasztalatainak töredékes volta. Mennyi mindent nem
tudtam a Nyugatról! Sohasem láttam Babitsot. Sohasem láttam Kosztolányít. Fo
galmam sem volt személyes kapcsolatokról, vonzásokról vagyellentétekről. Nem
ismertem az irodalmi irányzatokat, feszültségeket a lapon belül és kívül. Nem
tudtam, hogy a Nyugatnak korszakai vannak. Es így folytathatnám tovább tudat
lanságom részletezését, mindjárt bevallva, hogy célom nem kisebb, mint Petőfié,

amikor a téli pusztáról azt állítja, hogy: "Nincs ott kint a juhnyáj méla kolomp
jával" - vagyis hogy a sok nem-mel és nincs-csel szeretnék kirajzolni a tudatlan
ság pusztája mögött egy gazdag, termékeny, értelemmel teljes tájékot, amit igenis
ismertem.

Nem volt semmi személyes közöm a Nyugathoz. Csak részese voltam a késői

Nyugat-hangulatnak. A Nyugat és a Magyar Csillag volt az irodalmi iskolám.
Minden kétely nélkül fogadtam el ugyanis ezt a másodikat az első utódául, s bár
az irodalomtörténészek nyilván sok különbséget fedezhetnek fel a kettő között, az
én szememben egybefolytak. A névváltoztatás fájt ugyan, de valamiféle konspi rá
ciónak fogtam fel, s egyértelműen boldog voltam, hogya Nyugatnak van folyta
tása. Ahhoz a nemzedékhez tartozom tehát, amelyik még látta eltűnni az időben

a Magyar Csillag utolsó számának a fehér csücskét. És ez nem mindegy. Annyit
jelent, hogya Nyugat még eleven mérce a szememben. nemcsak mese, szóbeszéd,
irodalomtörténet. Az utolsó pillanatban láthattam még valamit, mintegy a szemem
sarkából, amit az utánunk jövők már nem láthattak. Valami fontosat és nagysza
básút a magyar irodalomban.

Nagyszabásút, mondom. Egy alig fölserdült személviség előtt minden nagy
szabású. Szüksége van a nagyságra. Ha nem találja, pótszerekból is megteremti.
Magán-szerenesének is tarthatom, hogy az én korai nagyság-élményem bevált. Nem
mintha nem távolodnék el olykor egy-egy Nyugat-nagyságtól. Istenem, hát persze.
Változik az ízlésem. Ma nem tetszik az egyik. Holnap nem tetszik a másik. Hol
napután újta felfedezem őket. Osszeveszem a halottakkal, aztán kibékülök velük.
Hiszen - természetesen - nekem nem halottak. Ami pedig a testben is itt járó
Nyugat-írókat illeti, ők is leléptek már arról a régi arany-háttérről. és kézfogásnyi
közelségbe kerültek. S mégis ott maradtak valahol, ahová a kamasz-képzelet he
lyezte személyüket. rögzültek az időben - különösen, mert maga az idő is rög
zítette őket. A Nyugat után történelmi-irodalmi cezúra következett. Azok, akik
odatartoztak, életük mai felével kortársaink, írótársaink, a természet rendje sze
rint. De életük múltbeli felével időbe rögzült legendák. A Nyugat-legendárium
tagjai.

Semmi személyes közöm nem volt a Nyugathoz. De bizonyíthatom én is: a
Nyugat már eleven folyóirat korában legenda volt. Legalábbis akkor és ahogyan
én megismertem. Ennek a legendának a szele érintett meg és tett ünnepélyesen
bcavatottá, amikor az Egyetemi Könyvtár folyóirat-termében (még nem büszke
előfizetőként) a Nyugatot emeltem le a polcról. ünnepélyes, legendás. titokzatos 
úgy éreztem akkor, hogy ezek a jelzők nem utolsósorban Babits személyéből ered
nek. Ma sincs okom másképp gondolni. Nem mintha meg tudnám én azt mondaní,
hogy mí volt Babitsban. Hiszen fogalmam sem volt a személyéről. Ami közörn
volt hozzá, az mind a műveiből és csakis a múveiből eredt. De volt valaini erős

és alig megnevezhető sugárzása, mint a már sejtett, de föl nem fedezett termé
szeti erőknek. Azt a késői Nyugat-hangulatot, amely az űzöttséaé és a titkos össze
tartásé volt, mélyen fejezte ki és foglalta össze az ő súlyos, palástos versei alatt
gyötrődő személyísége. Ezt a halálakor tudtam meg igazán. "Megtépte köntösét a
felhő, - Gyászolva a halott királyt" - makogtam el magamban a Babits-verset,
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(J. C. Barreau: La foi d'un paien)

tehetetlen rémületemben. Kevés fogalmam volt az eljövendő irodalmi gondokról,
a szellemi és személyi harcokról, a politikai szándékokról, de a lényeget megér
tettem. 1941-ben, a háború kellős közepén elveszíteni egy Babits Mihályt és vele
együtt a Nyugatot - ezt az irodalomtörténeti, ezt az egzisztenciális ijedelmet tel
jes egészében átéltern. S mert oly halvány sejtelmem volt az irodalom "földi"
mechanizmusáról, gyászom salaktalan volt. A saját Babits-képemet gyászoltam..
Volt abban valami megnyugtató, valami gyermeki biztonság, hogy ott él Babits
Mihály valahol Budapesten. soványari és szenvedőn, hogy cikkeket, verseket küld
míntegy titokban azokhoz a nagyon kevesekhez, akik megértik. Majdnem minden
írásáról úgy éreztem, hogy személyesen szólít meg, engem, a háborúban szorongó,
névtelen diákot, személyesen szólít meg a "Mint különös hírmondó" vagy a "Jónás
könyve" által, s mindig valami nagyon fontosat közöl, amit egész életemre meg
kell jegyeznem. Minden izmomat megfeszítve figyeltem rá, mint aki erejét, korát
meghaladó dolgot művel : egy üldözött szekta titkos vezetőjének tízenetét kell szó
ról szóra a fejébe vésnie. Egy háborús ország sokoldalú gyűlölete kerítette be a
Nyugatot.

