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10. Ady és Csinszka e szeptemberi érmindszenti látogatásáról 
nem sokat tudunk. Nov. 17-c körül érkeznek Pestre. 

11. Nem tudjuk, hogy a Csinszka által megköszönt „fáradság és 
jóság'' mivel kapcsolatos, lehet, hogy megint pénzt kaptak, de az is 
lehet, hogy Ady katonai felmentése ügyében kérték segítségét. 
Löwensteinék leveleiből egy sem került elő. - Ady leghosszabb - és 
legutolsó novellája a Nyugat 1917. jan. 1-i számára megjelent Régi 
tavaszi háború. 

A levelek szövegének közlése betűhív. Keltezés hiányában a fel-
adási postai bélyegző dátumát (F.p.b.) tüntettük fel. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

SCHÖPFLIN A L A D Á R KÉT RÁDIÓ-

E L Ö A D Á S A 

ADY, BABITS. MÓRICZ 

A P R Ó E M L É K F . K H Á R O M N A G Y K Ö L T Ő R Ő L * 

A huszadik század magyar irodalmának három legnagyobb 
szelleme abban a sorrendben távozott örökre közülünk, aho-
gyan az irodalomba érkeztek: Ady Endre volt az első, 1919 

*Schöpflin Aladár kritikusi és szerkesztői tevékenységét már a 
századfordulón megkezdte. Személyesen ismerte még a Petőfi, Arany 
nemzedék egyes idős nagyságait. A harmincas évek végén a Franklin 
Társulat Tükör című folyóiratában ezekről tömör és jellemző arcképe-
ket rajzolt. Akkoriban az Erdélyi Helikonban fölhívtam a figyelmet 
ezekre az értékes visszaemlékezéseire és sürgettem, hogy nagy kortársai-
ról, az első Nyugat-nemzedékről is írja meg emlékeit. Ezekről a folyóirat-
cikkekről írt recenziómat szívesen fogadta. Amikor 1943-44-ben a 
Franklin Társulat 1944 könyvnapjára tervezett nagy kiadványom (Ma-
gyar Dunakonföderációs tervek másfél százada) ügyében gyakrabban 
találkoztam Schöpflin Aladárral is, elkértem tőle a Rádióban akkoriban 
elhangzott két előadását. Az egyik Ady-Babits-Móricz, a másik 
Kosztolányi címmel személyes emlékekkel átszőtt kitűnő arckép. A 
két kéziratot most közöljük. 
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januárjában halt meg. Utána ment el Babits «Mihály 1941 
nyarán s utolsónak Móricz Zsigmond, alig néhány hónappal 
ezelőtt. Pályájuk párhuzamosan haladt s együtt ívelt fel 
magasra, egy irodalmi korban éltek, együtt fogjuk emlegetni 
őket mindenkor. Jó barátok is voltak, gondolkodásuk, jelle-
mük, életmódjuk különbözősége nem volt akadálya barátsá-
guknak. Ady a polgári társadalmon kívül élt, az úgynevezett 
bohémvilágban, másik két barátja a polgári életformák között 
helyezkedett el, ezért nem találkoztak valami sűrűn és nem 
alakulhatott olyan bizalmassá, mint például Petőfi és Arany 
barátsága, de őszintén megbecsülték egymást s örültek, ha 
valami véletlen összehozta őket. 

Adynak egészen élete vége tájáig sohasem volt Budapesten 
saját állandó lakása. Élete első szakában nem is lakott igazán 
Pesten, sokat járt Párisban, egyebütt külföldön, minduntalan 
leszaladt néhány hétre szüleihez Érmindszentre, később, házas-
sága után az év nagyobb részét Csúcsán töltötte. Ha Budapes-
ten tartózkodott, szállodákban lakott, mindig szerényebb, 
olcsóbb helyeken. Első idejében a Podmaniczky utcai István 
főherceg szállóban ütötte fel tanyáját, később sokat lakott az 
Erzsébet körúton, az egykori Meteor szállóban, a New York 
palotával szemben. Későbbi idejében a Magyar Király szálló 
volt legtöbbször a tanyája, régi kopott szálloda a Dorottya 
utcában, ahol most a Futura palotája áll. Több ízben, hó-
napokig a Városmajor szanatóriumban lakott a Városmajor 
utcában, ahol szertelen életmódjának következményeit igyeke-
zett kiheverni. 

Mindig voltak emberek körülötte, de alapjában véve 
magányos ember volt. Senkihez sem kötötte igazi szoros 
kapocs, inkább cimborái voltak, mint barátai azok között, 
akikkel éjszakáit töltötte az Andrássy úti Három Holló nevű 
korcsmában, vagy más hasonló helyeken. Nem vette őket 
valami sokba, tisztában volt értékükkel. Ellentétben az akkori 
bohémkedő fiatal írókkal, kávéházba nem igen járt, az úgyne-
vezett irodalmi kávéházakat elkerülte. De nem szeretett az 
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előkelő, díszes helyekre se járni, rosszul érezte magát bennük, 
feszélyezte a sok ember. Ahogy élete haladt, egészsége rom-
lott, egyre jobban visszavonult szállodai szobájába. Szívesen 
vette, ha barátai meglátogatták, de ő nem ment sehová. Na-
gyon nehezen lehetett vendégül megkapni egy-egy baráti vacso-
rára. Társaságban, ha az nem állott megszokott környezete 
tagjaiból, különösen ha nők is voltak jelen elfogódott volt, 
keveset beszélt és ilyenkor jobb mértéket tartott a borban is. 
Olyan nőkkel, akikkel már kissé összemelegedett, nagyon ked-
ves tudott lenni, szeretett velük kötődni, tréfálkozni. Jól 
érezte magát Móricz Zsigmondéknál. Zsiga első feleségével, 
Jankával nagyon jó barátságban volt. Náluk felvidult, jóked-
vűen, egy vidéki gavallér módján udvarolt neki, ami Móricznak, 
akinek a nőkkel való barátkozásról kissé régimódi felfogása 
volt nem is volt mindig kedvére. Egy alkalommal minálunk 
addig-addig erőltette a fiatalasszonyt, amíg az beleegyezett, 
hogy tegeződjenek, - Móricz alig tudta leplezni emiatti 
bosszúságát. Ady ezt jól tudta és éppen azért csinálta. Szerette 
barátját apró tréfákkal ugratni. Móricz sohasem tegeződött 
nővel, még a feleségével sem. 

