
VALLOMÁS 

KÔZËLET ÊS MAGÁNÉLET 

(AZ IRODALOM PEREMÉN IV.) 

A harmincas évek derekát - azt az alig három évnyi idősza-
kot, amit nagyjából a Révainál töltöttem - mintegy arany-
poros párán át látom. Elemi iskolás olvasókönyvemben volt 
egy kép, amely a „Természetet" ábrázolta: egyik sarkában 
sütött a nap, a másikban csattogott a mennykő. 

Míg a nagyvilágban egyre torlódtak a komor fellegek, én az 
olvasókönyv napos oldalán éldegéltem. Munkám a Révainál 
mindig érdekes és változatos volt, de az igazi feladatot a 
Gondolat szerkesztésében leltem meg. 

Másrészt, Bálint György és Radnóti Miklós barátsága révén 
bejutottam egy társas életbe, ahol feszély nélkül éreztem 
magam otthon, mind politikai, mind szellemi vonatkozásban (s 
az a gyanúm, nem kis részben a közös neurózisok alapján). Ez 
a társaság javarészt velem egykorú fiatal házaspárokból tevő-
dött össze — újságírók, színészek, muzsikusok, orvosok, grafi-
kusok, lélekidomárok, szellemi érdeklődésűek az iparból, ke-
reskedelemből — nagyrészt az akkori magyar zsidó közép-
osztály legjava. A nagy válság után némileg föllendült a gazda-
sági élet s amennyire emlékszem, senkinek nem voltak anyagi 
gondjai. Minden héten legalább egyszer volt valahol egy össze-
jövetel egyik-másik vendégszerető baráti házban, ők voltak a 
mi olvasóink, az a vékony, szellemileg érzékeny réteg, mely a 
folyóiratokat, könyvkiadókat, előadó estéket fenntartotta. E 
társaság magatartása tétován baloldali volt; amennyiben volt 
értelme az akkori Magyarországon liberálisnak, demokratának 
lenni, ó'k vallották ezeket az eszményeket — az Esti Kurírt 



999 Vallomás 

olvasták, de megvásárolták a Szép Szót, a Gondolatot is. 
Ugyanakkor, ha ki nem mondva is, magatartásuk az volt: pas 
dennemi de la gauche — s mindazok köztünk, akik szocialistá-
nak vallottuk magunkat, elfogadtattunk. 

E fesztelen baráti estéken mindenről volt szó, politikáról, 
irodalomról, lélektanról, szerelemről. Könnyű viszonyok szö-
vődtek — voltak magamszőrű ifjak, átmenetileg páratlan 
lányok is köztünk —, megestek kis alkalmi tragédiák is: egyva-
laki hosszabb időre távolmaradt, s kiderült, valuta-visszaélés 
miatt börtönbe került — avagy, megdöbbentő hír, az egyik 
szép fiatal asszony öngyilkos lett. 

A nyomasztó külső közegen belül törékeny és védtelen volt 
ez a kis társadalom; mintha állandó enyhe hőemelkedésben 
éltünk volna, a felfüggesztett bűnhődés árnya alatt. A pár-
beszédek, az érzelmek ütközése valahogy fel volt csigázva 
egy-két hőfokkal a normális fölé. A Pertu című, Nyugatban 
megjelent novellámban igyekeztem visszaadni ezt a kissé lázas, 
befeléforduló hangulatot — nem egy, újdonsült barátaim kö-
zül, kissé rossz néven is vette.1 

A politika mellett egy másik tápláló ér volt a lélekelemzés. 
Freud elmélete s főként zsargonja a harmincas évek elejétől 
kezdve fokozódóan átment az értelmiségi köztudatba. Én is 
megpróbáltam olvasni Freud műveit, de úgy voltam velük, 
mint a Kapitállal: az első néhány fejezet után föladtam. Az a 
gyanúm, mások se jártak különben, minek következtében 
amolyan vulgáris, felszínes freudizmus színezte beszédünket, 
bár föltehetően némileg befolyásolta egyéni és társas magatar-
tásunkat is. Ez a freudi zsargon amolyan tolvajnyelv, gyorsírói 
kulcs volt társalgásunkban. Bár nem vitás, hogy Freud meglátá-
sai át- meg áthatották egész gondolkodásrendszerünket, a 
freudizmus gyakorlati értékéről számomra Kun Miklós orvos-
barátom mondta ki a végső ítéletet. Egyidőben játszott a 
gondolattal, hogy lélekelemző legyen; ennek során, mintegy 

1 Nagypál István: Börzsönyi hó. Bp. 1947. 
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hangosan gondolkodva mondta: „Az analitikus egy életen át 
legföllebb negyven beteget tud meggyógyítani, ha azt vesszük, 
hogy egy gyógykezelés átlag öt évig tart, s hetenként hat-nyolc 
pácienst tudok kezelni; mármost az analízist csak síberek tud-
ják megfizetni — hát azért éljek, hogy negyven síbert meggyó-
gyítsak? " 

Ez is jellegzetes példája a szellemi ozmózisnak: egy merőben 
új elméletet csak kevesen - a választottak - tanulmányoznak 
mélyre menően; de az elmélet különböző tételei, amennyiben 
érdekesek, vonzók, avagy a gyakorlatra alkalmazhatók, átszivá-
rognak a szellemi köztudatba, nemegyszer - mint Freud 
esetében az Odipusz-komplexum vagy az álomfejtés — szóra-
koztató társasjátékká válván. 

Irodalmi téren hasonló „átszivárgás" történt Proust eseté-
ben. Apám mesélte, hogy Ambrus Zoltán, a francia irodalom 
honi pápája, teljes értetlenséggel utasította vissza a prousti 
jelenséget. A kollégiumban Gyergyai beszélt róla, de — bennem 
legalábbis — nem ébresztette föl a korszakalkotó jelenség érze-
tét. A harmincas évek elején Romain Rolland fontosabbnak lát -
szőtt; csak jóval később, az évtized végén kezdtem bele az 
Eltűnt idő olvasásába — s akkor már nem volt forradalmi 
jellegű újdonság; Proust hatása, másod- vagy harmadkézből, 
felszívódott s minden további nélkül elfogadhatóvá lett. Mire 
Gyergyai megkezdte Proust fordítását, az idő megérett rá. 

Ami Freudot illeti, félfüllel hallottam, hogy pártszempont-
ból némiképpen tabu; Wilhelm Reichet, aki megkísérelte a 
lélekelemzést összeegyeztetni a marxizmussal, veszélyes eret-
neknek titulálták. Emlékszem, voltak erről vitáim Vértes 
Györggyel, noha a lényeget egyikünk sem értette. Annál tet-
szetősebb volt Adler elmélete, mely szerint akkor van az ember 
lelki egyensúlyban, ha kielégülést talál munkában, társaságban 
és szerelemben. Én úgy éreztem, akkor mindezt megtaláltam: 
volt állásom és dédelgetett különmunkám — a Gondolat, az 
írás — volt társaságom, ahol elfogadtak egyenrangúnak, a ha 
nótázásra került a sor, bizonyos népszerűségre is szert tettem; s 
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markába ragadott a szerelem is - noha egyelőre tétován-
viszonzatlanul, de diadalmában bensőm legmélyén sose kétel-
kedtem. Mindez önmagamat is meglepő bátorságra, vállalkozó 
magatartásra, feszély nélküli könnyedségre késztetett. 

Ez volt a testi jólét csúcsidőszaka is: evezés a Dunán, síelés 
a Börzsönyben, Tátrában. Egyike a kevés dolgoknak, amiért 
irigylem a fiatalokat: ez a mindig megújuló energia, az állati 
jólét érzése; az öregkor úgynevezett bölcsesége, a minőség 
ízlelése a mennyiséggel szemben, gyönge vigasz az elveszített 
erőfeszítés jóleső fáradtságáért. Nemegyszer végigtáncoltuk az 
éjszakát, majd hajnalban felpattantunk a vonatra s meg sem 
álltunk a Csóványos tetejéig . . . 

A politikai életben akkortájt viszonylagos enyhülés volt; 
felvették a szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatokat, lát-
hattuk a híres szovjet filmeket, mint a Nagy Péterről szóló 
hatalmas filmeposzt (jóllehet a bemutatón nemcsak én voltam 
jelen, de Hain Péter is). Mivel legális vonalon dolgoztam, úgy 
éreztem, nem kellett tartanom a politikai rendőrségtől, noha 
tudtam, mindévig gondosan számon tartanak mindnyájunkat. 
A lassan kialakuló egységfront-politika, amit a Gondolat is 
képviselt, megfelelt habitusomnak. Rájöttem: lényegében mér-
tékletes természetű vagyok, italban, nőben — és politikában. 

Ez volt a folyóiratok nagy korszaka. A Nyugat jelentette 
mindvégig a legmagasabb rangot szememben, bár saját, szemé-
lyes gondom érthetően a Gondolat maradt. A Szép Szó főként 
József Attila miatt volt fontos — nem értettem egyet a szűk 
szempontú urbánus-népies vitával, véleményem szerint fölös 
testvérharc volt; urbánus eredetem, iskoláztatásom ellenére 
inkább ösztönösen, de éreztem, a népies mozgalom a fonto-
sabb, döntőbb a magyar kultúra és társadalom szempontjából. 
Mindazonáltal egy-két nyúlfarknyi könyvbírálatot írtam a Szép 
Szó számára. Ignotus Pállal sok vitám volt, de mindig baráti 
viszonyban maradtunk. 