A Nyugatnak, ennek a bevett, engedélyezett, legnagyobb tekintélyű folyóirat
nak konspírácíós légköre volt. En mindenesetre lázasan összetartottam vele. A
Nyugat ezt nem tudta. De az mindegy, Sohasem merészkedtem odáig, hogy a
Nyugatnak vagy akár a Magyar Csillagnak egyenesen verset küldjek. Azért mégis
részese voltam az összeesküvésnek. a színvonal összeesküvésének a színvonaltalan
ság ellen, a tisztesség összeesküvésének a tisztességtelenség ellen. S ha megkap
tam a Nyugattól az irodalmi legenda légkörét, a színvonal-igényt, a konsplrácíő iz
galmas rejtjeleit - mindazt, ami a fiatalságnak elemi vágya -, és ha megkap
tam a nagyság-élményt, az ünnepi magasköltészet üzenetét, valamilyen majdnem
fájdalmas feladat-tudatot - mindazt, amit Babits nevével próbáltam körülírni -,
akkor még korántsem merítettem ki az adományok felsorolását. Mert kaptam
valamí egészen mást is, néhány évvel később: megismertem a Nyugat minden
napi arcát.

Ezt a mindennapi arcot Schöpflin Aladár hordozta. Vele a Nyugatnak mintegy
régebbi állapotát ismertem meg, nem a lázasat, nem a háborúst. Ha ugyan volt
valaha a Nyugatnak kevésbé küzdelmes állapota is. Mindenesetre SchöpfIinben
nem volt egy mákszemnyi ünnepélyesség sem. 'Olyan volt, mint egy régimódi táb
labíró, házikabátban. Tudom, ezt már sokan mondták. De mit tegyek: olyan volt.
Volt humora, száraz humora, volt dörmögő hangú, mindjárt-otthonos kedvessége,
volt néhány dugott, girbe-gurba cígarettája a felső zsebében, és volt szűnhetet

len érdeklődése az irodalom, különösen a fiatal irodalom iránt. Hetven éves fejé
vel szinte-szinte jobban ismerte 22-23 éves kortársaímat, mint én magam. Meg
hallhattam tőle én is a híres, schöpflini "Jó"-t, a szédítő dicséret felsőfokát. Es
megtanulhattam tőle nem azt, ami legendás és nagyszabású, hanem ami egyszerű,

természetes, cifrázatlan; az irodalom fogásának halálosan biztos, meaterembert
mozdulatát. Nem kételkedem benne: póztalansága egy életre befolyásolta érzelmi
irodalmi etikettemet.

Es így volt ez jó, így volt ez kerek Megismertem a Nyugattal az irodalmi
ünnepet és az irodalmi köznapot. Kerek örökséget kaptam; ami nem azt jelenti,
hogy folytathatatlant. S azt sem állítom, hogy ez az egyetlen örökségem. Több
felől is örőköltem : gazdag vagyok. De az irodalom fogalmát aNyugattól tanultam;
vele való találkozásom szellemi időszámításom kezdete.

Egyébként semmi személyes közörn nem volt aNyugathoz.

A hivők nem képesek hitüket a hitetlenekkel közös tapasztalatok alapján ki
fejezni. Nem tudnak számot adni maguknak arról, hogy mindaz, amit egy hivő érez, lé
nyegében semmit sem különbözik attól, amit a pogány érez. Mert Isten csak
ugyan mindig aktuális.
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OTTLIK GÉZA

A Nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos irodalmi és művészeti

megmozdulása volna - olyasféle jelentőségű Európa történetében, ha át lehetne
tenni más nyelvterületre, mint mondjuk a francia encíklopédistáké, - nekünk
magyaroknak pedig a reformkor után a legnagyobb erkölcsi és szellemi megújula
sunk. Nem "megújulásunk kísérlete", noha látszólag kísérlet maradt, két vesztett
világháború látszólag derékba törte. Nem, semmit sem tört derékba semmi: a
szellem, amit hirdettek nemcsak bennünk idősebb írókban él ma is töretlenül,
akik fenntartás nélkül örököseiknek valljuk magunkat - és nem henyeségből be
szélek többes szám első személyben - hanem közvetve minden értékes fiatalban
is, akár hallottak életükben a Nyugatról, akár nem. Ady, Babits, Kosztolányi, Ka
rínthy, Osvát, Schöpflín, Tersánszky, Móricz meg a többiek összefogása nem "nyu
gates dekadencíát" hirdetett, hanem éppen a szellemi hanyatlással, a pangással és
bágyadt középszerűséggel szembefordulva, az egészség új forradalmát: hevesebb
és hitelesebb művészetet, nagyobb szabadsággal s egyben nagyobb szigorúsággal,
új felelősséget, új erkölcsi, lelki integritást. Szembefordultak nemcsak a hamissal,
olcsóval, ön áltató hazugsággal, hanem a jó szándékú másodrendűség minden szín
árnyalatával. Nem is kellettek az első világháború előtti gazdag, rohanva fejlődő

Magyarországnak. Isten csodája, hogy végig meg tudtak állni a talpukon. Ne fe
lejtsük el, hogy Tisza István, a nagy tekintélyű miniszterelnök, akit nem jellem
zett az, hogy ostoba lett volna, így nyilatkozott: "Ady és a Nyugat levéltetúk a
magyar kultúra pálmafáján !" A levéltetvek túlélték Tisza pálmafáját, az ország
gazdasági, katonai, politikai nagyságából jóformán nem maradt ránk más, mint
az ő csorbátlan, csorbíthatatlan nagyságuk. Ha valaki nem tudja fölérni ésszel,
hogy ezt az örökséget nem lehet elherdálni, hát az ő baja. Ha valaki úgy érzi,
jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari, politikai nagyhatalom lennénk ma,
hát bánkódjon fölötte. De bolond lenne az a magyar író, eltökélt bolond, aki a
Nyugat nagyhatalmi rangjánál alább adná.