Ady — ezt mindenki tudja róla, — sokat, kelleténél sokkal 
többet ivott, de mindig csak bort, közönséges korcsmai boro-
kat. Néhanapján déltájban kevés sört, pálinkát soha sem. A 
pezsgőt szerette, ha nagy néha nagyobbacska pénzhez jutott, 
olyankor egy-két üveggel. Vörösborral szerette keverni. Duhaj-
kodni nem szeretett, csöndesen megült a korcsmaasztalnál és 
iszogatta borát. Egy alkalomra emlékszem, amikor a budai 
Márványmenyasszonyban kedve kerekedett cigányozni. Diri-
gálta a cigányt vidéki mulatós urak módjára, de nem nagyon 
értett hozzá, látszott, hogy nem kenyere az ilyesféle. 

Ahol megfordult szállodában, vendéglőben azonnal jó barát-
ságba lépett a személyzettel, pincérekkel, szállodai portással, 
szobalánnyal. Ezzel elérte, hogy mindenütt különös figyelem-
mel szolgálták ki. Borravalóval nem takarékoskodott. Egyszer 
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szokatlanul nagy borravalót adott a pincérnek, mikor ezt szóvá 
tettem, azt felelte, 

— Azt akarom, hogy tiszteljenek. 
Meg is tettek a kedvéért mindent amit csak kívánt. 
Gyerekekkel jól tudott bánni. Ha néha nálunk volt, elját-

szott a négyéves kisfiammal órahosszat is hempergett vele a 
pamlagon, nem bánta, ha a gyerek rángatta a hosszú fekete 
haját, tanította nótákra. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor 
játékos volt, máskülönben nem szeretett játszani semmiféle 
játékot, kártyához tudtommal sohasem nyúlt, a sporthoz sem 
volt semmi érzéke. Legfeljebb mikor egy télen az egyik Aréna 
úti szanatóriumba lakott, ki-kijárt a korcsolyapályához, nézte 
a hídról a korcsolyázókat. Mulattatta a szép látvány, — a jégen 
hajladozva sikló emberek képe. 

Egészség ellenes életet élt, az bizonyos. Nagyon keveset járt 
a szabadban, ha néha mégis járt egyet, hosszú, kissé vontatott 
léptekkel járt, szinte tévetegen. Ha csak lehetett rövid utakra is 
konflison-egyfogatú bérkocsin ment, kétfogatún nagyon rit-
kán, villamosra sohasem ült. Rengeteget cigarettázott, mindig 
az írók, újságírók akkor legkedvesebb cigarettáját, Princeszászt. 
Egyszer nálunk vacsorázott, akkor kaptam valakitől ajándékba 
néhány doboz legjobbfajta egyiptomi cigarettát abból kínáltam 
meg, de nem kellett neki, addig erősködött, míg le nem küld-
tem a cselédlányunkat éjszaka a közeli kávéházba Prin-
ceszászért. 

Furcsa szokása volt, vendéglőkben étkező cigarettás embe-
rek egykori szokása ez, hogy étkezés közben két fogás között 
is rágyújtott. Egyszer nagyon előkelő, gazdag házban voltunk 
néhányan vacsorán, akkor ugyan nagyot néztek a kényes úri 
hölgyek, mikor ő az előétel és a pecsenye között elszítt egy 
cigarettát. Olyan volt mint egy nyűgös gyerek, ha valamit 
megkívánt, nem nyugodott, amíg meg nem kapta. 

Szeretett szép ruhában járni, nagyon tudott örülni egy új 
ruhának. Elegánsan is öltözött, de kicsit azért mindig olyan 
volt, mint egy vidéki gavallér. Vidéki maradt mindvégig, soha-
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sem hasonult át teljesen fővárosi emberré. Nem is szerette 
Budapestet és különösen a pesti embereket. Gúnnyal és lené-
zéssel beszélt azokról az ügyes pesti fiúkról. 

Házassága után rendezettebb életet kezdett élni, de éppen 
olyan magányos maradt, csak éppen, hogy mellette volt a kis 
szőke asszony. Nem járt jóformán sehová sem. Aki találkozni 
akart velük el kellett.hozzájuk mennie. Ekkor élete utolsó két 
évében volt először Adynak saját önálló lakása. A Veres Pálné 
utcában bérelt egy kedves kis háromszobás lakást. Csinszka 
finom ízléssel bútorozta be. Ady ideje legnagyobb részét a 
tágas halinak is beillő előszobában töltötte egy karosszékben, 
itt olvasott leginkább újságokat, itt fogadta látogatóit. Aztán 
betegeskedése egyre súlyosabb lett, akkor már utolsó hónapjai-
ban állandóan ágyban feküdt. A fiatal asszonyka hősiesen 
ápolta, állandóan mellette volt, látogatói is egyre gyérültek, a 
költő magára maradt feleségével, amíg át nem költöztették a 
szanatóriumba, ahol lehunyta szemét. 