A Szegedi Fiatalok, majd a falukutatók egyre terebélyesedő 
mozgalmával, minden együttérzésem ellenére is, kapcsolataim 
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mindvégig a szegélyen maradtak. Úgy emlékszem, sosem írtam 
a Válaszba, bár Sárközi Györggyel mindig jó viszonyban vol-
tam; társas téren nem kerültem felesége, Molnár Márta bűv-
körébe. (Sárköziről — kinek kedvességénél csak szórakozott-
sága volt nagyobb — szól a történet, mely szerint egyszer 
Mártával fölszállt az autóbuszra, s a busz másik végéről valaki 
odaköszönt neki — mint kiderült, Otto Zarek volt, a Pesten élő 
köpcös osztrák író. Sárközi bús szemével csak nézett, de nem 
köszönt vissza. Márta meglökte: „Nem látod, köszöntek 
neked" — mire Sárközi azt felelte: ,.Minek köszönjek vissza, 
hisz az Szántó György, az a szegény vak író.") 

így a mozgalom jelentősebb alakjait ugyan ismertem, nem-
egyszer ültünk együtt valamelyik kávéházban, de bensőbb kap-
csolat nem alakult ki közöttünk. Illyéssel persze gyakran vol-
tam együtt, mind a Nyugat-asztalnál, mind utóbb a Philadel-
phiakávéházban, ahová vasárnap reggelenként jártunk le; de az 
örökké dühös Kodolányi, a nehezen kibogozható Féja, a magá-
nyos bika Erdélyi József csak határszéli alakok emlékezetem-
ben. 

Mindig kétes érzéseim voltak Németh Lászlóval szemben, 
őszintén szólva, alig tudtam, hová tegyem. Mint embert, nem 
szíveltem; mint írónak, el kellett ismernem gyakori eredetisé-
gét, a Tanú monumentális erőfeszítését, sok bosszantó, zavaros 
gondolata ellenére is. Lelkesedését Ortega y Gassetért ellensé-
gesnek véltem: a „tömegek lázadása" számunkra pozitívum 
volt, nem olyasmi amitől félni kell — számomra az ezzel 
kapcsolatos vita volt a locus classicus a dialektika érvényéről: a 
forradalomban az Ortega által megvetett mennyiség megterem-
ti a magasabb fokú minőséget. 

Németh másik ideája, a „kert-Magyarország", naivnak s 
nemcsak kivihetetlennek, de károsnak is látszott. Hogyan kép-
zelte kivonni az országot a világerők összecsapásából, mint egy 
felhőkakukkvárat? Többezer év történetén át világossá vált, 
hogy Európának van néhány klasszikus csatatere: Flandria, a 
Pó völgye, Lengyelország. Sajnos, a Magyar Alföld is ezek közé 
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tartozik - miránk nem vonatkozhat Marx megjegyzése a né-
pekről, amelyeknek nincs történetük. 

Viszont el kellett ismernem Németh László hatalmas mű-
veltségét, írnitudását, éles társadalombírálatát, úgyis mint köz-
író, úgyis mint regényíró; s bírálatának éle a baloldalt illetően 
is nemegyszer fájón találó volt. 

Külön eset volt számomra a Vigília. Elvben eleve nem 
értettem velük egyet — talán luteránus eredetem folytán, noha 
ismertem s elismertem Sík Sándort, soha nem kerültem vonzási 
körébe - , a lap színvonalát, irodalmi értékét tudomásul kellett 
vennem. 

Visszatekintve különösnek tűnik, milyen, viszonylag szűk 
szerepet játszott eszmélkedésemben s tájékozódásomban a 
Korunk. Nyilván, mert vajmi ritkán került a kezembe. Szín-
vonalát mindig elismertem, de nézeteit kissé vaskalaposnak 
tartottam - ha akkor nem is formáltam ezt meg így —, úgy 
éreztem, kettős elszigeteltségben működik: mint kisebbségi 
folyóirat, s a kisebbségen belül mint marxista lap határolódott 
el. 

Nyilván belejátszott ebbe az is, hogy a Révainál személyes 
ismeretségbe kerültem a Helikon színesebb, tarka, változó 
tehetségű, de egyéni érdekességű csapatával, s ez számomra 
más színű szemüveget adott az erdélyi valóság megismerésére. 

Annyi tény, hogy a Gondolat számára a Korunk volt az 
előkép. Mi tán frissebbek, elevenebbek voltunk, mint a 
Korunk; viszont némi irigységgel szemléltem, mennyivel töb-
bet s mennyivel szókimondóbban írhatnak ők - nyilván a 
román hatóságok részéről a kisebbség megosztásának fortélya 
volt az engedékenység (s persze alig tudtuk, ők milyen nehéz-
ségekkel küzdenek). Személyes kapcsolatom csak Méliusz 
Józseffel volt a Korunk gárdájából, s ha voltak is vitáink — ő 
merevebb volt, mint én, írók és irodalom megítélésében — 
nagyjából mindig barátilag megértettük egymást. 

Ámbár az egymást metsző körök, amiket e folyóiratok 
alkottak, számos ponton fedték egymást - a Gondolat mellett 
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szívesen dolgoztam a Századunknak, parádés feladat volt, ha 
bírálatot írhattam a Nyugatba — volt egy láthatatlan határ-
vonal, amely a különböző folyóüatok munkatársait elkülöní-
tette. Nekem a Gondolatnál volt a helyem, ez szívügy volt; 
ugyanakkor otthonos voltam a Nyugatnál, a Századunknál is, a 
második vagy harmadik rangsorban; s ebben nem voltam egye-
dül. 

Ami saját írói fejlődésemet illeti, javarészt csak úsztam az 
árral. Inkább voltam közíró, mint író; még nem tettem meg a 
lépést, amellyel kijelöltem volna saját írói területemet. Eddige-
lé javarészt azt csináltam, ami könnyen esett: könyvbírálato-
kat, rövid tanulmányokat, riportokat s persze fordításokat. A 
peremen dolgoztam, nem a derékhadban. Eszmeileg, főként a 
Nyugat-asztal körül, az esszéüókkal éreztem legtöbb kapcsola-
tot. Márai, Cs. Szabó, Halász Gábor, Szerb Antal, Gyergyai 
Albert voltak szememben annak a nyugati művelődésnek a szó-
szólói, amelyhez a magyar irodalom is magától értetődően 
tartozott. 

Eszméletemben pártszempont és üodalmi értékelés szeren-
csésen összefonódott az egységfront-politika ernyője alatt. Úgy 
éreztem, örömmel kell üdvözölnünk műiden „haladó" üást -
Hitler a kapu előtt volt, Spanyolországban élethalál-küzdelem 
folyt, s műiden, ami közvetlenül vagy közvetve támogatni 
látszott a széles körű együttműködést, a baloldal összefogását 
kommunistáktól liberálisokig, helyeselendő, dicsérendő volt -
ha nem is bírálat nélkül. Ki nem mondott megnyilatkozása volt 
ez, idő előtt, az, „aki nincs ellenünk, velünk van" jelszavának, 
de vérre menő harcról lévén szó, ennek pozitív értelmében. 

A pártszempont s az üodalmi zsinórmérték egyeztetése nem 
volt műidig könnyű. Noha kevés derekabb, kedvesebb embert 
ismertem, mint Gereblyés Lászlót, mint költőt nem tartottam 
nagyra, s megkönnyebbülésemre szolgált, hogy költőkről nem 
írtam bírálatot. Viszont magatartás és tehetség szerencsés - s 
számomra lelküsmeret-bldó — találkozása volt a fiatal Darvas 
József jelentkezése. Első regényeiről én írtam a Nyugatban; 
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.feloldott minden kényszer alól az a meggyőződésem, hogy jót 
írhatok róla, nemcsak azért, mert baloldali, hanem főleg azért, 
mert írói tehetség. 

Márait sokra tartottam. Első regényei, majd riportjai, kar-
colatai, tanulmányai nemegyszer bonckés élességű szatírái 
voltak a polgári társadalomnak; ugyanakkor úgy véltem, kon-
struktív elem írásaiban a polgárság vívmányainak, letagadhatat-
lan jó oldalainak emelkedett védelme és hirdetése. S tiszteltem 
könyörtelen írói választékosságát, stílusa acélos hajlékonysá-
gát, amely akkor még nem csúszott modorosságba. A Révainál 
egy-egy regénykéziratának beérkezése ünnepi élmény volt: 
titokban tőle vártam a nagy magyar regény megírását, amely 
betetőzi a magyar huszadik századok, a prousti, joyce-i újat 
mondást Közép-Európa nyelvén. Móricz nagyságában sose 
kételkedtem, de akkoron úgy véltem, ő nem tér el gyökeresen 
a Jókai— Kemény—Mikszáth-hagyománytól, nem fejezi ki telje-
sen azt, ami új, ami modern életünkben. A féltékenységekben 
úgy éreztem Mária megüti azt a hangot, mely e felé a regény-
írói kiteljesülés felé vezet. 

Számomra különös epizód volt első s tán egyetlen hosszabb 
találkozásom Kassákkal, feltehetően a Japán-kávéházban. Ma-
gam kerestem föl, mert azt terveztem, tanulmányt írók a 
húszas évek mozgalmi írásairól, a 100%-ról, a Munkáról (nem 
lett belőle semmi). Kassák barátságosan, de kissé gyanakodva 
fogadott. Nem titkolta lesújtó nézeteit a Nyugat íróiról, a 
népiesekről, nem különben a pártról. Élesen kikelt a nemzet-
közi brigád toborzása ellen; azt mondta, a kormányok feladata 
a spanyol köztársaságot támogatni, gyalázat egyéneket a vágó-
hídra küldeni. Végül is szinte lebeszélt tervemről, azt éreztette, 
rajta kívül senki érdemleges nem is létezett. Az volt a benyo-
másom, vasból van, nem acélból — nem volt benne hajlékony-
ság, csak a szenvedély zengett benne, mint a megkondított 
öntöttvasban. Ő volt irodalmunkban a nagy katalizátor, akinek 
hatásán annyian keresztülmentek — mint Déry, Vas István, 
Illyés - , de míg ezek túlnőttek rajta, ő nem változott. 
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Egy ízben, azt hiszem a Vajda János Társaság valamelyik 
estje után, egy kávéházi társaságban egyik nőismerősöm — 
arcára emlékszem, nevére, sajnos, nem — azzal támadt nekem: 
„Mondja, Nagypál, választott már maga műfajt? " Ez gondol-
kodóba ejtett. Bár úgy éreztem, némi joggal tagja vagyok az 
írói közösségnek, nem tűztem ki magamnak olyan célt, mely 
felé minden erőfeszítésemet, készülődésemet összpontosíta-
nám. Eddigelé főként csak műhelyforgácsokat gyártottam. A 
gondolatfolyamat, amit ez a naiv kérdés megindított, fokoza-
tosan vezetett arra a meggyőződésre, hogy ami írói tehetség 
lakozik bennem, talán a legalkalmasabb a novellaírásra. Túl 
szerény voltam ahhoz, hogy önmagamat mint regényírót elkép-
zeljem; amellett tisztában voltam vele, nem sikerült kitörnöm a 
polgári életforma kereteiből, s az volt a véleményem, lényegi-
leg az ember csak arról tud írni, amit megélt, akárhányszori 
áttételezéssel is. 