Személyes emlékeim a Nyugatról? Kevés van, és ez a kevés olyan elválaszt
hatatlan az életemtől. hogy egy háromkötetes önéletírásba se férne bele. Mindig
emlékeztem, vagy emlékezni véltem a kora gyerekkoromban egyszer-egyszer ke
zembe akadt Nyugat-példányok még sötétszürke vagy sárga, kedélytelen címlap
jára és a korábbi, másféle betűcsaládból szedett címére. meg a megmagyarázha
tatlan áhitatomra, amivel néztem. A magyarázatot korszakokkal később, nekem
földtani, embertani korszakokkal később, Karinthy adta meg. A Nyugat íróival
az Igy irtok tiből ismerkedtem meg, méghozzá eredeti műveik helyett, azt kell
mondanom, műveik elvont lényegével, 12-13 éves koromban, amikor a konkrét
mondanivalójukat még me~ sem értettem volna. Karinthy könyve nekem nemcsak
.Jcrttíkai értékű" volt, hanem megnyitotta a világot. Azt tartom, hogy míndenestől

nem más - függetlenül attól, hogy utánozhatatlan, a szeméremnek és szemérmet
lenségnek, útszéli nevettetésnek és mély gyengédségnek. pongyolaságnak és zenei
fegyelemnek. ítélő férfiasságnak és kisfiús tisztaságnak egyszeri, megismételhe
tetlen vegyülete, melynek kémiája, magfizikája kifürkészhetetlen marad -, minde
nestől pedig nem más, mínt művészetfilozófiai, ismeretelméleti, létbölcseleti reve
láció. Bocsánat az idegen szóért. Karinthy elém tárta, felmutatta, napnál vilá
gosabbá tette, hogy micsoda maga a költészet, irodalom, és hogy ez az irodalom
az emberi léttel együtt nevetségességében is nagyszabású vállalkozás. Egy 13 éves
fiút, aki mondjuk a Fekete zongorán vagy a Vér és aranyon csak jót röhögött
volna, a paródiája úgy megbabonázta, akármekkorát is nevetett rajta, a "pastiche"
on át úgy megbűvölte az eredeti, hogya gyerekkori felelőtlen áhítatból, gondta
lan vonzódásból életre-halálra szóló szerelem támadt. "Nehéz szerelem"! - ahogy
Vas István nevezi.

Huszonegy éves voltam, amikor elküldtem a Nyugatnak, igaz hogy rossz címre
véletlenül, egy hosszú elbeszélést. Soha nem válaszoltak. Mindig biztos voltam
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benne, hogy nem azért, mert nem kapták meg, hanem ellenkezőleg, azért mert
megkapták és el is olvasták. Eretlen, szörnyű írásmű volt. A második próbálkozá
somat, évekkel később, elfogadták. Babits azt üzente: tetszett. Ezzel befogadtak a
Nyugat munkatársának. Nagyobb dicsőség soha nem ért. Ma is féltékenyen óvom
az irodalomtörténeti skatulyaban a helyemet, mint a "Nyugat harmadik nemze
dékéhez tartozó elbeszélő". Ma is azt érzem, hogya dicsőségemet egy kicsit job
ban meg kellene alapoznom. Babits májusban meghí/ott az asztalukhoz. .

A légcsöve már szét volt roncsolva. Gégéjét sálkendő takarta. A munkatársi
összejövetelre, akkor éppen a Dunakorzó kávéházban tartották, a Vigadó tér és a
dunaparti sétány sarkán, zavaros érzésekkel mentem el. lrói és emberi nagysá
gától egy normális, épeszű halandónak elszorult a torka, elakadt a hangja. Talán
arra gondoltam, hogy jó volna megérinteni a ruháját, a kezét. A kávéházi asz
talnál azonban lefoglalták őt teljesen, körülnyüzsögték a bennfentesek meg akik
bennfentesnek játszották meg magukat, köztük egy-két nálam alig idősebb fiatal
ember, nem is igazi írók, csak "civilek", nagyratörő egyetemi reménységek, leendő

professzorok, leendő miniszterek, tudósok. akik Babitsban alig láthattak többet,
mint befolyásos közéleti személyiséget. Kedves fiúk voltak tulajdonképpen, a ma
guk világában nemcsak túl becsvágyók, hanem ügyesek, tehetségesek is, s a hí
zelkedésüket rendjén valónak tartottam, akkor is, most is, hisz magam is, mondom,
boldogan akár megcsókolgattam volna "Mihály" sovány' kezét, csak hát valaho
gyan tartózkodóbb modort szoktam meg. Leültem az asztal végére, Nagy Lajos
rnellé. De ez sem ment. Nem számoltam Nagy Lajossal. Felpattant. erőszakkal

helyet cserélt velem. O akart a legeslegvégében ülni az asztalnak. Gőgből, sértett
ségből? Nem volt rá oka. Babits nagyra becsülte, szerette. minden írását közölte.
De hát én sem pusztán szerénységből ültem az asztal végébe. Az írók, a kicsik
éppúgy, mint a nagyok, általában míndig mindenütt meg vannak sértve. Mikszáth
írja Jókairól: "Zavarba jött, ha valahol nem kezdték ünnepelni". Kétségtelen,
hogy Nagy Lajost sem ünnepelték. engem sem. Hát, ha nem is ezért, és nem
is úgy, mint Jókai, de én is zavarba jöttem.

Nem gondolom komolyan. hogy írókat "skatulyákba" lehet rakni, se magam
nem kívántam soha ilyen vagy olyan "tömörülésekhez", "élgárdákhoz", mégoly
rokonszenves csoportokhoz csatlakozni. A Nyugat volt és maradt az egyetlen ki
vétel. ültem már, még fiatalabb fővel, más folyóiratok munkatársí összejövetelein,
az előkelő Magyar Szemle vacsora-asztalánál, csakugyan "befolyasos közéleti sze
mélyíségekkel", ültem elsőéves egyetemi hallgató koromban az Erzsébet kávéház
ban, összeszorulva a Napkelet kis asztalánál legtekintélyesebb professzoraimmal.
Ott nem jöttem zavarba, csak unatkoztam, nem a megtiszteltetést éreztem, ha
nem azt, hogy semmi közöm sincs hozzájuk. A Nyugat asztalánál most a zava
rornmal, a félszeg helyzetemmel együtt boldogan, szinte csökönyösen ültem, a bol
dogságom sérthetetlen volt.