Babits Mihályt akkor ismertük meg személyesen, mikor 
feljött Fogarasról és verseket olvasott fel a Nyugat első fel-
olvasó estjén. Nagyon érdekes, szokatlan jelenség volt, sovány, 
nagyon sápadt fiatalember, a szeme égett, mint egy megszállott 
emberé, verseit éneklős hangsúlyozással szavalta. Az első 
pillanatban kissé furcsán hatott, de néhány perc múlva már 
hatása alá került a hallgatóság; csakhamar lenyűgözötten hall-
gatták s végül is igen nagy hatása volt, az emberek megrendülve 
érezték egy rendkívüli szellem jelenlétét. Neki volt a legna-
gyobb sikere a nagyszámú szereplők közt. Közelebbről meg-
ismerkedni akkor nem tudtunk vele, mert másnap már vissza 
kellett utaznia Fogarasra, tanítani a távoli erdélyi gyerekeket. 
Leveleket váltottunk vele, izgatottan olvastuk új meg új ver-
seit. 

Aztán áthelyezték tanárnak az újpesti gimnáziumhoz s attól 
kezdve sűrű, majd mindennapos érintkezésbe jutottunk vele. 
Rákospalotán lakott, onnan járt be közénk előbb a dunaparti 
Bristol kávéházba, később a Central kávéházba, ahol csak-



Dokumentum 911 

hamar írókból, tudósokból álló asztaltársaság alakult körüle. 
Az újpesti gimnáziumból csakhamar áthelyezték Budapestre a 
Tisztviselő-telepi gimnáziumba. Áthelyezését Gaál Mózes, az 
intézet igazgatója, a népszerű ifjúság író eszközölte ki s Babits 
ezért mindig hálás volt neki. A Tisztviselő-telepen bérelt lakást, 
az Üllői út környékén levő éttermekbe járt étkezni, a kávé-
házban majd mindennap találkoztunk vele. 

Ekkor ismertük meg szellemének pazar gazdagságát, sokágú 
és mély műveltségét, amely kiterjedt a világirodalmon kívül a 
filozófiára, matematikára és egyéb tudományokra is. Társasága 
rendkívül érdekes és elmemozdító volt. Egyszerűen, minden 
nagyképűség nélkül beszélt, számára magától értetődő volt a 
nagy tudás, állandóan benne élt a magas szellemi légkörben. De 
azért tudott jókedvű is lenni, tréfálkozott, apró élményeket 
mesélt diákkorából, Szekszárdról és Pécsről, egyetemi éveiről. 
Tömérdek verset tudott könyv nélkül, Arany Jánosnak úgy-
szólván minden versét tudta, görög-latin verseket mondott. 
Tóth Árpáddal, aki szintén állandó tagja volt társaságunknak, 
ha belemelegedtek, nem volt vége-hossza a verseknek. 

Más társaságban ritkán járt. Néha felvittem este magunkhoz 
rögtönzött vacsorára s ilyenkor engedett feszességéből, melyet 
mindig érzett, ha nőtársaságba került. Ilyen alkalmakkor 
meleg, derűs, kellemes volt, érzett rajta a jó gyermekszoba. A 
kis fiammal is jóbarátságban volt. A gyerek nagyon szeretett 
állatokkal játszani, egész kis állatkertje volt, valami kemény 
anyagból formált állatokból. Babits egyszer két lámát hozott 
neki, észrevette, hogy ez az állat hiányzik a gyűjteményből. 
Azóta ő volt a „lámás bácsi" a fiam számára. 

Modorra, magatartásra nagyon igénytelen, egyszerű ember 
volt. Mindig rendesen, tisztán öltözött, divattal, eleganciával 
nem sokat törődött, a ruhát nem díszül hordta, hanem csak 
hogy be legyen takarva a teste. Már hírneves költő volt, még 
mindig az édesanyja csináltatta ruháit egy szekszárdi szabónál, 
próba nélkül, ugyanarra a méretre, mint egyetemi hallgató 
korában. Egy alkalommal panaszkodott a feleségemnek, hogy 
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már tíz éve dolgozik neki ez a szabó és még mindig rövidre 
csinálja a kabátja ujjait — eszébe sem jutott , hogy más szabónál 
is lehet ruhát varratni. 

Nem volt bohém, rendesen élt, ételben, italban rendkívül 
mértékletes volt. A bort megitta, mint jó szekszárdi ember, 
családjának is volt szölleje a város határában; ez a szőlő több-
ször szerepel verseiben, még inkább Halálfiai c. regényében. 
Szerinte a szekszárdi bor volt a legjobb a világon. Egy-két 
pohárral szívesen megivott, de soha nem tobzódott az italban. 
Egyszer Adyval vacsorázott s utána büszkélkedett, mert Ady 
megdicsérte, hogy jól bírja a bort. 

Adyval nem barátkoztak össze azonnal. Kora ifjúságában 
nem szerette verseit, ez kiderül Kosztolányival váltott levelei-
ből, csak később édesedett hozzájuk. Hogy a barátság köztük 
lassan alakult ki, arról gondoskodtak Ady túlbuzgó hívei, akik 
minden áron riválist akartak látni benne. Támadták őt a szocia-
listák lapjában, megvádolták alaptalan gyanúkkal. Ady sem 
volt ebben egészen ártatlan, ő féltette elsőségét, volt benne 
valami bizonytalanság-érzés, hogy az emberek elpártolnak tőle, 
mások fölébe kerülnek; gyanakodva nézte Babits sikerét. 
Babits sohasem mondott rosszat Adyról, mindig elismerte, de a 
barátság köztük csak jóval később lett melegebb és őszintébb. 
Igazi mély barátság sohasem alakult ki köztük. Ritkán is talál-
koztak, mind a ketten jobb szerettek látogatókat fogadni, mint 
látogatóba járni. 