így némi céltudattal tanulmányozni kezdtem a magyar 
novellairodalmat. Saját megnyugtatásomra hamarosan rájöt-
tem, hogy míg a regényírás terén voltak remekművek, ezek 
inkább csak felszökő hullámhegyek: a magyar regény soha nem 
nőtt olyan önmagát tápláló, hömpölygő áradattá, mint az angol 
vagy francia ismert példaképeim; hiányzott az a csodálatos 
gazdagság, amit Dickens, Thackeray, Meredith, Hardy, avagy 
Standhal, Balzac, Zola jelentettek. Míg viszont a novella terén 
apró remekművek teremtek, a kagyló fájdalmából születő 
gyöngyszemek; bármikor össze tudtam volna állítani antoló-
giává húsz-huszonöt magyar novellát, mely a világirodalom 
legmagasabb szintjén is méltán felvehette a versenyt. 

Szerény véleményem szerint még Jókai is gyakran sikere-
sebb volt novelláiban, mint regényeiben; de a magyar novella-
irodalom inkább csak a századelő óta lépett jogaiba. Ifjonc 
kori mindent-faló olvasmányaim közt ott voltak a korábbi 
novellisták: Cholnoky László, Molnár Ferenc, kisebb mesterek 
is, mint Színi Gyula, Moly Tamás - mégHerczeg Ferenc is; s a 
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húszas évek óta működők közül Krúdy, Karinthy, Hunyady 
Sándor, Kosztolányi, majd Gelléri Andor Endre, Pap Károly — 
s még tovább is folytathatnám a sort. 

Bár ez már nem a harmincas évekre tartozik, ki kell emel-
nem, hogy számomra Déry Tibor — sajnos, immár végleg 
befejezett — életműve a legjobb példa a magyar regény s 
novella viszonylatára. Ő is, sok másféle próbálkozás után, 
megkísérelte a nagy magyar regény megteremtését: a Bejezet-
len mondat szerintem a legnagyobbszabású nekifeszülés e — 
Móriczon túli — műalkotás irányában. (S hogy milyen nehéz 
regényírónak lenni Magyarországon — vagy, más szempontból, 
milyen egyenetlen író Déry, arra példa G. A. úr X-ben, mely 
szerény véleményem szerint úgyszólván olvashatatlan.) Neki 
sem sikerült az általam kijelölt eszményt a regény terén elérni, 
míg a Szerelem a magyar novellaírás legtökéletesebb alkotásai 
közül is kimagaslik. 

Most sorjában újraolvastam a magyar novellistákat; kezem-
be került Somerset Maugham tanulmánya is a novella elméleté-
ről és gyakorlatáról, s lassanként rájöttem, hogy a novellaírás 
nem út a kisebb ellenállás irányában, sőt, keményebb fegye-
lem, a sűrítés, a Dichtung kvintesszenciája. Egy-két bekezdés-
ben megteremteni egy helyzetet, pontos helyükre állítani az 
alakokat, „in médias res" elindítani a történést — a novella 
inkább van rokonságban a drámával, mint a regénnyel. 

Novellákat eddig is írtam, gyermekes ujjgyakorlatból — 
most úgy éreztem, más irányú írásaim kellő gyakorlatot jelen-
tettek a stílus szempontjából, s voltak élményeim, melyek 
érettebbé tettek a feladatra. Egyelőre csak az ihlet hiányzott. 

* 

36 szeptemberében Kati visszautazott Prágába az egyetemre 
s azzal búcsúzott tőlem, hogy „talán". így csak a levelezés, az 
írott szó maradt számomra, hogy tovább folytassam az ostro-
mot — s én bíztam a szó erejében, hisz mesterem és kenyerem 
volt. 
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Az év végével állás nélkül találtam magam. A Révai könyv-
kiadó a Hitelbank tulajdonában volt, s Lukács Antal bankigaz-
gató, aki a Révai ügyeinek ellenőre volt, egy idő óta rágta volt 
Lantos Kálmán fülét, hogy szabaduljon meg tőlem, mert 
„rossz fényt vetek" a cégre múltam folytán. Lantos becsületé-
re legyen mondva, hogy vonakodott, de egy másik ügy végül is 
döntésre bírta. Koroknay István, akit én szereztem be a Révai-
hoz, lefordította Mark Twain Tom Sawyer és Huckleberry 
Finn könyveit egy illusztrált ifjúsági kiadás számára, s Lantos 
— üzleti szempontból — azt akarta, hogy ez Karinthy neve 
alatt jelenjék meg. Koroknay ezt hevesen ellenezte, olyannyira, 
hogy perrel fenyegetődzött; így a fordítás az ő neve alatt jelent 
meg azzal: ,A fordítást átnézte Karinthy Frigyes". Hogy való-
ban átnézte-e, avagy csak fölvette a honoráriumot, arra borít-
sunk leplet. Mindenesetre Koroknaynak távoznia kellett, s 
hamarosan én is követtem. Mind a Révai-lexikon pótkötete, 
mind a Kislexikon tető alatt voltak, s így én nélkülözhető 
lettem. 

Különösen nem estem kétségbe — nem először voltam mun-
kanélküli - s ha állás nélkül voltam is, nem voltam munka 
nélkül. Fordítás mindig akadt, ha nem a Révainál, akkor a 
Franklinnál, Hungáriánál, Grillnél; fő támaszom azonban 
Nemes-Nágel Lajos volt, akivel barátságunk az eredeti Gondo-
latnál kezdődött. Ő a Bartsch színházi kiadó vezetője volt s' az 
ő révén több-kevesebb rendszerességgel lektoráltam színdara-
bokat - nyelvtudásom jól jött, még olasz darabokról is írtam 
véleményt. S annál inkább szívvel-lélekkel tudtam magam a 
Gondolatnak szentelni. 

A döntés évei 

Az ember életében minden év döntő — de vannak évek, 
amelyek döntőbbek, mint a többi (hogy kölcsön vegyem 
Orwell klasszikus tételét). Életem eddig jól körülírható szaka-
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szókban zajlott: az Eötvös-kollégium, a fogház, a katonaság, 
Révai; most a különböző vonalak csomópontokba futottak 
össze, s határoznom kellett önmagam és a világ felől. 

1937 első nagy eseménye — ami ugyan engem közvetlenül 
nem érintett, de a magyar közhangulatot annál inkább - a 
Márciusi Front csatakiáltása volt. A Gondolatban jelentkezésü-
ket örömmel és bajtársi együttérzéssel fogadtuk; mint én ír-
tam:2 „Mi a magunk részéről nyugodtan vállalhatjuk az egy 
kalap alá vonást", s cikkem minden szavával ma is egyetértek. 
A számos ágból táplálkozó népies mozgalom, a Sarló, a Szegedi 
Fiatalok, a falukutatók során, nemegyszer bukdácsolva, néha 
hamis bálványok után futva, végül is kifejezett valamit, ami 
eredendően magyar volt, megszólaltatott egy szótlan társadal-
mi törekvést, hangot adott a némának, s utat mutatott egy 
olyan mérsékelt, de egyben radikális társadalomújításnak, 
amely a legdöntőbb magyar problémák megoldását szolgál-
hatta volna. A magyar uralkodó rétegek merevségén, rövid-
látásán, könyörtelen önzésén múlt, hogy minden népi kísérlet 
csődbe fulladt. 

Közben aggodalmunk, reménykedésünk gyújtópontjából, 
Spanyolországból egyre jöttek a baljós hírek. A szorongatott 
Madridot csak a nemzetközi brigád kiállása és áldozata mentet-
te meg. A rossz hír oly sok volt, a biztató oly kevés: Guernica 
elpusztítása, Franco hódításai északon és délen és nyugaton 
úgy fogták körbe Hispánia szívét, mint óriás karom; Madrid 
izzó védelme, az olasz feketeingesek futása Guadalajaránál épp 
hogy életben tartották a reményt. S írók, költők számára az 
intő jel: Federico Garcia Lorca meggyilkoltatása volt. 

Aki nem élt akkoron, alig tudhatja felfogni, mit jelentett 
számunkra Spanyolország (mindenkori „nagy idők tanúinak" 
panasza ez), A mi szemünkben nem csupán a fasizmus és 
emberség csapott össze spanyol földön — a végső erkölcsi 
elvek csatája folyt ott. Ormuzd és Ahrimán mitológiai viasko-

J Új március - új nacionalizmus. Gondolat , 1937/2. 
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dása volt ez, az Igazság és Jog küzdött a Gonosz légióival. 
Megtanultuk tán a fasizmusnál is jobbal gyűlölni azokat, akik 
nem fúttak se-hideget, se meleget s játszották a „be-nem-avat-
kozás" aljas komédiáját. A mi számunkra Európa, a világ lelké-
ért folyt a küzdelem. Ha visszatekintek, be kell vallanom, hogy 
a spanyol polgárháború erkölcsi élményvihara mélyebben seb-
zett, fájóbb hegeket hagyott — s ebben nyilván nem voltam 
egyedül —, mint a világháború s ami utána következett. Az 
idealizmus hite - már, ami megmaradt belőle - akkor ingott 
meg bennünk, s utána, a kiégett reménység keserű hamujának 
ízével szánkban, megcsökkent bennünk az erkölcsi ellenállás 
mindennemű politikai bukfencek, elméleti bűvészkedések és 
durva cselfogások elfogadásával szemben. A kiáltást a mélyből, 
mely minden érzésünket, minden reménykedésünket magához 
vonzotta, gyötrelmes kijózanodás követte: csak a hatalmi 
érdek számít, nem az eszmék győzelme. 