A hozzájuk tartozásnak azt a kézszorítását, összepillantását. félkarral magá
hoz ölelő mozdulatát, vagy ennek legalább a [elzését, a gondolatát, amit az akkor
már testében is halálra sebzett Babitstól persze, hogy hiába vártam, megkaptam
a sokkal hűvösebb, szárazabb Schöpflin Aladártól. Az irodalom, úgy képzeltem..
ott kezdődik, ahol több önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött:
ami a Nyugat volt. Ezek az óriások rendületlenül, tűzön-vízen át kitartottak egy
más mellett, fölébe emelkedve nemcsak mindennek és mindenkinek, hanem az
egymás közötti, civilek által fel sem fogható mértékü ellentéteiknek is. Hogy csak
Adyt, Kosztolanyit és Babítsot említsük, roppant világaik szükségszerűen többé
kevésbé kizárták a másik roppant méretú öntörvényű világát, múvük védelmében
könyörtelenül csillagtávolságban kellett maradniuk az idegen csillagképtől: me
gint csak Isten csodája, hogy arkangyalságuk szférájában létre tudták hozni az
összeesküvést, a Nyugatot, az új magyar irodalmat. Sehöpflín, aki a gravitáció, a
csillagokat összefogó abroncs volt köztük, tudta ezt a csodát. És szinte láthatatla
nul és meg nem foghatóan, mínt a gravitáció, maga is Isten csodája volt.
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Ezt mind kidobná, amit itt Írtam. Már rég morog rám. "Fenét l" A szeme-fe
hérje színeződéséből pedig kiolvashatom, hogy ne áradozzak, s főként ne szó
riokoljak. Hogy hiába, én is csak olyan vagyok, mint a többiek. Nem visz rá a lel
kem, hogy bárki másik íróról szívből jót írjak. Pedig tudom, hogyan lehet meg
szerettetni valakit az olvasóval, mégis ömlengele róluk, túldicsérem őket, s ha ta
lán nem is szándékosan, de mindent elkövetek, hogy ügyetlenkedő ünnepi fel
köszöntőmmal közönyt, ellenérzést váltsak ki, mint egy hirdetési ügynök. "De hát
Ali bácsi, drága angyalom, most tényleg ünnepi köszöntót kell írnom rólatok ..."
- S ki mondta, hogy azt ilyen rosszul csináld? - "Ki mondta? Ezerkilencszáz
hetvenegyet írunk, Ali bácsi. Én itt most csupa marslakónak beszélek." - Isten
nyilát, dörmögí a bajusza alatt, de már nem olyan szernrehányón.

Kritikus sok van szerte a világon. Egy ismeretlen szerző új miÍvéről furcsa
mödon ők tudják utoljárá megmondani, hogy jó-e vagy rossz. A laikus nagykö
zönség valamivel előbb. Az átlagolvasó mindenesetre tudja, hogy tetszett-e neki
amit olvasott, vagy sem. A széles tudású irodalmárnak ilyen szempontja már nincs
is. Nem veti latra saját tetszését, mert tapasztalta, hogy csalódhat benne.
Schöpflinnek volt az ujja begyében, vagy a retináján, vagy a dobhártyája mögött
egy rejtélyes kis mérő-rnűszara, egy ultra Geiger-kamrája, amilyen senkinek nincs,
és amibe millió és millió olvasó százezerféle érzékenysége volt beleépítve. Ha ő

bólintott, hogy jó a könyv, a darab, az életmű, akkor jöhetnek a csillogó esszéis
ták, akik aztán már sokkal részletesebben, hosszabban, elegánsabban ki tudják
fejteni, hogy miért is jó, hogyan jó, mennyire jó, mire j6. Schöpflin, szép, baju
szos fejével, peckes tartásával inkább lehetett volna egy Nobel-díjas litván ter
mészettudós, vagy egy dalmát kézműves-mester, vagy egy magyar alispán, és olyan
száraz volt, mint egy árvaszék! ülnök. A szövegeí is szárazak, színtelenek voltak.
Az egyenessége átlátszó. Megnéztem, mit mond a lexikon agyémántról : "A szén
nek roppant nyomás alatt és magas hőfokon kikristályosodott változata; ha telje
sen tiszta, színtelen és átlátszó. A legkeményebb ásvány, a Mohs-féle skála IO-ik
fokát képviseli."

A Franklin-társulat kis lektori szobácskáiában kéziratok Iavínája öntötte el a
falhoz lapított írőasztalát, polcait, padlót, székeket, mennyezetet. Hogyan tudta
ebből tévedhetetlenül mindig kitapintani az egyetlenegyet, ami ért valamit? Ho
gyan tudott a színtelen, száraz szavai helyett egy hümmögéssel, vagy csak a sze
möldöke mozdulatlanságával, a komolyságában bujkáló huncutsággal. mit tudom én
mivel, többet elárulni az irodalomról, mint a British Museum könyvtára? A Tü
kör című folyóiratnak is "olvasott". Egyszer rámparancsolt, hogy adjak novellát
nekik, de rövidet. Hét flekk lehet. Nincs. "Hát írjál" - mondta végérvényes han-:
gon. Nem lehetett okoskodni vele. "Szóval, míkor hozod?" Hát, hát, jövő pénte
ken, mondtam. Jövő pénteken vittem neki a kéziratot. Hét flekk. A címe "Hét
perc". Szokása szerint, mindent félretolva, azonnal belekezdett és egy szó, egy
megjegyzés nélkül végigolvasta. Akkor felnézett, észrevette, hogy ott ülök, kirez
zentette magát az olvasmányából, az olvasása mélyre merült bódulatából, és be
tolta valahová a kéziratomat. "Jó" - mondta, olyan hangsúllval, mintha egy to
jásra, egy lámpakörtére, vagy legfeljebb egy meglékelt görögdinnyére mondaná:
jó, nem tök, nem záp, ehető, becsavarható, ég.

Egy hét múlva mégis azzal fogadott, hogyafőszerkesztőnek tetszett, csak
sajnos túl léha a Tükörnek. Beletörődtem. Hát akkor visszaviszem. "Nem. Ne vidd
vissza". Pár nap múlva üzent, menjek fel. A szobájáb61 rögtön kituszkol t, előbb

menjek át a főszerkesztőhöz, vár. Elég sokáig elmaradtam. A szerkesztő váratlan
nyájassággal fogadott, hosszan beszélt a novellámról, elemezte, méltatta, s közölte.
hogy noha kissé "frivol" a hangom, a következő számban hozzák, mert szeretnék,
ha továbbra is megtisztelném őket az írásaimmal. Schöpflin csak b6lintott, amikor
visszaérkeztem picike szebájába. "Hát akkor, mégsem léha?" - kérdeztem. "Nem"
- mondta.