Babits kevéssel az első világháború kitörése után beljebb 
költözött a Tisztviselő-telepről a városba, a Reviczky utcába. A 
ház, amelyben lakást bérelt, Bánffy Miklósé volt, a kitűnő íróé. 
Három szobája volt Babitsnak, csupa családjából maradt öreg 
bútorokkal, néhány régi családi képpel. Szerette a jó szőnye-
geket, máskülönben lakása puritánul egyszerű volt, legfőbb 
dísze a hatalmas és egyre gazdagodó könyvtár. Csak két fényű-
zése volt: sok drága könyvet vásárolt és ha tehette utazott 
külföldön. Legtöbbet Olaszországban járt. Mindig egyedül uta-
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zott, nem szorosan előre megállapított útiterv szerint, inkább 
ihlet és hangulat vezette. 

Készülő dolgairól nem igen szeretett beszélni, csak egy 
esetet tudok, amikor sokat beszélgettünk Kártyavár c. készülő 
regényéről, amely tudvalevőleg Újpesten játszik. Véletlenül 
tudtam egyet-mást újpesti dolgokról és emberekről. Én szalma-
özvegy voltam, neki vakációja volt. Azon a nyáron majd min-
den este együtt vacsoráztunk és megbeszéltük a készülő 
regényt. Néhány mellékes alakot és motívumot, amiket én 
mondtam el neki, fel is használt a regényében. Más műveiről 
csak akkor beszélt, amikor már készen voltak. Egy-egy friss 
versét szívesen megmutatta, szerette kipróbálni a hatását máso-
kon. Amit írt, különösen verset, nem adta ki azonnal, a fiókjá-
ban hevertette, hosszabb-rövidebb ideig, néha egy-két évig is. 
Sokszor kételkedett magában s ilyenkor keserves órákat élt át, 
idegesen félt, hogy mit szólnak verseihez mások. Nagyon érzé-
keny lélek volt, a támadások, melyek érdemtelenül érték, 
nagyon bántották. Képzelődött is, hogy üldözik, hogy az 
emberek megvetik, vagy haragusznak rá. Ezért különösen iro-
dalmon kívüli emberekkel rendszerint túlságosan tartózkodó, 
sőt mondhatni félszeg volt. Nagy fájdalommal beszélte egyszer, 
hogy az utcán találkozott egykori pécsi gimnáziumi igazgatójá-
val és az nem fogadta a köszöntését. Ebből túlzott következte-
téseket vont le és sokat kesergett miatta. 

Későbbi éveiben ez a félszegsége sokat enyhült. Annyi 
felől fordult feléje az elismerés és tisztelet, hogy be kellett 
látnia, félelemérzése alaptalan. Azért olyan emberekkel, akik-
nek nem volt közük az irodalomhoz, mindig maradt benne 
egy kis tartózkodás. Különben sem szerette a nagy társasá-
got, az idegen embereket. Idősebb korában egyre jobban 
kiütköztek rajta a családjából, a szekszárdi úri házból hozott 
szokások és gesztusok. Mikor már mint házasember megsze-
rezte az esztergomi Előhegy oldalában álló házat, a nyarat 
mindig ott töltötte. Itt látogatták barátai. Alig volt náluk 
vasárnap vendégek nélkül. Sok kedves napot töltöttünk ott, 
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Babits nagyon jó házigazda volt, figyelmes, kedves a vendé-
gek iránt, szakasztott olyan mint egy magyar vidéki úri 
ember, aki a kertjében, vagy a szöllejében fogadja a vendé-
geit. Jókedvű volt, meleg és szeretetreméltó, mindig elébe 
ment a pályaudvarra a vendégnek és estefelé el is kísérte a 
vasúthoz. A hegyoldali ház, melyet évről-évre bővítettek, szé-
les hosszú teraszával, üveges verandájával, elragadó kilátással 
a Dunára, és a Kis-Alföldre, megmarad kedves emlékezetében 
mindazoknak, akik jártak benne. Babits alakja úgy is tűnik 
fel legkedvesebbnek, amint e ház teraszán üldögéltünk és 
csöndesen beszélgettünk. Aztán jöttek a szörnyű betegségek, 
már nem járhatott ki Esztergomba, egyre sötétebb felhők 
vették körül s az egykori derült kép helyett az embertelen 
szenvedés emlékei nyomulnak emlékezetünkbe. 

Móricz Zsigmonddal Babits, különösen pályájuk első felé-
ben tartott jó barátságot. Egyszer küldött is Móricznak Szek-
szárdról egy kis hordó bort a családi szőlőből. Erre vonatko-
zik Vile potabis című szép verse. Barátságuk később elhide-
gült, mikor a Nyugat körüli dolgokban ellentétek keletkeztek 
közöttük. 

Móricz Zsigmond volt közöttünk a család embere. Az 
Üllői út 95. számú házban lakott az első emeleten, szép tágas 
négyszobás lakásban, melyből csak akkor költözött át a 
Fővám térre, mikor másodszor megházasodott. Járt-kelt a 
világban, de élni igazán a családjában élt, feleségétől és 
három lánykájától körülvéve. Élete nagy fájdalma két kisfiá-
nak elvesztése volt. Vörhenyben haltak meg csaknem egy-
szerre. Első felesége beszélte, hogy akkor napokig kálvinista 
zsoltárokat énekelt, rossz hallással, rekedtes hangon, de mély 
áhítattal. 