Közben az élet apró malmai tovább őröltek, s 1937 szá-
momra más szempontból is sorsforduló lett. A nyár elején a 
hölgy, kire jövő boldogságomat föltevém, végre, hosszú ostrom 
után, kimondta a boldogító igen-t (saját rossz nyelve szerint 
főleg azért, mert szörnyű fogfájás kínozta, s nem volt ereje 
nem-et mondani — ma, két gyerek és öt unoka után, késő 
bánat, eb gondolat lenne). Frigyünk eléggé reménytelennek 
látszott: neki még egy éve volt az egyetemen, én állás nélkül 
lézengtem; sokszor öt krajcár se volt a zsebemben, mint az 
akkori sláger hősének, aki „nem tud a nőnek tízért ibolyát se 
venni". De volt csónakom a Dunán, nyár volt, s igazi szerel-
mesekként nem törődtünk a jövővel. 

Az idillt a hadsereg zavarta meg: behívták hadgyakorlatra, s 
hat hétig tapostuk az Alföld porát. E testi purgatóriumot 
hamar kihevertem. Kati elutazott a Felvidékre nagyszüleihez, 
én pedig útrakeltem Párizsba. 

Az alkalom a Pen-kongresszus volt, szüleim is velem jöttek s 
tudtam, Radnótiék is Párizsban lesznek. Hogy honnan volt 
pénzem erre a kirándulásra, ma is rejtély előttem — nyilván 
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valami nagyobb fordításból (Pálóczi-Horváth György H. G. 
Wells-önéletrajzának fordításába belesegítettem albérletbe vagy 
tíz ívnyit, váltott gépírónőkkel), s anyám is segített némi szub-
vencióval. Harminchat órán át döcögtünk vonaton a Gare de 
l'Est-ig; Párisban Mód Péteréknél szálltam meg mint albérlő, 
egy macska társaságában. 

Mikor elindultam, még nem tudtam, milyen döntés vár 
reám — s hogy egyedül kell elhatároznom sorsomat. 

Radnótiék körül hamarosan kisebb baráti társaság gyűlt 
egybe, velünk egyvágású fiatalok, diákok, táncosnők, fiúk, 
lányok — sajnos, nevekre alig emlékszem. Vidámak és mozgé-
konyak voltunk, noha valónk velejéig eltöltött a szomszédos 
spanyol föld vihara. Akkor még, bár a hírek nagyrészt komo-
rak voltak, a helyzet nem tetszett teljesen reménytelennek. 
Madrid állt, Katalónia harcolt s a jelszó visszhangzott minden-
felé: „No pasarán" . . . 

A Pen-kongresszus is jórészt Hispániával foglalkozott (erről 
be is számoltam a Gondolatban).3 Aggódva követtük nap mint 
nap a hadműveleteket, ott voltunk a Bastille-nál az „ázottarcú 
párisi szegények" között, mikor felzúgott a tömeg: „Des 
avions pour l'Espagne!" De hiába — a Blum-kormány meg-
hazudtolta minden reményünket s amiben hinni tudtunk, a 
nemzetközi brigád magasztos kiállása volt csupán. De fiatalok 
voltunk, s Quatorze Juillet éjszakáján egy taxiban tízen men-
tünk el a Nationhoz, s a különböző utcai mulatságok színhe-
lyén végigtáncoltuk az éjszakát. 

Apám javarészt a Deux Magots vagy egy Champs Elysées-i 
kávéház teraszáról szemlélte a párizsi élet forgatagát, anyám 
főként az áruházakat járta. Az én életem a Quartier Latinben 
zajlott le, Radnótiék társaságában. Miklós a maga csöndes, de 
elmélyült módján merítette meg magát a balpart zajlásában, 
elsétálva a Rue Cujas-i kis szállodából valamelyik Boul. Mich.-i 
kávéházba; vele és Fifivel mentünk el a világkiállításra, mely-

3 1937/5. 
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nek gyújtópontja Picasso Guemica-üeskója volt. Én akkor még 
nem egészen értettem, a kompozíció töredékessége zavart - de 
érzelmileg, ha nem is értelmileg, tudtam, remekművel állok 
szemben. Úgy vélem, Miklós és Fifi is hasonló lelkiállapotban 
szemlélték a század legnagyobb tiltakozását az ártatlanok 
lemészárlása ellen. 

Együtt utaztunk Chartres-ba; a székesegyház középkori 
világcsodájának áhítatos megszemlélése után egy kis vendéglő-
ben ízes ebédet ettünk s együtt sajnálkoztunk a szegény, 
kopott medvén, akit egy piréneusi cigány táncoltatott bagóért; 
este visszatértünk a katedrálisba, Beethoven Missa Solemniséi 
meghallgatni. (Azóta, valahányszor elzarándokolok Chartres-
be, mindig különös élességgel tér vissza az édes-fájdalmas em-
lék erről a pirosbetűs napról, mely számomra a szelíd barátság 
jelképe marad mindigre.) 

Barátságom Miklóssal és Fifivel szinte észrevétlenül elmé-
lyült; ott tartottunk, amikor egy odavetett fél szóból megérti 
az ember, mit is gondol a másik; s mikor a közös hallgatás sem 
feszélyez, az egyetértés nyugalmában. 

Ahogy egyre jobban megismertem Miklós jellemét, emberi 
magatartását, annál jobban becsültem. Kristálytiszta politikai 
állásfoglalása az enyém is volt; ez nála is megfért a szerény 
polgári életforma kicsiny örömeivel: a kávéházi beszélgetések, 
viták voltak kedvenc életeleme; szerette az ízes, választékos 
étkeket; a pohárral mértékletes volt, de nem véletlen, hogy 
(számomra legszemélyesebben ható) versében, az A la 
recherche-ben a Szürkebarát a béke jelképe. Ugyanakkor ízig-
vérig költő volt, a mesterségbeli tudás, a szakma aprólékos 
ismerete, a prozódia sok csínja-bínja éppoly fontos volt számá-
ra, mint a végleges alkotás tökéletessége, az örökös erőfeszítés 
az elérhetetlen tökély felé. Költészetét nem hatotta át emberi 
és politikai magatartása oly mértékben, mint József Attiláét, 
de ez a kiállás bátran át- meg átcsillan versein; a korábbiakban 
még érdesen, utolsó évei nagy költeményeiben tökéletes egy-
séggé ötvöződve. Az élet apró örömeit, a test, az íny, a környe-
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zet, a Svábhegy szerény adományait kevesen énekelték meg 
oly ösztönös-mesterien, mint ő. 

Együttlétünk alatt én is megmerítkeztem ugyanazon él-
ményanyagban, mely feledhetetlen párizsi verseinek ihletéül 
szolgáltak; egy epizód külön, sajátos fénnyel ég emlékezetem-
ben. 

Többek között összeverődtünk valahol — talán a Panthéon-
kávéházban — Brachfeld Olivérrel, aki részben lélekbúvár, rész-
ben spanyol szakértő volt; a polgárháború előtt több évet 
töltött Spanyolországban. Olivér ismertetett meg bennünket 
Federico Garcia Lorcával. Lorca meggyilkolásáról persze tud-
tunk, a Pen-kongresszuson az ő óriási képe nézett le ránk a 
falról — a költő halála olyannyira jelképe volt mindannak, amit 
a fasizmusban elleneztünk. De Lorca verseit, életművét alig 
ismertük. 

Olivér hosszasan szavalt számunkra Lorca verseiből, különö-
sen a Cigány románcokból, s bevallotta, a „Muerte de 
Antonito el Camborio"-t meg is próbálta lefordítani. Némi 
unszolásra elmondta a fordítást, s ebből óriási vita kerekedett 
közte és Miklós között, amit mi többiek lenyűgözve figyel-
tünk. Lorca versének csodálatos ritmusa azt is megejti, aki egy 
szót se tud spanyolul; Miklós a költői szaktudás azonnali 
átérzésével szívta magába a lejtést, majd Olivér szó szerinti 
fordításában a szöveg értelmét. Olivér e sorokat: „Ay, Federico 
Garcia, / llama a la Guardia Civil! / Ya mi talle se ha quebrado / 
como cana de maiz" - így fordította: „Hej, Federico García / 
hívd a csendőröket már / megtört a karcsú derekam / mint a 
kukoricaszár"; majd utóbb: „Trés golpes de sangre tuvo y se 
murió de perfii" — így adta vissza: „Véres tajtékot háromszor 
hányt / aztán arcélben kimúlt." Miklós azt hajtogatta, hogy 
ezek a fordítások komikusan hangzanak, lehet, hogy fedik az 
értelmet, de meghamisítják az érzelmi kihangzást. Olivér, aki 
nem volt hivatásos versíró, a szöveghűséget hangsúlyozta. 
Utóbb egyre-másra ömlöttek belőle a Lorca-versek, A spanyol 
csendőrök románca e felülmúlhatatlan költői ítélet az erőszak -

10 Irodalomtörténet 
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szervezetről; Ignacio Sanchez Mejias siratása (a las cin со de la 
tarde — délután öt órakor; a torreádor halála) s megannyi más. 
Megértettük, hogy nem csupán egy költőt öltek meg, hanem 
igazi nagy költőt — többet éltünk át abból: mi az, spanyolnak 
lenni, mint megannyi leírás, füm vagy szónoklat nyomán. 