Megint rögtön másról kezdett beszélni, fénvképészről, színdarabr6l. D~ a kurta
"nem"-je ott maradt a levegőben, meg a fülemben, s meg kell próbálnom lekot
tázní. Nem azért vágta el a témát, mert rőstellte, hogya saját kiadóvállalatánál
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nincs elég szava, - hisz ezúttal épp az ellenkezője derült ki, aránylag simán ki
harcolta a novellám közlését, sőt, - nem is csak az örömöm és hálám jeleit
akarta belémfojtani. és nem is csupán szelíd rendreutasításnak szánta: hogy nem
hajlandó kinevetni velem a derék szerkesztőt, - akit inkább védelmezett, még
azzal is, hogy az idegen "frivol" jelzőjét nekem már magyar szóval tolmácsolta, 
hanem hallani véltem az elharapott "nem"-jében még valamit, egy ici-pici fel
hangot, amitől még harminc év múlva is jobbnak láttam kihagyni az összegyűj

tött novelláskötetemből ezt a "Hét perc" címűt. "Nem: nem léha. Bár az volna.
Bárcsak lenne egy igazi jó léha írónk. De a léhák mind rosszak, a jók meg rnind
komolyak. Halálosan komolyak, egy kicsit nagyképű erkölcs-csőszök a szívük mé
lyén, mint te is. Úgy látszik egy ilyen kicsi országnak csak gyenge, vagy legföl
jebb közepes léha írója lehet, de sohasem támadhat egy igazi, bátor, jó léha
írója. Kár."

.Csaknem tíz évvel később,már nem sokkal a halála előtt, még míndig neki köszön
hettem nagyrészt, hogy az Iskola a határon círnű regényern első, sokkal rövidebb
és nyersebb változatát volt lelkierőm visszavenni a kiadótól. Nem mintha szídta
volna. Ellenkezőleg, ő fogadtatta el a Franklinnal, ahol hétről hétre nógattak,
menjek már fel hozzá, áradozik a kéziratomról, el van ragadtatva. Akkor már
Gödöllőn laktam, ritkán jártam be. Nem tudom, hogyan történt, de hónapok is
elteltek, amíg felkerestem végre. Egy hosszú délutánt töltöttünk kettesben, ránk
esteledett. A kéziratomat nem hozta szóba. Időnként suttyomban cigarettát kért
tőlem. Orák múlva elszántam magam és megkérdeztem egyenesen, mi a véle
ménye, mílyen a regényern. "Jó" - mondta. Megint beszélgettünk pár órát mln
denféléről. Hát hiszen, gondoltam, soha nem mondott többet az embernek szem
től szembe. De még egyszer nekiduráltam magam búcsúzás előtt. "Nem túl váz
latos?" EzE!n egy pillanatig eltűnődött, aztán "Nem" - mondta határozottan. Töb
bet egy szót nem lehetett kiszedni belőle. A Franklinnál nem hitték el, amikor
elmeséltem a délutánunkat. A kedves, okos Zádor Anna tanúkat hívott és sorolt
fel, akiknek Schöpflín a nála ritka felsőfokon beszélt a könyvemről. "Már nincs
mindíg jól, tudja!" - mondták szomorúan a kiadóban. De nem volt Schöpflín
nek semmi baja. öregségében, testi hanyatlásában is kritikai lángelme maradt..
Ha fűnek-fának, fontos helyeken agyondicsérte a kézíratomat, az a jóságából,
az irántam való szerétetéből fakadt. De hogy nekem az - egyébként őszinte 
két egytagú szón kívül mást is mondott - a szemöldöke, valamije, a tenyere
a kezemfején -: ebben a hozzám való még igazabb szeretete, a magyar irodalom
hoz való legnagyobb keménységi fokú hűsége, lelke gyémánt-szerkezete vezérelte.
Szerencsére értettem a közlésí rejtjeleit. Harminchét éves voltam és még nem je
lent meg könyvem. Ebben az állapotban az író a lelkét is eladná az ördögnek,
legalábbis én így voltam vele, hogy végre kinyomtassák a regényét. Az akkori
cenzúraféle, talán Könyvhivatalnak hívták, jóváhagyta, ráütötte pecsétjét a kéz
íratomra. Mégis visszavettem, már a nyomdából szinte. Más súlyos okom is volt
rá, de a Schöpflinnel töltött délután döntött; abban pedig, hogy tíz év múlva újra
írtam, már egyedül az ő keze volt. Kérdés, persze, hogy mít szólt volna a rnun
kámhoz. Mert ha azt mondja: "No ezt most már érdemes harmadszor is újraír
nod", vagy: "Hát akkor hozd a folytatást. Ne legyen több hétszáz flekknél" 
vele nem igen lehetett volna kukorícázní.

Adósság, tartozások? Az ember a legtöbbet az életben mégiscsak tőlük kapta,
a költőktől. Ha a Nyugat első nemzedékéből még néhány nevet leírok, azokét,
akiket az imént megengedhetetlen módon besoroltam "meg a többiek" közé, holott
önálló pályájú és teljes fényű csillagok, mint Tóth Árpád, Juhász Gyula, Somlyó
Zoltán, Szép Ernő, vagy Szomory, Krudy, Füst Milán! - össze sem tudom szá
molni az adósságaímat, Adyval 15-16 évesen csordultig teltem, s még egyetemi
éveim alatt is ott állt a fényképe az íróasztalomon, a Hunn, új legenda utolsó
sorai belevésve egy márvány levél-nehezékbe. A versei velem voltak, bennem
zümmögtek, doboltak, zakatoltak este-reggel, utcán, mezőn, menetelve, hanyatt
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fekve, a katonaiskola tantermeiben, vagy szerelmi bánatban, 200 méteres síkfutás
döntőiben, vagy figyelve Fejér Lipót előadására a Fourier-sorokról. Ady bele
ivódott az érrendszerünkbe. szívverésünk ütemébe. Ha ma már sokan, s érthetően

a fiatalok, eltávolodtak vagy eleve idegenkednek a költészetétől, hát fogalmuk
s.ncs, hogy az ő vérkeringésüknek is rég a részévé vált, és hogy mekkora forra
dalom volt, amit hozott. Es hogy hiába próbálták annyifelé félremagyarázni, ki
sajátítani, meghamisítaní, a nagysága éppen olyan valódi volt, és a maga módján
éppúgy a teljes felelősség szígorú elkötelezettséget és boldog gyötrelmét hagyta
ránk, mint Babits és Kosztolányi. Igaz, hogy ezt már nem tőle tudtuk meg, ha-
nem éppen emezek től - miután megtanultunk járni. .