Társaságkedvelő ember volt, de ő is ritkán szánta rá 
magát, hogy valakihez látogatóba menjen. Annál jobban 
szerette, ha mások jöttek hozzá. Mikor megismertük, a Hét 
Krajcár idején, csontos arcú, sovány ember volt még, erősen 
vidékies formájú, lassú járású, nyugodt beszédével kissé ide-
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gennek tűnt fel a pesties formájú és viselkedésű fiatal írók, 
újságírók között. Lassanként megismertük, hogy milyen 
derék ember, jó barát, készséges és jóindulatú írótársaival 
szemben. 

Neki is a leányfalusi ház és kert volt a leginkább hozzáillő 
keret, ott érezte igazán otthon magát, családjában, vendégei 
között. Egészen olyan volt, mint egy derék falusi gazda, ven-
dégszerető a túlzásig, kedvesen mosolygó és barátságos. Ked-
vessége nem modor volt, hanem a természete. Derült lénye 
alatt azonban, a mélyben, nagy indulatok rejtőztek, de eze-
ket csak ritkán engedte kitörni. Nőkkel kedvesen tudott 
beszélgetni, tréfálkozni, de mindig csak egy nő élt igazán a 
számára, a felesége — maga is megírta önéletrajzi könyvében, 
hogy ő mindig teljesen, minden gondolatával odaadta magát 
annak a nőnek, akit élete páijául választott. 

Otthonülő ember volt ő is, csak néha jött rá este valami 
nyugtalanság, ilyenkor kapta magát elment hazulról és kima-
radt hajnalig. Nem csinált semmi különös duhajságot, nem 
ivott, nem volt boros ember, csak járt egyik kávéházból a 
másikba. Erre valahogy szüksége volt. Ha felesége szidta, 
hogy sokat költött — igazában keveset költött, megbecsülte a 
pénzt, - akkor azzal felelt, hogy ez üzemi költség. Háztar-
tásuk egyszerű volt. Fényűzés iránt nem volt sok érzéke. 

Élete utolsó éveiben sok mély válságon ment keresztül, 
nem volt könnyű az élete. Szüntelenül dolgozott, mindig tele 
volt tervekkel, — amelyekről szeretett beszélni, ezek voltak 
legkedvesebb beszédtárgyai. 

Reggel mindig korán kelt, az öt óra rendszerint talpon 
találta íróasztalánál. Nappal pihent egy-két órát, dolgozni 
mindig nappal dolgozott, nem volt éjjeli munkás, mint a leg-
több íróember. Szeretett nagyokat enni, mindig bámultam, 
hogy milyen mohó étvággyal ette a hideg főzelékeket, 
káposztát, babot, amiket én gyomrom mélyéből utálok. Nem 
volt nagy húsevő, élete utolsó éveiben jóformán kizárólag 
növényi ételeken élt, leányfalusi kertje terméséből. Külföldön 
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nem sokat járt, mindössze két nagyobb külföldi útjára emlék-
szem. Egyszer Svájcon át Párisig jutott , egyszer Olaszországot 
járta be. Idegen nyelvű könyveket alig olvasott, a magyar 
Írókat ismerte, de jobban érdekelték az írók, mint műveik. 
Ha azonban valami írás megtetszett neki, őszintén tudott érte 
lelkesedni. 

Három különböző, sok tekintetben ellentétes egyéniség, 
egy időben, a magyar irodalom csúcspontján. Emlékezni 
rájuk öröm és büszkeség. Annak, aki barátságba tudott jutni. 
Most már mind a hárman oda túl vannak, csak a műveik és 
az emlékük él. Az évek múlnak s velük mi is; most már alig 
néhányan vagyunk életben azok közül, akik együtt vívtuk a 
nagy irodalmi csatát a magyar irodalom megújulásáért. De 
leginkább szép emlékeink vannak olyan barátainkról, akikkel 
együtt szép és érdemes volt élni. 