Nem tudom, Miklós tervezte-e a Lorca-vers lefordítását; de 
szerintem Federico Garcia Lorca című költeménye (mely még 
az évben jelent meg) egyenes következménye ennek az estnek. 
,.Harcát a nép most nélküled víjja, Hej, Federico Garcia" -
visszhangja a románc „Ay, Federico García"-sorának, melyben 
a halálra sebzett cigánylegény a költőt hívja segítségül. Ritkán 
adatik meg, hogy az ember ilyen közelről és közvetlenül 
tapasztalja a költői ihlet szárnyrakapását; nekem így megada-
tott, s ezért örökre hálás vagyok. 

* 

A visszautazás napja közelgett s egyre nyomasztóbban 
éreztem, hogy valami felett döntenem kell. A kérdés az volt: 
jelentkezzem-e a nemzetközi brigádba. Volt, aki nyíltan nekem 
szegezte e kérdést. De elsősorban önmagamban kellett eldönte-
nem, mitévő legyek. Múltam, vállalásom oda mutatott: ott a 
helyed, a többiek között — itt a Rhodus, ahol ugornod kell. 
Amellett kiképzett katona voltam, erőm teljében. De ugyan-
akkor mélységesen éreztem, hogy helyem nem a harcosok, 
legföllebb csak a trombitások között van. Tudtam, nem 
vagyok gyáva, de bátorságom civilkurázsi volt. Ha elmegyek: 
egy puskával, tán egy hősi halottal több. Ha visszatérek: hír-
vivő lehetek s bármily szerényen is, visszhangot verhetek töb-
bek szívében. És — otthon várt Kati. 

Viaskodásomat önmagammal nem árultam el Radnótiéknak 
sem. Abban biztos voltam, Miklósnak semmiképpen sem ott a 
helye. Tyrtaios neve él, míg mások elfeledett sírban nyugosz-
nak. De én nem mérhettem magam ugyanazon mértékkel, mint 
Miklóst — az irodalom nem követelt engem oly mindent át-
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fogóan; ha én eltűnök a történelem süllyesztőjében, nem lett 
volna nagy veszteség. Fifi, azt gyanítom, a nők ösztönével 
érezte, mi megy bennem végbe s nemegyszer, finoman kérde-
zett Katiról. 

De végül is magamnak kellett elhatároznom, merre vezet 
utam: a toborzóiroda, avagy a Gare del'Est felé. S én a Gare 
de l'Estet választottam. Nem könnyű szívvel, de abban a tudat-
ban: erre vezetnek a csillagok. Mint utóbb kiderült, a túlélők 
közé tartozom. S ez, ha nem is indok, legalább magyarázat. 

* 

Mikor visszaérkeztem Budapestre, a hangulat jelentősen 
megváltozott. Az enyhülés Magyarország és a Szovjetunió közt 
véget ért, Szudéta-földön veszedelmes mozgolódás tört ki, meg-
indultak a koncepciós perek. A zavar, kétség és fenyegetés 
időszakának kibontakozása volt ez. Az esztelen idők paradox 
jelképe volt, midőn Déry Tibor lefordította André Gide 
Retour de IURSS című kiábrándult és kiábrándító könyvét, s 
ezért — lázítás címén! — elítélték . . . 

ősszel Prágába utaztam (vajon miből? ) a Szép Szó nagy 
port fölvert látogatását követően; bár én azon önző célból 
mentem, hogy Katit meglátogassam. Megismerkedtem az ő 
baráti körével, a Sarlóból eredő baloldali ifjúsággal — Fejér 
Istvánnal, Metzner Lászlóval, Szőke Lőrinccel. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy Prágában ugyanolyan kávéházi kultúra virág-
zik, mint Pesten. Legnagyobb haditettem az volt, hogy a Prágai 
Magyar Hírlapból — Szvatkó Pál segítségével — sikerült némi 
anyagiakat kisrófolnom (apámnak tartoztak több cikkéért, 
novellájáért). Ezért mindenki bámulattal adózott nekem. 
Tapasztalhattam, milyen különböző volt a cseh demokrácia 
Prágában s annak szlovákiai változata Pozsonyban, ahol Peéry 
Rezső vendége voltam, s ahol Apám gyökereit kerestem. Volt 
abban némi irónia, hogy a „demokrata" Csehszlovákiából kitil-
tották a Gondolatot Jócsik Lajos egy tanulmánya miatt, mely-

10* 
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ben azt elemezte, hogyan zsákmányolja ki a cseh nagyipar a 
fejletlenebb Szlovákiát. 

Az ősz folyamán hosszasan foglalkoztunk azzal az ötlettel, 
hogy a Gondolat kiadásában spanyol antológiát jelentetünk 
meg. Vértes, Radnóti és többen mások hosszasan tárgyaltunk 
erről; ügy terveztük, Radnóti spanyol tárgyú versei mellett 
József Attila, Jékely Zoltán ideillő költeményeit vennénk bele 
(Jékely húzódozott*)4 az én Gondolat-beli riportommal, 
André Chamson cikkével együtt. De éreztük, a feladat nem 
lesz könnyű: a politikai közhangulat egyre komorabb lett, 
Franco pesti követe nyilvánosan tiltakozott a Népszava bátor 
és szókimondó madridi haditudósításai ellen. 

Mint mennykőcsapás ért a hír az esztendő végén: Vértes 
Györgyöt letartóztatták, s ezzel megszűnt a Gondolat. A vesz-
teség mind pártszempontból, - az egyetlen legális folyóirat 
megsemmisítése folytán — mind egyéni szempontból, súlyos 
csapás volt. Közel három éven át hétről hétre vettem tevékeny 
részt a Gondolat szerkesztésében, legtöbb írásom ott jelent 
meg, ez volt kapcsolatom a Párttal — most egyszerre, ha nem is 
váratlanul — kiesett a világ feneke. Napokig vártam, mikor 
jönnek el értem is; de csak megcsapott a veszedelem szele, nem 
söpört magával. 

A Gondolat megszűnt: de élt a Független Színpad. Bármily 
súlyos volt a csapás s a veszteség, maradtunk néhányan, akik 
tovább akartuk folytatni a munkát a Párt érdekében, a fasiz-
mus ellen, az irodalom keretében. 

Már az előző év során kapcsolatba kerültem Hont Ferenc-
cel; föltehetően Radnótiéknál találkoztam vele. A szó szoros 
értelmébe lenyűgöző jelenség volt. Szikár, szinte gyermekien 
sovány habitusába, azt hitte volna az ember, csak hálni jár a 
léleK; de ennek a felszínes benyomásnak ellentmondott a ki-
fogyhatatlan energia, a tervek, ötletek buzgása s az a különös, 
szuggesztív tehetség, mellyel magától értetődővé tudta tenni, 

"lásd Glossza, Szép Szó, 1938. XI. 510 



1017 Vallomás 

hogy bármily hajmeresztően valószínűtlen is egy elgondolás, 
létrehozásánál mi sem természetesebb. Ezt fokozta, hogy volt 
mögötte teljesítmény, többek közt a szegedi szabadtéri játékok 
létrehozatala. Nem tudom, mint szervező volt-e oly tehetséges, 
mint amilyennek látszott, de mint sarkantyúzó, elixírrel feltöl-
tő Svengali, páratlan volt a maga nemében. Ha elvált tőle az 
ember s gondolkodni kezdett, úgy érezte: milyen kelekótya 
terv, micsoda nevetségesen reménytelen vállalkozás! — de ha 
Feri jelen volt, szuggesztív ereje minden kétséget elsöpört. S e 
tűzijátéknak volt eredménye is: a Független Színpad mint 
folyókat ma alig elképzelhető nehézségek között vagy két 
évfolyamot megélt; Hont mellett Háy Károly László és jóma-
gam voltunk a szerkesztőség, s munkatársakként nagyjából 
megörököltük a Gondolat gárdáját. Persze ez a lap nem volt 
közvetlen folytatása, másolata a Gondolatnak — már címéből 
kifolyólag is, a színjátszás volt a vezérfonal, bár jutott hely az 
irodalomnak is; közéleti problémákkal, politikával azonban, 
inkább csak áttételesen foglalkozott, már amennyiben az ilye-
tén témáknak valamilyen színházi fogantyút lehetett terem-
teni. 

Bár Hont volt az elismert vezető, igazi munkaközösség volt 
ez: író, rendező, színész, muzsikus, sőt díszlettervező együt-
tes vitáinak, ötleteinek, nemegyszer éleshangú összetűzéseinek 
eredménye volt mindaz, amit létrehoztunk: folyóirat, színi 
előadások, előadóesték, szemináriumok, valamilyen formában 
minden egyre súlyosodó nehézség ellenére, több éven át tet-
tünk hitvallást a haladás — magyarán, az antifasizmus — mel-
lett. 