Adynak rögtön a mozdulatát és hangját kezdte próbálgatní az ember: ez be
ugratás volt. Babits nem taglejtésekre. hanem talán - kedvenc szavával - "atti
tüd"-re tanított meg: olyan egyensúlyos testtartásra. amely kibírja a magasfeszült
ségű indulati töltést és lehetövé teszi, hogy megtaláljuk a magunk természetes
mozdulatait. Kosztolányi pedig nem egy hangra, hanem beszédtechnikára nevelt.
Amit Gide szép dagályos retorikájából senki nem fog megtanulni soha, azt ők

saját példájukon. kézenfogva, szemünk láttára mutatták meg. S ennél többet is. Kosz
tolányi a megoldhatatlannak nekívágó, "solvitur ambulando" munkamódszerét vilá
gosan ki is mondta: "Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az
életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. (Nem azért, hogy mások
kal, mint valami tanítómester, megértesse.)"

Van Gogh írja a leveleiben, hogy a művészet lényege: nyugalom a katasztró
fában. Kosztolányitól nemcsak· a saját hangunk használatát tanultuk meg, nem
csak a gége helyes tartását, hanem a lélek helyes tartását az íráshoz. "Kissé le
hajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, barátaim" - mondja, a rajtolás techni
káját ismertető futó-edző szabatosságával, csodálatos Széchenyí-vázlata végén.
Lépésről lépésre mutatta meg, hogy a fájdalmat, boldogságot, extázist, megrendü
lést, a túláradó mindenséget vagy az "ősebb, ísmerősebb' semmit hogyan lehet,
milyen mínőségű alázatból és fegyelemből nyert költséges nyugalommal lehet a
katasztrófában verssé, prózává átkovácsolni. Csak látásból ismertem. Bánom, hogy
nem mertem odatolakodni hozzá soha. A barátom bátrabb volt. 1934 karácsonyán
- akkor jelent meg a Pesti Hírlap évkönyvében a Halotti beszédje - felhívta is
meretlenül telefonon. Bemutatkozott, "Orley István, tüzérhadnagy", gratulált a
vershez, bocsánatot kért a háborgatásért és gyorsan letette a kagylót. Mit mondott
Kosztol:!.nyi?· - kérdeztem. Valami gorombaságot? Dehogy, "nagyon kedves, iga
zán örülök, roppant kedves" - csak ezt mondta. "No látod, marha!" - mondtam
Istvánnak díadalmasan, pedig én voltam, aki le akarta beszélni a tervéről.

Karinthyval egyszer, még 15-16 éves koromban, összefutottam a Fórum mozí
délelőtU üres előcsarnokában. Megismertem rögtön, a fényképeiről, és hirtelen me
részen köszöntem neki. De nem fogadta. Igaz, hogy nem hallotta, mert hangtalan
köszönés volt. Egyenruhát viseltem emberemlékezet óta és nem tudtam másképp
köszönni, mint némán, a jobbkezemet feszesen a sapkámhoz emelve. Rámnézett,
aztán kutyafuttában a háta mőgé, hogy vajon kinek szólt a tisztelgésern, s ahogy
jött, sebbel-lobbal elrobogott. Senki rajtunk kívül nem volt az előcsarnokban. Le
égtem, de míndegy, gondoltam. Nem látta senki. Majd egyszer elmondom neki.
Meg voltam elégedve. Aztán mégsem mondtam el soha ezt a maflaságomat, pe
dig 7-8 év múlva, már felnőtt fiúként, barátságot kötöttem vele.

A barátságunk abból állt, hogy én imádtam szöröstül-bőröstül, ő pedig bé
késen megtűrt maga mellett, például a Centrál kávéházban sokszor, ebéd után,
ha egyedül volt és írt éppen valamit. Verset vagy cikket a Pesti Naplónak, no
vellát, azaz "tárcát", krokit vagy levelet. Időnként megkérdezett valamit - hogy
mondják azt angolul? "Nem tudok angolul" - feleltem szégyenkezve, huszadszor
is. "Persze, persze, már mondtad" - szabadkozott, de láttam, hogy nem hiszi. O
sem tudott angolul, de azért fesztelenül írt hosszú angol leveleket. Azt rögtön
készs igesen elfogadta, hogy én író vagyok. Evekig aggódtam, gyanakodtam, hogy
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hátha aztán csak egy fiúnak vesz mégis. Egyszer kiderült, hogy a nevemet is
tudta. Ot is körülnyüzsögték. borotva-eszű mindentudók, nők, pumpolók, munka
nélküli zsenik és szabályos őrültek. A Modern kávéházban az asztala sokszor
percről percre nőtt. A Centrálban egy délután, kettesben ültünk szerencsésen,
bejött hozzá egy esőkabátos férfi és arra kérte, jöjjön át a Ferenclek udvarára,
már a tűzoltók is megérkeztek és mindjárt elkezdődik. "Jó, jó - mondta Ka
rinthy -, megyek l" - Irta tovább írnivalóját. "Mi kezdődik el?" - kérdeztem.
"A, semmi - legyintett. - A kísérlete. Feltalált egy tűzoltó szerkezetet ..." öt
perc múlva, vagy tíz perc múlva, újra megkérdeztem: "Hát nem megyünk M'?" 
mert -nyugodtan írdogált, mintha megfeledkezett volna a dologról. "Hová?" _.. Hát
II Ferenciek udvarára. Ott várnak a tűzoltók. "A, dehogy. Nincsenek tűzoltók.