EMLÉKEZÉS KOSZTOLÁNYI DEZSŐRŐL 

Kosztolányi nevével a Magyar Szemle című hetilapban talál-
koztam először. Ezt a lapot eredetileg Kaposy József, a Szent 
István társulat igazgatója, katolikus pap, igen derék magyar 
ember szerkesztette, konzervatív katolikus szellemben. Szí-
vesen adott benne helyet a fiatalságnak; nem egy később nagy 
hírnévre jutott fiatalembernek ő nyitott először kaput a nyilvá-
nosság felé. Kaposy később visszavonult, átengedte helyét egy 
másik katolikus papnak, Gergely Józsefnek, aki modernizálta, 
átalakította a formáját és bebocsátotta hasábjaira az akkor 
nagy forrongás állapotában levő modern fiatalságot, harcos 
hangot honosított meg benne az irodalmi, képzőművészeti, 
színházi téren. Itt küzdöttek az akkor még fiatal Hevesi Sándor 
és Márkus László a színészi stílus megújításáért a régi szavaló 
színészet stílusa ellen, mások az akkor nálunk még új impresz-
szionista festészetért. Ide csatlakozott a fiatal, még az egyetem-
ről alighogy kikerült Kosztolányi is. A lap munkatársai és 
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baráti körük a Baross kávéházban tanyáztak esténkint. Ebbe a 
kávéházba jártam én is egy másik társaságba. Feltűnt ott 
nekem egy jól megtermett, lobogó hajú, kissé hanyag ruházatú 
fiatalember, akiről messziről is meg lehetett látni, hogy poéta 
vagy valami más művész-féle. Hangosan és szaporán beszélt, 
vitatkozott irodalmi dolgokról, láthatóan volt már némi tekin-
télye a társai között, mert szívesen hallgatták. Messzebb ültem 
az én barátaim között, nem hallhattam mit beszél, néha áthal-
latszott egy-egy francia költő neve, Verlaine, Baudelaire és még 
néhány azok közül, akik akkor a magyar fiatal költők bálvá-
nyai voltak. Megkérdeztem a pincértől, ki az a fiú és megtud-
tam, hogy Kosztolányi Dezsőnek hívják, újságíró. Csakhamar 
találkoztam ezzel a névvel a Magyar Szemlében, egy cikk alatt 
mely Leconte de Lisleről, a francia költőről szólt, áradó bámu-
lattal és feltűnő tájékozottsággal. Aztán nemsokára megjelent a 
Négy fal között című verseskönyve, erről írtam egy rövid, 
elismerő bírálatot a Vasárnapi Újságba s utána csakhamar beál-
lított hozzám a szerkesztőségbe maga Kosztolányi, bemutat-
kozott és ezzel kezdődött személyes ismeretségünk. 

Jó külsejű fiatalember volt, szép fiúnak is lehetett volna 
mondani, ha kicsit gondozottabb külseje lett volna. Egész 
megjelenése a bohém életmódra vallott: a szemébe hulló nagy 
haja, felleghajtó nagy köpenyege, a kezében tartott gyűrött 
kalapja, a nadrágja, melynek egyik szára hosszabb volt a másik-
nál és kissé rojtos volt, a cipője, melyen meglátszott, hogy nem 
mindennap fényesítették ki elég gondosan. Az akkori fiatal 
írók között szinte kötelező volt a bohémeskedés, a gondos 
öltözködés gyanút keltett, hogy az ember nem is tehetséges. 
Kosztolányin azonban rögtön meg lehetett látni a tehetséget. 
Azt hiszem, a tehetségnek van valami illata, amelyet meg lehet 
érezni első szempillantásra, mint valami megkülönböztető 
jelet. 

Ettől fogva hol sűrűbben, hol ritkábban találkoztunk. 
Kosztolányi időnkint hozott egy-két verset a Vasárnapi Újság-
nak, beszélgettünk irodalmi dolgokról, meg arról, hogy le 
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akaija tenni a tanári vizsgát, amiből persze nem lett soha 
semmi. 

Lelkes élénk temperamentumu fiatal ember volt, enyhe 
raccsolással beszélt, mindig irodalomról. Nagyon rossz vélemé-
nye volt az öregebb, konzervatív írókról, bízva bízott a saját 
tehetségében, volt a modorában valami titánkodás, de ez nem 
volt ellenszenves. Én, aki jóval idősebb voltam és hűvösebb 
vérmérsékletű, mosolyogtam rajta, de szívesen hallgattam. 
Később ez a titánkodás lekopott róla, az ember csak addig 
titán, amíg nem érkezett be, amíg küzdeni kell az elismerésért, 
s mindenáron bizonyítani, hogy joga van nagy dolgokat várni 
magától. 

Az akkori fiatal írók, majdnem mind éjszakázó emberek 
voltak. Mindnek volt törzsasztala valamelyik kávéházban, min-
den ismertebb kávéházban volt egy írók asztala, ahol össze-
dugták a fejüket, megbeszélték egymás munkáit, izgatottan 
olvasták a lapokat, bírálgatták az újonnan megjelent verseket, 
novellákat, szigorú ítéleteket mondtak. Állandóan az ajkukon 
voltak olyan szavak, mint „irodalom", „tehetség", „giccs" -
jaj volt annak akire azt mondták, hogy tehetségtelen, pedig 
gyakran és sokszor mondták. El tudtak vitatkozni órákig egy 
versen, mint valami égbekiáltóan fontos dolgon, el voltak telve 
az irodalom mindenekfelett való fontosságával, jóformán nem 
is érdekelte őket semmi más a világon. Ültek a kávéházban és 
elvitatkoztak hajnalig, még mikor felszedelőzködtek, akkor is 
hazakísérték egymást és sokszor órákig jártak fel-alá valamelyi-
kük lakása előtt, nem bírták abbahagyni a beszélgetést. Nem 
volt ez nagyon egészséges életmód, de volt benne jó is, fenntar-
totta bennük a hivatás-érzést és az irodalom ügyének nagysá-
gáról való tudatot. Az ifjú titán, ha aztán nagy nehezen ágyba 
került, nem csak nikotinnal és fekete kávéval volt eltelve, 
hanem azzal az érzéssel, hogy valami nagy dologban volt 
benne, segített felvirágoztatni a magyar irodalmat és a köz-
napon magasan felülálló levegőben él. így töltötte éjszakáinak 
javát Kosztolányi is. Közben pedig sokat tanult, olvasott, 
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elmélkedett, hevesen, türelmetlenül formálódott benne a 
költő. Újságíró is lett belőle, bejutott a Budapesti Napló szer-
kesztőségébe, amely nagyon nagyon népszerűtlen lap volt, de 
maga köré gyűjtötte az akkori irodalmi fiatalság javát. 