A folyóirat állandó gondjai mellett az első nagyobbszabású 
vállalkozás Csokonai A méla Tempefői című darabjának színre-
hozatala volt. A csoport egyik dramaturgja én voltam, a másik 
Benedek András, kinek szelíd, szerény, visszavonuló lénye még 
kevésbé illett bele a színi világ zsibongásába, mint az enyém. A 
darab modernizálása érdekes feladat volt. Amit meglepőnek 
találtunk megbeszéléseink során, Csokonai gyakorlati érzéke 
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volt a szinrehozatal igényei terén; nyilván a debreceni diák-
komédiák jó iskolát jelentettek számára. Persze ennek ellenére 
is sok volt a vígjátékban a naivitás, darabos, drámaiatlan rész-
let; a mi feladatunk, mai nyelvre s legfőképpen az akkori 
viszonylatoknak, közhangulatnak megfelelően áttenni a dara-
bot s ugyanakkor hűnek maradni Csokonaihoz. A színpadi 
történés, a párbeszédek szorosabbá tétele, sok vitára adott 
alkalmat. Azt elfogadtuk, hogy a dramaturgnak, rendezőnek 
van jogcíme kihagyni drámaiatlan, a cselekvés menetétől eltérő 
szövegrészeket; de sok vitánk volt Honttal magával, a résztvevő 
színészekkel, hogy szabad-e hozzátenni Csokonai szövegéhez. 
Végül is elkerülhetetlen lett néhol megtoldani, kiélezni a 18. 
századbeli szöveget — bízom benne, hogy Csokonai szelleme 
nem szállt fel sírjából tiltakozásul, vagy ha igen, végül is 
egyetértett velünk. A darab hangulata, úr-ellenessége s főként 
németellenessége, nagyon jól illett a mi törekvéseink vonalába. 

Beavattatásom a színházi világba újszerű élmény volt. Az 
irodalmi élet, a kávéházi asztalok, esti látogatások keretében is 
előfordult nem egy vita, ki-kitört a féltékenység, a hévre kész-
tető ellentmondás (mikor a „Csizma az asztalon" megjelent, 
Illyés mint sarokba szorított farkas védte igazát a Nyugat-
asztalánál a szinte személyességig menő támadások ellen) — de 
mindez valahogy a szenvedélyek kordában tartásával, rangosab-
ban zajlott le. A Tempefői előkészületei, a megbeszélések, 
szereposztás, próbák során, a rendezői folyamat kialakulásá-
ban, részben tagja, de inkább csak szórakozó szemlélője lettem 
ennek az egészen másfajta életstílusnak: pillanatnyi szenvedé-
lyek tűzijátékként sziporkáztak fel, hogy ugyanoly gyorsan 
hulljanak hamvukba; minden szó, minden megjegyzés patika-
mérlegre tétetett s jellembevágó kabinetkérdés lett; úgy 
tapasztaltam, a színésznek a színfalak mögött, az életben is 
meg kell játszania szerepét, s nehéz volt eldönteni, mi volt a 
szerep s mi mögötte az igazi érzés. 

S ugyanakkor azt is felfogtam, hogy ez a sokrétű, sok-
szempontú, önző és páváskodó, szeszélyeket, kis egyéni tragé-
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diákká alakító, nemegyszer öncélúan bolondozó világrend 
szervesen ékelődik drámaíró és közönsége közé, alakítva, gyúr-
va, elevenné téve a papírra vetett anyagot. S egy lépéssel 
hátrább, a színpad mögött működött a „rendező látomása" -
Hont szavaival élve —, melyből kiindulva szerves egésszé ková-
csolódik az előadás maga. 

Nemegyszer az volt az érzésem, hogy a folytonosan változó 
személyi viszonyok, a nap mint nap feltörő viharok egy pohár 
vízben, nem mások, mint darutörpe-harc - „Feledve harcok, 
honfigondok, nyugosznak már a kis bolondok", mint Babits 
mondja —, de fokozatosan rá kellett jönnöm, hogy ez az ár, 
amit színésznek, színpadi embernek meg kell fizetnie a minden 
este elenyésző, majd újjászülető művészi alkotásért. 

Maga a szereplők, közreműködők hada is önkéntelenül szín-
padi jelenetté vált. Néha átvonult a színen egyvalaki a „beérke-
zettek" közül, mint Gobbi Hilda vagy Major Tamás; az állan-
dó gárdán belül is voltak, akik többé-kevésbé jelentős színi 
múltra tekinthettek vissza, mint Hont Erzsi vagy Bánhidy 
László; de legtöbbjük akkoron még csak kezdetén volt színi 
pályájának, küzdő, törekvő fiatal színészek voltak, féltékenyen 
számontartott rangsorban. Időnkint megjelent Ilosvay Kati, 
mint kisebb fajta királynő — neki már volt filmszerepe. Pártos 
Géza és Pásztor János kettőse — akár a híres filmkomikus-
párok, mint Laurel és Hardy vagy Zoro és Huru — időnkint 
szürrealizmusba menő rögtönzésbe tört ki, aminek nem volt 
sok köze Csokonaihoz, de mindnyájunkat felvillanyozott. 

A háttérben Hont Ferenc küszködött a gyakorlati problé-
mákkal, a szükséges engedélyek megszerzésével, színház biz-
tosításával, miközben a próbák, a rendezés mindennapos izgal-
ma folyt. Végül is az Erzsébetvárosi Színházban került színre A 
méla Tempefői. Az előadás maga parádés felvonulása volt az 
egész magyar haladó irodalmi és közéletnek; volt valami szo-
morú irónia benne, hogy szinte mind befértek a városligeti 
színkör bódéjába. Falukutatóktól polgári liberálisokig, Nyugat-
tól a Szép Szóig „mindenki" jelen volt. Igazi forró színházi 
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este kerekedett, lelkes erkölcsi siker (a dolog anyagi oldaláról 
jobb nem beszélni — bár Beöthy László örökbecsű mondása 
szerint „bruttó mindig van", s ő mint színigazgató, mindig 
ebből követelt százalékot). Teljes díszben felvonult természete-
sen a politikai rendőrség is. Csokonait betiltani, úgylátszik, 
kínos lett volna, de (mint utóbb kiderült) mind újabb rovást 
kaptunk a fekete könyvben. De mi kiálltunk s — Csokonai 
szavaival idézve József Attila sorát — egy hangon kiáltottuk, 
,Jrogy mi ne legyünk német gyarmat!" 

E nagy és sikeres erőfeszítés után a Független Színpad 
munkája tovább folyt, még éveken át. De ilyen nagyobb szabá-
sú vállalkozásra nem került többé sor s egyre kevésbé adatott 
lehetőség. Ismét Benedek Andrással színre alkalmaztuk a Ko-
csonya Mihály házassága című régi magyar bohózatot — sajnos, 
részleteire nem emlékszem, csak annyit tudok, ez valahol 
dobogón került előadásra, a Független Színpad számos rendez-
vényei során.5 

* 

1938 tavaszának nem a Márciusi Front adott hangot, hanem 
Hitler. A március 11-i bécsi bevonulás, az Anschluss, újabb 
mennykőcsapás volt a fekete égből. Kati nem sokkal utána 
hazajött Prágából s szinte hisztérikusan számolt be a csehorszá-
gi hangulatról — ott még jobban érezték a harapófogó szorítá-
sát. Mint mesélte, Prágában az ellenállás elszántsága szorult 
ökölbe, Magyarországon zűrzavar, tanácstalanság követte a 
bécsi eseményeket. 

így, míg szinte harcolnom kellett Katival, hogy némi derű-
látást öntsek belé — nem volt könnyű, ma is emlékszem, ahogy 
csöndesen sírt mellettem a Centrál-kávéházban, s néha úgy 
éreztem, szinte engem vádol, személy szerint, a történtekért — 
saját magammal is számot kellett vetnem. Tudtam: háború 

5 Minderről részletesen ír Hont Ferenc: A cselekvés művészete c. 
könyvében. Bp. 1972. 
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lesz. Azt is tudtam: én is benne leszek. Csak azt nem tudtam 
előre, milyen torz módon fog érinteni a közelgő vihar. 

A külső események és benső fejlődés viszonya kiszámítha-
tatlan. Az egymást keresztező, egymásba torlódó események 
közt, melyek mind a világ sorát, mind egyéni sorsomat egy-
aránt meglódították — valami átlökött egy eddigelé csak fél-
tudatosan érzékelt korláton —, bármily nagy szó, jobb híján 
csak úgy tudom nevezni: ihlet. 

Samson Agonistes című novellámat Babits azzal fogadta el: 
végre olyasmit írtál, amit elvártam tőled. így a Nyugatban 
előrukkoltam a bírálati rovatból, ezúttal mint szépíró. A novel-
la Katiban is mély benyomást keltett s a szerelem különös 
alkímiája révén hozzájárult a köztünk lévő feszültség feloldásá-
hoz. íme, mire jó az irodalom . . .6 

Most újabb fordulat következett, mely ismét lökést adott 
személyes sorsomnak. 38 tavaszán megjelentek az első zsidó-
törvények, s így, születésem véletlenének folytán, értékem 
egyszeribe megnőtt. Ebben is volt nem kis irónia: azontúl, 
hogy ,,árja" voltam, köztudott baloldali mivoltom, az a tény, 
hogy a bajtársi szövetség oltása immúnissá tett az antiszemitiz-
mussal szemben, értéktöbbletet jelentettek személyemnek 
azok szemében, akik a „létszámjavítás" érdekében új alkalma-
zottakat kerestek. 

Míg eddigelé több mint egy évig tengtem-lengtem mint állás 
nélküli senkiházi, peremmunkával, fordításokkal keresve meg 
a mindennapi kávéházravalót, most egyszeriben egyik csábító 
ajánlat a másik után ért, különböző vállalatok részéről, tekin-
tet nélkül arra, volt-e valami képzettségem az ipari pályára. A 
Révainál töltött idő ugyan hasznos előkészület volt, de a 
könyvkiadás nénjileg — ha nem is nagy mértékben — távol 
állott, mondjuk, a szappangyártástól. 

Eleinte lelkiismereti kétségeim voltak: egyrészt, illő-e 
magánhasznomra fordítani ezt az aljas változást; másrészt 

' Börzsönyi hó c. kötetemben jelent meg. 
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helyes-e a magyar kapitalizmust megtámogatnom, bármily sze-
rény formában is. Hosszú viták családban, barátok közt, végre 
is meggyőztek, hogy egyéni szempontból bolondság lenne fen-
sőbbségesen elhárítani a kecsegtető lehetőséget; másrészt, az 
Ügy szempontjából mentől többet tanulok az iparban, annál 
inkább hasznosíthatom azt majd, ha és amikor a kapitalizmus 
helyébe a mi rendszerünk lép. De be kell vallanom, a legdön-
tőbb érv személyes volt: ha állásba kerülök, elvehetem Katit. 