Nincs semmi". Nem értettem. "De hát azt mondtad ... ?" - Osszeráncolta a hom
lokát. "Lehet, hogy feltalált valamit. Mit tudom én. Kosztolányi hagyta rám. Sült
bolond." Persze saját bolondjai is voltak, jártak a nyakára önállóan. Úgy tisztelte
az emberi méltóságot, hogy félig még az őrültek rögeszméit is elhitte, elfogadta.
Ha nem nyaggatom a tűzoltókkal. szívesen annyiban maradt volna, hogy ott van
nak az átjáróban. De a képzelet és valóság viszonyáról, a világ rejtett szövésmin
tájáról is többet tudott: például azt, hogy ezentúl már neki is, nekem is, talán
annak is, aki ezt olvassa, egy kicsit örökre ott lesznek a tűzoltók a Ferenciek
udvarán. Ezzel a türelemmel fogadta el az én rögeszmemet is, hogy író vagyok.
S végül ennyiben is maradtunk, mintegy hitelben, mert a hírrel, hogy Frici, Frici!
a Nyugat közli a novellámat: már nem tudtarn lerohanni hozzá a Centrálba egy
márciusi napon. Előző nyáron halt meg Siófokon. A szabályos, polgári gyászjelen
tést, amit kaptam, megőriztem; a címzése: Ottlik Géza úrnak, író. Az értesítés
komikusan fölösleges volt. Augusztusban mentek le Arankával, és a hónap végén,
az Eskü út és az Apponyi tér, a régi Kígyó tér sarkán, ahol meghallottam, a nyár
esti alkonyatba, és a térnek még sok-sok eljövendő nyáresti alkonyatába. örökre
belerajzolódott az esti lapok vagy különkíadások öklömnyi-betűs címét kiabáló
rikkancsok panasz-szava: "Meghalt Karinthy! Nyolcórai Újság! Új Nemzedék!
Meghalt Karinthy!"

A Nyugat-összejövetelekre végül nemigeri jártam el. Kritikát, recenziót össze
sen egyszer írtam, egy rámtukmált svájci regényről. hiába biztattak kedvesen. Az
utolsó Nyugat számban ugyan még megjelent egy novellám - "Mihálynak tetszett",
hozta megint az üzenetet Gellért Oszkár, lefegyverző őszinteséggel szinte vállat
vonva, mít lehet tenni, így hát kénytelenek közölni -, de Babits halála után,
1941-ben, az új szerkesztő visszaküldte egy kéziratomat. udvariasan másikat kérve.
Nem küldtem másikat. Színdarabot, regényt próbáltam írni, sikertelenül, és két
évig már csak azért sem érezhettem magam a kényszerűségből Magyar Csillaggá
átkeresztelt lap munkatársának, mert egy sorom sem jelent meg benne. Időközben

azonban odakerült segédszerkesztő-félének Orley István barátom, aki leszerelte a
tiltakozásomat, pontosabban, fütyült rá, és elvitte két új novellámat. Illyés Gyula
nemcsak a novellákat közölte rögtön, hanem pár hónap múlva elfogadta a neki
nyilván éppoly idegen, talán céltalannak tetsző, Hajnali háztetők címu kisregénye
met is. Most már leszámíthattam a baráti protekciót. Főképp, mert a regény ,
utolsó folytatása már nem jelenhetett meg, a lappal együtt elmerült, nem örökre,
a náci-német megszállásban. Nem bántam. Ebben már szépen összefonódott sor
som a Magyar Csillagéval. ami a kedvemre volt. Annyira, hogy nemsokára, még
ugyanazon év fordulóján, és a hadak fordulóján, egyenesen jogot éreztem hozzá,
hogy a barátaimmal együtt a Nyugat újra-megindításában törjük a fejünket. ,

Buda ostromának első heteiben, 1945 januárjában, amikor a pesti oldalon
még folytak a harcok, mi a Pasaréten, csikorgó hóban, tündöklő napsütésben meg
kezdtük a békét és jártunk az orosz parancsnokságra lapengedélyt kérni. A Szé
her úton az ideiglenes magyar közigazgatás is megindult. Tárgyaltunk perzsasző

nyeges szebában és ablaktalan folyosón, s míndnyájan megegyeztünk abban, hogy
a Nyugat 38-ik évfolyamát indítjuk meg, beleszámítva az "álnéven" futott folya-
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mokat. Engedély, papír, - a Szépilonai kocsiszínnél rotáciős-hengerek hevertek,
s talán nyomda - egy vízivárosi kis épen maradt műhely - ígérkezett. Rámbíz
ták, hogy gyűjtsek az első számhoz anyagot.: Hamar össze is gyűlt egy dossziéra
való kézirat, rajz, cikk. Illyésen és Németh Lászlón kívül ott volt Budán Szabó
Lőrinc, Fodor József, Rónay György, Vas István, Berény Róbert, ViltTibor, Mádfy
Odön, Somlyó György, meg Weöres, Szentkuthy, Jékely, ha jól emlékszem. Sokáig
őriztem az irattartót, cédulákat, verseket, engedélyeket, aztán kiköltöztünk Gö
döllőre, és öt-hat év múlva, egy csüggedt pillanatomban darabokra szaggattam
és eldobtam az egészet. Most már bánom, de akkor, ahogya kezembe akadt,
olyasféle indulat fogott el, mint Arany János parasztját a jégverésben ; az a rém
látomás tört rám egy rossz órára, hogy soha nem fogjuk újraindítani a lapot.

ZELK ZOLTÁN

Kassák fölfedezettje, híve és rajongója voltam, ezért egy kicsit hítehagyottnak,
árulónak éreztem magam, míkor a Nyugat Ilka utcai szerkesztőségébe bekopogtam,
Percekig álltam a küszöbön két mozdulat, a visszafordulás s az ajtónyitás közt té
továzva, nem is a hitehagyás, arra már napokkal előbb rászántam magam - de a
pillanat félelme, amikor életemben először meglátom Osvátot, aki úgy Szerkesztő,

isteni rendelésre, ahogyan költővé lesz az arra kiválasztott, akinek ezüst hajjal
koronázott Szigorát éppen trónjának ostrornlója, Kassák szavai rajzolták elém. S
olyan halk tisztelettel, ahogyan a magyar avaritgarde vezére soha senkiről se
beszélt.

Az ő szavaira is gondoltam a küszöbön álldogálás perceiben, de arra is, hogy
voltaképp ő taszított árulásba, ő adta a példát, hiszen kinek küldte még Bécsből

prózai remekét, önéletrajzát? Osvátnak. S' ha folyóiratszerkesztéssel kezdte is ha
zatérését, s ha abban a folyóiratban kiáltványt írt is a szerepét már betöltött Nyu
gat ellen, mégis, emlékeztem én, neki is a Nyugat volt a folyóirat, neki is a Nyu
gatban-megjelenés volt a megjelenés."

Nyugat-komplexusa volt akkor IMagyarOrszágon minden írónak, annak is, aki
támadta, de akit mégis sűrűn közölt, s annak is, aki dicsérte, de akit sohase kö
zölt. Csak Osvát idejében volt így? Babits idejében is így volt.