Később, miután megházasodott, szakított ezzel az éjszakázó 
élettel, szolid emberként élt, kevesebbet járt kávéházba, 
otthonülő életmódra tért át és rengeteget dolgozott. írt verset, 
novellát, tömérdek újságcikket, fordított franciából, angolból, 
olaszból, végzett mindenféle munkát és mindent jól. Megbíz-
ható munkás volt. Tudott és szeretett dolgozni. Érdekelte az 
újságíró munka is, írt a lapokba, a Budapesti Napló után a 
Világba, a Pesti Naplóba, élete utolsó szakaszában a Pesti 
Hírlapba mindenfélét, amit újságírók írni szoktak a rendőri 
riporttól a vezércikkig. Őt nem csábította hanyag, felületes 
írásra az újságíró munka. Ellenkezőleg: ebben alakult ki a 
stílusa, mert mindig bármennyire kapásból kellett írnia, komo-
lyan törődött stílusának tisztaságával, mondatainak ritmusával 
és nyelvi kifejezésének világosságával. Ebben ösztönszerűen 
vezette veleszületett tehetsége, de tudatosan is fejlesztette 
stílusát. így lett a legjobb, legtisztább magyar stiliszták egyike. 
Most is azt hiszem ő volt a legteljesebb megvalósulása a lite-
rátor embertípusnak, annak az emberi formának, aki teljesen 
fenntartás nélkül az irodalomban él, azzal van eltelve szerve-
zete minden porcikája, az az egyedüli nagy érdeklődése és 
szerelme, ennek rendeli alá élete minden jelenségét. Ez az a 
típus, amely nem csak csinálja, hanem éli az irodalmat, egész 
lényével minden helyzetben az irodalomé. A mi régi irodal-
munkban alighanem Kazinczy volt ennek az életformának leg-
teljesebb megvalósítója. 

Nagyon szeretett játszani. De nem a szokásos játékokat, 
kártyát, sakkot, billiárdot. Amennyire tudom, ezeknek egyike 
sem érdekelte. De folyton játszott olyan játékokat, melyeket 
maga talált ki. Költő játékai voltak ezek, szabályhoz nem 
kötöttek. Az alapjuk mindig valami irodalmi ötlet volt, egy 
képzelt alak, vagy élethelyzet, egy furcsa föltevés, amely alap-
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talan ugyan, de lehet forgatni ide-oda, különféle világításokba 
helyezni, játékot csinálni belőle. Ebben legjobb játszótársa 
Karinthy Frigyes volt, aki épp ügy szeretett játszani, épp úgy 
tele volt jáHkos ötletekkel, mint ő. Egy-egy ötlettel aztán 
eljátszottak hetekig, belevontak másokat is, akik sokszor nem 
is tudták, hogy benne vannak. Nagyszerűen tudták ketten 
egymást ugratni, mindegyikük tudta meddig ér a másiknak a 
hiszékenysége, hol lehet és mivel megfogni, minek ugrik be a 
legbiztosabban. A fantáziájukkal játszottak és az írói lelemé-
nyességükkel. A nyelvvel, kifigurázták ismerőseiket, írótársai-
kat, egymást, sokszor önmagukat is. 

Egyszer például kitaláltak egy nemlétező írót, elnevezték 
Jeopardinak, életrajzot is csináltak neki, hogy ausztráliai író, 
angolul ír, korán meghalt, halála után ismerték csak fel stb. 
Beszéltek róla hónapokig, idézgették nemlétező műveiből, 
emlegették mindenütt, társaságokban, írók előtt is. Mindenki 
beugrott nekik, ők meg jól mulattak, mikor egy-egy jól infor-
máltságára büszke írótárs nagyképűsködve úgy tett, mintha jól 
ismerné Jeopardi műveit. Nyilvánosságra is hozták Jeopardit, 
beleírták nevét egy-egy újságcikkbe, mint olyan nevet, melyet 
magától értetődő dolog, ismer mindenki. A tréfának volt 
valami mélyebb értelme is: egyfelől az emberi nagyképűséget 
tréfálták ki vele, amely nem tudja elviselni, hogy be kelljen 
vallani, hogy valamiről nem tud, amit a másik jól ismer, más-
felől az írói hírnév keletkezését és illuzionárius voltát szemlél-
tették szatirikus formában. Ebbe a tréfájukba belement Babits 
Mihály is, aki jól mulatott a Jeopardi-kitaláláson és egyideig 
maga is úgy tett, mintha jól ismerné Jeopardi nevét és műveit. 
Az ő világirodalmi tájékozottságának átalános tekintélye csak 
annál nagyobb hitelt adott a jókedvű misztifikációnak. A 
„halandzsa" neve és fogalma Karinthy műve volt, Kosztolányi-
val ketten kitűnően tudtak halandzsázni: nagyon gyorsan 
beszéltek olyan szavakat és mondatokat, melyeknek nem volt 
semmi értelmük és mulattak rajta, hogy másvalaki olyan kép-



Dokumentum 921 

pel hallgatja mintha mindent jól értene. Ezeknek a játékoknak 
majdnem mindig volt valami mélyebb, mondhatni filozófiai 
vagy szatirikus értelmük. Agy velejük feszültségét, gondolko-
zásuk izgatottságát vezették le velük. 

Karinthy volt Kosztolányi legjobb barátja, akivel legtöbbet 
voltak együtt és legjobban megértették egymást. Majd mindig 
együtt voltak és nagyon jól mulattak egymással. Kosztolányi 
tulajdonképpen nem volt humoros természet, de szeretett 
jókedvű lenni. Karinthy társaságában derült ki, hogy mégis van 
benne humor. Ilyenkor ütközött ki belőle az örök gyermek, 
aki összekeveri a játékot a komoly valósággal és mulat a maga 
és mások furcsaságain. 