Az első komoly ajánlat egy amerikai filmgyár pesti képvise-
letétől jött. Soha nem volt dolgom filmmel, de pillanatok alatt 
felvett tagjai közé a rosszemlékezetű Színházi és Filmkamara, a 
dramaturgi osztályra. Pár napig dolgoztam is a cégnél, nem is 
minden siker nélkül, de közben arra is rájöttem, mennyire 
kapós vagyok. Nem ajánlottak annyit, amennyi elég lett volna 
a családalapításra, így más vadászterület felé néztem. Végül is a 
Budakalászi Textilműveket választottam, talán azon az alapon, 
hogy a textilszakmáról aztán igazán fogalmam se volt. 

Közben adódott egy másik, mulatságos és színes epizód, 
ugyancsak e változások következményeképp. Hont Ferenc ter-
mékeny agyában számtalan terv burjánzott állandóan; most 
egy szegedi tárgyú filmet akart készíteni. Én mint jogcímes 
filmdramaturg - úgyis, mint létszámegyensúly - részt vettem 
a tervezésben, a látszatra komoly előzetes megbeszélésekben. 
Ha azt hittem, a Független Színpad révén megismertem a 
színpadi vüág legtöbb csínját-bínját, most, belesodródván a 
filmvilágba, még fokozottabb mértékben tapasztaltam s élvez-
tem ennek valószerűtlenségét. Néhány héten át, ezúttal lipót-
városi kávéházak teraszán tárgyaltunk rendezőkkel,, produce-
rekkel, vágókkal s isten tudja miféle más filmszakemberekkel. 
A színháznál még sokkalta végletesebb, zűrzavarosabb volt ez a 
kompánia; százezer pengőkről úgy beszéltek, mintha a pénz az 
asztalon heverne — az egész tárgyalás a medvebőrre való ivászat 
jegyében zajlott le. Én még azt se nagyon tudtam, mi fán 
terem a forgatókönyv, de megnyugtattak: sebaj, lesz aki meg-
mutatja. Noha már-már a szereposztásig jutottunk el, a mulat-



Vallomás 1023 

ságos élményen tűi a filmből, mint annyi más szép álomból, 
nem lett semmi. De legalább betekintést nyertem egy eddigelé 
idegen, állandó lázban zsongó színes — és felszínes — világba. 

Mihelyt leszerződtem a Budakalászihoz, rögtön elhatároz-
tuk Katival, hogy összeházasodunk. Szinte szemérmetlen siet-
séggel, néhány héten belül meg is tartottuk az esküvőt. Házas-
ságunk — mint gyanítom, a legtöbb frigy — kölcsönös mésalli-
ance volt. Anyámban feltámadt az ál-dzsentri vér Kati ellen;az 
ő szülei engem nem tartottak valami nagyra. De mit törődtünk 
szegény, sokat szenvedett szülőkkel! Fészket raktunk az 
Attila utcában némileg jelképesen félúton Babits és Apám ott-
hona között s megkezdtük az egymáshoz-illeszkedés, az 
együvétartozás életreszóló folyamatát. 

Alig néhány hétig kóstolhattam csak bele az új munkakör s 
a házastársi lét ízeibe, amikor behívtak katonának. A münche-
ni egyezmény nyomán megkezdődött Csehszlovákia feldarabo-
lása, s én, ezredemmel, részt vettem a felvidéki bevonulásban, a 
Garam völgyének irányában. 

Volt számomra valami mélyen lehangoló ebben az élmény-
ben, gyalogszerrel baktatni a visszavonuló cseh tankok nyomá-
ban. Nem várt bennünket diadalkapu; a magyar falvak lakosai 
inkább azt kérdezték: Mi a cukor ára Magyarországon? 

Puskalövés nélkül, úgy ahogy bevonultunk, vissza is vonul-
tunk a most már „felszabadított" Felvidékről. A mi helyünket 
a csendőrség vette át. Ami megmaradt ebből az epizódból az 
élményen kívül, a Felvidéki Emlékérem volt (az is elkallódott, 
mint annyi minden más). 

Ez évben halt meg Karinthy: a második nagy fa dőlt ki az 
első Nyugat-nemzedék sorából. Gyakran voltam vele együtt, de 
inkább csak mint Apám fia; bár egyszer arra méltatott, hogy 
megtámadjon egy kisebb bírálatom miatt a Nyugat hasábjain. 
Számomra intő példa volt, hogyan forgácsolja szét magát egy 
ragyogó tehetség a megélhetés kényszere alatt. 

* 
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1939-ben semmi sem történt. 
Ez így leírva kissé különösen hangzik (s még magamat 

illetően sem egészen igaz: novemberben fiunk született), de 
valahogy így tűnik a visszatekintés torzító távcsövén. A boldog 
házasság, közelgő apaság, érdekes munka foglalták le életemet, 
s a külvilág egyre félelmesebb csapásai mintegy védőburkon 
keresztül értek csak. Az előző két év úgy tele volt számomra 
válságokkal, döntésekkel, lázas tevékenységgel, hogy most 
akarva-nem akarva visszahúzódtam a magánélet óvó, apró ön-
zéseibe. 

Hitler bevonult Prágába s letörölte Csehszlovákiát a térkép 
színéről. Magyar csapatok lerohanták Kárpátalját s öt percig 
volt közös lengyel-magyar határ. Mussolini „hódítása" Albá-
niában szinte kabarétráfának hatott. S az érzelmileg legtragi-
kusabb: Madrid bukása, Franco végső győzelme. Augusztusban 
szédelegve, fülemnek alig híve hallottam a rádióban a 
Molotov-Ribbentrop-paktum megkötését (aznap reggel az ut-
cán Ortutayval találkoztam. Rám támadt: ezt hogy tudjátok 
megmagyarázni? ! Nem tudtam.) S napokkal később csak, Len-
gyelország lerohanása, Varsó szörnyű pusztulása: világháború. 

Mindez, akkor, csak távoli hír volt, noha éreztük, tudtuk, 
csak idő kérdése, mikor sodor el bennünket is. Én szorgosan 
tanultam a textilszakmát; azt elhatároztam, nem leszek afféle 
Strohmann: kitanulmányozom az ipar minden ágát-bogát, meg-
dolgozom a fizetésért. Ismerkedésem a magyar nagykapitaliz-
mussal nem kis mértékben erősítette meg bölcseleti meggyőző-
désemet: ennek a rendszernek véres volt a foga. így folytató-
dott kétlaki életem, mely végigkísért egész pályafutásomon — 
féllábbal az iparban, féllábbal az irodalomban. Amit azóta is 
nehéz megmagyaráznom önmagamnak: iparban, kereskedelem-
ben töltött éveim, az az eddigelé ismeretlen világ, melynek 
vezérlő elve a Haszon, munkaformája a kizsákmányolás a szó 
legszorosabb értelmében - soha nem ösztökélt arra, hogy 
megírjam, noha buzgó élményanyag lehetett volna. Komor 
András kísérelte meg visszaadni a vállalat benső világát „RT' 
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című regényében (ő a Franklin-Társulatnál dolgozott s a re-
gényt fölöttesei nem vették jó néven), de neki sem sikerült 
igazán. 

Mint utóbb kiderült, nem én voltam az egyetlen, aki tanul-
tam a textilszakmát. Némi meglepetésemre összeütődtem egy 
nap a zsinegraktárban Karinthy Ferenccel, aki anyjával együtt 
nagyapja zsinegüzletét vezette tovább. (Egyik első emlékem a 
Budakalászmái az volt, amikor Karinthy Frigyes halálakor az 
egyik eladó fülem hallatára mondotta a másiknak: „Hallotta? 
Meghalt a köteles Böhm veje)." Találkozásunkra Cini mindjárt 
rámondta: ,,Nocsak, ugye, egy madzagon pendülünk." Úgy 
emlékszem, sikerült is neki az anyagszűkében némi kedvez-
ményt nyújtanom. 

Magánéletem kivirágzott. Házasságom nem ártott meg a 
barátságnak, sőt, bizonyos fokig magasabb osztályba léptem. 
Mint legényember, gyakorta hosszú estéket töltöttem Bálinték-
nál, Radnótiéknál, sokszor úgy hármasban — nemegyszer túl is 
lépve a vendéglátás illő korlátait: én ráértem, holott a szegény 
háziak nyilván már rég szerettek volna lefeküdni. Most, mint 
házasember, valahogy egyenrangú lettem, vissza is tudtam hív-
ni barátaimat saját otthonomba; Kati közülünk való volt s 
magától értetődőn, természetesen illeszkedett be a baráti társa-
ság életformájába, a „fekete utáni" meghívásokba, kávéházi 
találkozókba, dunai, svábhegyi kirándulásokba. 

Házasságomon belül munkatársi viszony is alakult ki ket-
tőnk között. Fizetésem ugyan felülmúlt minden előbbit, de 
nem volt fejedelmi; családunk szaporodófélben volt s a háztar-
tás újszerű gondjai mindig több pénzt követeltek. Kati orvosi 
pályafutása egyelőre félbeszakadt: Hitler kilőtte alóla a prágai 
egyetemet s Pesten nem volt mód és lehetőség folytatni tanul-
mányait. így ő is bekapcsolódott az irodalmi peremmunkába. 
Egyik legfőbb kereseti forrásom (az úgyszólván egymást érő 
fordítások mellett) a Pesti Hírlap évkönyvsorozata volt. 
Koroknay István jóvoltából cikkeket írtam Mexikóról, 
csendes-óceáiy szigetekről, avagy egzotikus állatfajtákról (a 
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gyerekkori nagy Brehm-olvasmányok jól jöttek most), új-
guineai bennszülöttek különös szokásairól — s az efféle ollózás 
mellett komoly pénzt jelentett a név- és tárgymutatók össze-
állítása. Ez mindig éktelen sürgős munka volt, nemegyszer az 
egész éjszakát átdolgoztuk ketten. 