Az ő nevével, a Babitséval kellett volna keztlenem, mert ha verseimet Osvát
közölte is először a Nyugatban. az én nemzedékem számára a babitsi évtized
volt a Nyugat - s mi minden még, ami azokban az években egy folyóirat lehe
tett! Soha senkivel se volt olyan hálátlan az utókor - igaz, annak csak első per
cei, hiszen még csak első évtizedei - mint vele, mínden idők egyik legnagyobb
magyar költőiével. S mit mondhatnak ellene azok, akik Adyval szembe, s ki min
denki mögé próbálják állítani ? Azt, hogy tévedései, hogy úgynevezett hibái vol
tak? De hol volt ő költő, szerkesztő, irodalmi díj kurátora, s milyen társadalmi
viszonyok között, milyen irodalmi közéletben. milyen sajtovisszhanggal ? Azt állít
sák eléje, aki abban a korban művekben többet adott, tévedéssel, hibával keveseb
bet vétett. Ilyen kortársat az értő szem aligha talál.

Vissza nem vonom, ha talán bánom is már az indulatos szavakat, - mert
minek az indulat, ha igazunk van, minek akkor a vita? Mondom inkább, amit már
mondtam egyszer: Ady és Babits ikrek a magyar költészetben, úgy, ahogyan Bar
tók és Kodály a muzsikában. Mert a művészetben nem a külső hasonlóság az ik
rek jellemzője, ha igen, akkor akisebbeké : a nagyoké az, ahogyan a maguk külön
módján, de együtt alkotják uzt az egyet, amit a kor művészetének, szellemi irány
zatának nevezhetünk.

Mit érdekel már mínket, hogy "nem egy utat jártak", ha ők mutatták nekünk
a bejárandó utakat! Mit érdekel már minket, ha ők talán "nem szerették egy
mást", ha mi egyként szerétjük őket, meg az általuk megújuló magyar költészetet!
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S de nagyon' magára maradt Babits Ady halála után, s milyen magára ma
radt, árva és hontalan a mí nemzedékünk, ha nincs sziget, amit ő teremt a bar
bárság, az embertelenség, az ember- és művészetellenesség áradatában, ha nincs
a Babits-szerkesztette Nyugat. Percnyi kapaszkodó, hajóroncs, amiben, azt .hittük,
rnegfogódzunk, lehetett egy-egy rövid életű folyóirat, de a sziget, ahová tovább
élni menekíthettük a verset, az elbeszélést, a tanulmányt: Babits N'yugatja, majd
annak örököse, a szó igazi jelentésében örököse, Illyés Gyula Magyar Csillagja
volt. Sziget és őrtorony. Az volt a Babits-szerkesztette Nyugat.

Néhány szót. a torony őrzőjéről. Mikor Babits már torkában ezüstcsővel kap
kodta a levegőt, mikor már nem tudott bejárni a szerkesztőségbe, hetenként egy
szer, csütörtök délután bekopoghattak hozzá a fiatalok. A sok felejthetetlen csü
törtök délután közül elmondom a legemlékezetesebbet, a legmegindítóbbat. Mi
kor dolgozószobájába beléptem, ő állva fogadott, s nemcsak gyötrött arcán, test
tartásán is láttam, egy perce sincs, hogy még feküdt, hogy csak kopogtatásomra
állt föl a pamlagról. Ezért hogy önkéntelenül arra néztem, s valóban: ott volt
fekhelyén az írásra csavart töltőtoll s a kéziratpapír . .. Már nem asztalnál ülve,
hanem fekve, talán féloldalt dőlve dolgozott.

A zavar, a félszegség, ami az ő lakásán mindíg elfogott, akkor lelkiismeret
furdalással társult. Szólni akartam, kerestem a rnentegetőző szavakat, mikor eszem
be jutott, amit éppen egy hete hallottam Fenyő Lászlótól. Ö is ilyen állapotban
találta Babítsot, s mikor mentegetőzött, hogy versekkel zavarja, Babits ezt mond
ta: "Nincs igaza, a vers mindennél fontosabb ..."

A vers mindennél fontosabb - bizonyította utolsó, talán legnagyobb verseivel,
s hirdette szóval is a már nehezen beszélő, az Ezüstgégéjű Halálraítélt. Ö tette,
"a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe" leszállva is ő tette, hogy akkor ne
künk is mindennél fontosabb lehetett a vers, az elbeszélés, az esszé. Nem vallhat
mást, ha megkérdik tőlük, se Vas István, se Weöres Sándor, se Jékely Zoltán,
se Hajnal Anna, se Rónay György, se Takáts Gyula, se Cs. Szabó László. S Rad
nóti, Pap Károly se vallana mást.

SZERKESZTŐSÉGI ÓRÁK
írta MANDY IVAN

A fűsz,eresben nagyon bíztam. Három novellát vittem be aNyugathoz,
de igazán csak a fűszeresben bíztam. Eszre kell vegyék, hogy mi van benne.
Odafent a lakásban a beteg gyerek, ő meg lent az üzletben. Semmi más nem
jár az eszében, csak a gyerek, de közben a vevőkkel bajlódik. A felesége
olykor fölszalad. Megjött az orvos! Mit mond az orvos? A fűszeres nem tud
felmenni, a vevők valósággal széttépik. Ez olyan belső ábrázolás. Tulajdon
képpen a fűszeresben játszódik le az egész. Közben fölvillantok egy-egy
figurát.

A másik két novella: Az elnöknő, meg A tréfa. Azért ezeket se kell ép
pen szégyellni. A nőegylet elnöknője, aki a halott gyereke kádja mellett ül
dögél. Hazajön egy felolvasás után és úgy sálban meg ezüst turbánban, leül
a kis kád mellé.

A mozgás elképesztően nehezen ment. A mozgás ábrázolása. Amíg az
elnöknő a kapuból feljutott az első emeleti lakására. Egy hétig tartott, amíg
be tudtam gyömöszölni a liftbe.

A tréfa szállodai történet. Egy szállodai vendég éjszakája. Ki. akarják
rakni, mert már időtlen idők óta nem fizet. Ez az utolsó éjszakája. És akkor
dühből és bosszúból beakasztja magát a szekrénybe. Úgy akadnak rá más
nap reggel.
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