Kosztolányi mint már mondtam, nagyon sokat dolgozott, 
de kellett is sokat dolgoznia. Szegény ember volt, csak a tollára 
támaszkodhatott. Élete utolsó szakáig nem valami jól fizették 
a kiadói, könyvei közül csak A kisgyermek panaszai ért el nagy 
könyvsikert. Kellett tehát vállalni neki mindenféle pénzkereső 
munkát. Csak az első világháború után jutott odáig, hogy nem 
kellett szerkesztőségbe járnia, odahaza dolgozhatott, kénye-
lemben, könyvekkel telerakott dolgozószobájában. Újságíró 
munkát mindig kellett végeznie s csak halála után bizonyoso-
dott be, amit addig inkább csak írók vettek észre, hogy újság-
írói munkája, különösen az élete utolsó évtizedéből valók, írói 
teljesítménynek is milyen kitűnőek. 

A társaságot szerette, de inkább csak írók és hasonló embe-
rek társaságát, idegenek között ritkán érezte jól magát, rend-
szerint kissé elfogult volt. Orvosok társaságát azonban igen; 
nagyon érdekelték az orvosi dolgok. Már egyetemi hallgató 
korában bejárt néha filozopter létére a klinikára öccsével, aki 
orvostanhallgató volt. Laikus módon sok orvosi ismeretet szer-
zett, szerette orvosi dolgokba beleártani magát. 

Orvos barátai között voltak pszichoanalitikusok, ezekkel 
különösen szeretett beszélgetni. Feltétlenül hitt a freudi taní-
tásokban, ezeket alkalmazta magánéletében és kisfia nevelé-
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sében is. Novelláiban, regényeiben is hasznát vette pszichoana-
litikus tudományának, alakjainak lélektani ábrázolásában is 
erősen érezni a pszichoanalízis tanulságait. Akárhány novellája 
úgy hat, mint valamely pszichoanalitikus tétel illusztrálása. 
Édes Anna regényében a cselédlány gyilkosságát is csak az 
tudja igazán megérteni, akinek van egy kis fogalma Freud és 
hivei tanításáról. Ebben az orvosi érdeklődésében is volt egy 
kis játékelem, főszerepet azonban az intellektuális kíváncsiság 
játszott benne. Szeretett bekukucsálni az élet és természet 
titkaiba, izgatta képzeletét rejtelmességük, erős volt benne a 
kísérletező ösztön. 

Amíg élt, hírneve és hatása igen jelentős volt az írókra, de a 
nagyközönség széles rétegeihez kevéssé jutott el. Nagy népsze-
rűsége csak halála után következett be. Ezt se nagy, teljes írói 
becsvággyal írt munkái szerezték meg neki, hanem azok a kis 
hírlapi cikkei, melyekben az életről és világról való gondolatait, 
emberi magatartását fejezte ki. Ezek rendkívüli érdeklődést 
keltettek és ráirányították az emberek figyelmét egyéb, na-
gyobb müveire is. Ez a posthumus népszerűsége nagyon érde-
kes adalék az olvasóközönség lélektanához. Neki is, mint annyi 
más kitűnő magyar elmének, meg kellett halni, hogy nagyságát 
ismerjék és elismerjék. 

Hogy milyen rettenetes kínokat szenvedett végzetes beteg-
ségében az nagyjából ismeretes. Szenvedése nem csak testi volt, 
hanem talán méginkább lelki. Kimondhatatlanul félt a haláltól. 
Mikor utolszor voltam nála a kórházban Babits Mihállyal, már 
alig tudott beszélni. Szívszakasztóan könyörgött csináljunk 
valamit, mentsük meg, ő még élni akar. Nagyon szerette az 
életet, nagyon érdekelte az élet, borzalmas volt ragaszkodása 
hozzá még szörnyű kínjai közt is. 

Tragikus rendelkezése a sorsnak, hogy ők ketten, Babits és 
Kosztolányi, akik együtt az írói pályán, párhuzamosan, egy-
mással vetekedve éltek és dolgoztak, olyan hasonlóan haltak 
meg, hasonló nagy szenvedések közt, kevéssel egymás után. 
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Mindket tő jüke t rákbetegség ragadta el, Babits a to rkában , 
Kosztolányi a szájában kapta meg és mind a ketten megismer-
ték az emberi szenvedés szélső határá t . És mind a ke t tőnek a 
hatása a magyar közönségre egyre nő haláluk után. Ma t ö b b e t 
emleget jük és egyre jobban ér tékel jük őket . Mindke t ten 
nagyot nőt tek , mióta nem élnek. 

Közli: GÁL ISTVÁN 

HELYESBÍTÉS 

Bajomi Lázár Endre hívta fel figyelmünket, hogy előző számunkban 
Szabó Dezső levelei Vejja mérnökhöz c. közleményünkben a 8. sz. leve-
lezőlap francia szövegének olvasata (és ennek következtében magyar 
fordítása) hibás. A szöveget ellenőriztük az eredetin s a harmadik mon-
dat helyesen így hangzik: Je suis très fort et „gentilhomme" par tous 
mes fibres. Vagyis magyarul: „Nagyon erős vagyok s minden ízemben 
'nemes'." Ez így egyébként nemcsak franciául hibátlan, de Szabó Dezső 
önmagáról alkotott képével is pontosabban vág össze. - Egyben meg-
említjük, hogy a 14. sz. levél záróformulájába sajtóhiba csúszott. 17. 
sor helyesen -.Rajmundnak és Jul. Kunosnak mes salutations amie. 

A szerk. 