Ez volt az igazi peremmunká, irodalom és újságírás határ-
szélén, legjobb esetben lexikográfiái múltam hasznosítása. 

Emellett azonban maradt időm és erőm az igazi irodalomra 
is. A hosszú, részben öntudatlan fejlődési folyamat után az ér 
fölfakadt: számos novellám jelent meg a Nyugatban, a Tükör-
ben, s továbbra is folytattam bírálói, tanulmányírói munkás-
ságomat, no meg persze rendszeresen vettem részt a Független 
Színpad időnkénti erőfeszítéseiben. 

E féltucatnyi novellában — ma is legjobb írásaimnak tartom 
őket — javarészt egyéni élményanyagomat dolgoztam fel: a 
spanyol lelki sérülést, prágai látogatásomat; de kettőben (Far-
kasok, Bűn és bűnhődés),1 úgy érzem, sikerült kitömöm a 
polgári élményvilág korlátai közül. Ironikus módon, erre a 
nyersanyagot katonaságom szolgáltatta, hisz a börtön mellett 
ott ismerkedtem meg valódi parasztgyerekekkel, munkásfiúk-
kal — s a Bűn és bűnhődés hősével, egy rokonszenves hivatásos 
betörővel. 

A házasság nemegyszer véget vet régi barátságoknak. Igaz 
örömömre szolgált, hogy az én esetemben nem így történt. 
Radnóti Miklós mellett Bálint Györggyel éreztem magam vál-
tozatlanul a legközvetlenebb, legmelegebb barátságban. Bálint 
György olyan ember volt, akit nehéz volt nem szeretni. A 
kemény kiállású, harcos publicista mögött szelíd, szemérmes, 
önmagával viaskodó ember rejtőzött; remélem, ő is érezte az 
elvtársi, szellemi egyetértésen túl egyszerű, emberi szeretete-
met. Ha lehet egy szenvedő, mártírsorsú férfiról ily módon 
szólni, a haladó magyar középosztály legszebb kivirágzása ben-
ne testesült meg. Nem vetette meg a polgári életforma szerény 

7 Börzsönyi hó 
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kényelmét, de váltig azt tartotta, hogy közös harcunk célja a 
társadalom minden tagjának ugyanezt a színvonalat biztosítani; 
s mivel, újságíróként, jobban belelátott a mélységbe, mint 
megannyi más, arról is meg volt győződve, hogy ezt a célt csak 
a forradalom útján lehet elérni. Nem voltak illúziói az iránt, mit 
fog ez jelenteni áldozatokban — de mint élete mutatja, hajlan-
dó volt vállalni a magas árat az ügy szolgálatában. Mint szokott 
tréfás modorában mondotta: „Atrocitások lesznek, a fontos, 
hogy mi kövessük el őket." Sajnos, az ő életében s halálában ez 
ellene fordult. 

Miről is beszéltünk e hosszú esték során? Irodalomról, 
szerelemről, pletykákról, de legfőképpen persze, politikáról. 
Bár elvileg egyetértettünk, a részletek terén, elsősorban az 
irodalom, a művészet és a marxizmus összefüggéseit illetően 
nem egy vitánk volt. Bálint György maximalista volt, szerinte 
mindent alá kell rendelni az osztályharcnak; bizonyos fokig az 
akkoron hirdetett egységfront-politikát is átmenetnek tekin-
tette s feltétel nélkül, szinte gyermeki hittel tekintett a 
Szovjetunióra. Ez az idealizmus vezette tollát, s az ő külön 
tehetsége volt, cikkeiben ezt kérlelhetetlen realizmussá, az élet 
kegyetlen vagy derűs mozzanatainak jelentőséggel-feltöltésévé 
átlényegíteni. 

Világnézetében nem ismert tréfát. Egyenes, kemény, kö-
nyörtelen volt, szerintem nemegyszer túl merev, az absztrakt 
felé hajló - éjszakába menő vitáink nem is annyira eltérő 
nézeteink miatt folytak, inkább magatartásbeli különbség vólt 
ez: én mindig hajlottam a hajlékonyságra, engedményre; ő 
kétségeiben, bizonytalanságában ragaszkodott a diadalmas vi-
lágnézethez, sokszor szinte naivan, kritika nélkül, ebbe kapasz-
kodva egyre szűkülő látóhatárának abroncsai között. Én túlélő 
voltam. Ő nem. 

Dévaj humora áttört pesszimizmusán; egy Szilveszter estét, 
mikor beteg volt, nála töltöttem s hármasban telefonvicceket 
űztünk, felhíva az ilyen sületlen tréfák céltábláit. Nagyfejeő 
Jánost és Odabassich Sándornét. De gyakran sziporkázó, sok-
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szor csak szelid humorában mindig volt valami melankólia, 
mint aki érzi a végzet szárnysuhanását. 

Radnóti Miklós - bár elvi meggyőződéséről soha nem volt 
kétségem — elsősorban költő volt s csak azután politikai lélek. 
Számára a költészet értéke, a versírás fegyelme volt a döntő 
mérték s nem volt hajlandó engedményt tenni egy rossz vers-
nek, csak azért, mert aki írta, közénk való. Egész költészete 
példája ennek; fejlődésében, ahogyan a politikai tartalom egyre 
inkább feltolul s kifejezést követel, ez csak a versfegyelem 
kohóján át szellemül egybeötvözött műalkotássá, mint ezt az 
eklogák bizonyítják. 

Fiunk születése alkalmával barátaink a helyzet magaslatára 
léptek. Bálint György ajánlott levelet küldött a kórházba, 
„Schöpflin György újszülött úrnak" címezve — a postás nagy 
derűjére — s ebben egy angol pennyt ajándékozott neki (nem 
tudván, milyen jóslatszerű volt e jelképes ajándék). Radnóti 
Miklós mindenáron próbált rábeszélni, hogy az „újszülöttet 
Adorjánnak kereszteljük, mivel „Schöpf-lin A-dor-ján" egy 
tökéletes adoniszi sor. 

Egy új világ, amelybe Kati vezetett be, gyengéden, kézen-
fogva, a muzsika volt. Kisfiúkoromban, mint minden jóravaló 
úrigyereket, engem is taníttattak zongorázni, anyám maga is 
zenekedvelő volt. Zenetanárom rossz pedagógus lehetett, gyű-
löltem az örökös skálázást s a kényszermunka utálata magára a 
zenére is átterjedt. így, mikor végre szabotázsom eredményt 
ért el s anyám szomorúan abbahagyta zenei oktatásomat, én 
ettől fogva mindennemű zenének hátat fordítottam, a népdal 
éneklést kivéve; ezt is kotta nélkül, fül után gyakoroltam. 
Újdonsült baráti társaságomban szereztem némi elismerést 
repertoárommal (s mint hízelgőim mondták, kellemes barito-
nommal), de az úgynevezett komoly zenével nem törődtem. 
Bálint György gyakran fedett emiatt, saját hanglemezeivel bi-
zonygatva, hogy Bach nem igazán nehéz; nem muszáj érteni a 
muzsikát, mondotta: „míg hallgatod, szabadon asszociálhatsz". 

Kati hozományának része volt Stravinszkij Zsoltárszimfó-
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nidjának lemeze — erre emlékszem, mint határkőre. Gyámko-
dása alatt egyre többet kezdtem hallgatni, hangversenyekre 
járni s magamat is meglepve, saját ízlésem fejlődött ki, meg 
tudtam magyarázni, miért szeretem kedvenceimet, átéreztem a 
zenemű architektonikáját. Sok rossz órát oldott föl későbbi 
életemben a zene, bár kottát olvasni ma se tanultam meg. 
(Némileg hasonló módon sajnálom, hogy a középiskola évti-
zedekre gyűlöletessé tette számomra a matematikát; jelen szak-
mám során nyertem némi kései betekintést ebbe a párhuzamos 
csodavilágba, a tiszta emberi szellem legeredetibb alkotásába, 
de ügy érzem, most már késő, s csak az ablakon át tudok 
bekukucskálni a matézis tündöklő univerzumába.) 

így, ha késve is, nagyjából betetőződött tanulóéveim során 
a muzsika megismerésével. Az irodalom mindig is elemem volt, 
úgyszólván születésemtől fogva; ifjonti koromban belekóstol-
tam a képzőművészetekbe, a legjobb iskolában, Itáliában; a 
Független Színpad révén némiképpen megismertem a színházi 
és filmvilágot; a zenével a kör bezárult. Mivel zenei analfabéta 
voltam, nem voltak előítéleteim: egyszerre ismertem meg 
Bachot és Stravinszkijt, Mozartot és Bartókot, Chopint és 
Kodályt, Beethovent és Debussyt. Világnézeti szempontból a 
muzsika szabad területe volt, tudtommal sem Marx, sem Engels, 
sem Lenin nem foglalkoztak társadalmi szerepével; így az em-
ber maga alkothatott elméleteket, hogyan illik a zenei műalko-
tás a haladó hagyományba, avagy a forradalmi úttörésbe. S e 
téren Bartók személye legalább annyira mutatott utat, mint 
muzsikája; s mivel Bartók tiszta alakja nemcsak tiszteletet, de 
lelkesedést is ihletett, műveit is szeretni kellett — bár ez hosszú 
és nem könnyű folyamat volt. Ma is élénken él emlékezetem-
ben a Magyar M úzsa nevű közös jellegű mozgalom előadóestje 
a Vigadóban vagy tán a Zeneakadémián; Bartók maga ült a 
zongoránál s az est tiszta, magasröptű izgalma politikai tünte-
téssé vált, L Bartók akkor már ősz feje — a legszebb férfifők 
egyike — szinte glóriával fénylett a dobogón. 
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