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EMLÉKEZÉS OSVÄT ERNŐRE 

Mielőtt első novellámat leközölte a Nyugat , Schöpflinék hírül hozták, hogy Osvát 
ismeri már a novellapályázaton megdicsért írókat , és engemet is vár az Andrássy úton levő 
Korona kávéházba. Schöpflin t ud t a , hogy a súlyos dolgokat szeretem halogatni, ezért felesé-
géhez fordul t : — Menjenek együtt Ernő bácsihoz, Szefi képes becsapni bennünket ! — Így 
indultunk el ketten és egy január i fagyos napon először találkoztam mint író Osvát Ernővel. 
Akkor kerültem először és utoljára némi bátorsággal a Korona kávéházba, mert később ez 
a hely jelentette számomra a legtöbb gátlást , a legszorongatottabb ellenkedést. I t t ismertem 
meg, hogy embernek csak nehéz lenni, de írónak mérhetetlenül gyötrő. 

Osvát fölkelt, meglepődött: 
— Maga az? 
— Emlékszik rám szerkesztő úr? 
— Hogyne, hogyne ! Király György halála alkalmával találkoztunk először a Centrál-

ban és egyszer a villamoson. Ugy-e? — kérdezte, és tekintetemet fölkapta. A levegő egyszerre 
csillogóbb lett , betöltöt ték Osvát Ernő gyönyörű szemei. Egymást nézegetve kis kacérság 
rezgett közöt tünk, de csak pillanatokig, mert amilyen könnyedén kapta föl az eseményt, 
oly gyorsan eresztette el, szemeit az asztal márványlapjához fordí tot ta , szája fanyar l e t t , 
mosolyában irónia éledt. 

— Hozott megint valamit? — kérdezte. 
Ügy éreztem, csúfolódik és zavarba jöt tem. Ezt a zavart ismerhette jól, f inomabb 

le t t , a mosolya bátorítóbb. Már akkor éreztem és későbbi találkozásaink megerősítettek benne, 
hogy Osvát nem csak szelepet tölt be, de szerepének pompás játékosa, talán unta is már , 
különben hogy áradhato t t volna köréje a találkozás kacéran megfiatalodó pillanatai u tán 
kételkedő fanyarság és a csalódások finom bána ta? Ma már tudom, hogy a csalódásokat és 
a kételkedések fanyarságát nem az egyének hibái rak ják el, hanem a múló és folyton válto-
zandó idő kegyetlensége kényszeríti. Osvát egyik legsajátosabb vonása volt , hogy az időben 
időtlen maradt , mindig megtar tot ta imponáló puri tánságát . Feketébe öltözötten ült a kávé-
ház páholyában, szerzetesi egyszerűséggel és mégis feltűnővé vál tan . Aki öltözékével és maga-
tar tásával kilép a megszokott dolgok keretéből és szerényebb, rendszerint ellenkezőjét éri el. 
Olyan, mint a színész, kinek szerepéhez fontos a jelmez. "Osvát Ernő személyisége akkor már 
élő legendává szövődött . A biztosan látó nagy krit ikust tisztelték, oszlopát a nemes irodalom-
nak és mindenek fölött a félrevezethetetlen" szerkesztőt. Azt tisztelték, akinek nyomán fel-
szöknek, vagy végképpen lezuhannak a kezdő írók. Ahogy szemben ültünk egymással, l á t tam 
mást vá r t , mint amilyen vagyok, érdeklődése kialudt , és mikor búcsúztam, mosolyában 
irónia volt . — Hozni fogjuk a novelláját — mondta , mintha engesztelne, pedig ő sem tehete t t 
róla, és én még kevésbé, hogy nem tud tuk megszeretni egymást. 

Gátlásaimat, amit a Korona kávéházban első találkozásunk alkalmával kap tam, töb-
bet nem vesztettem el. Mindig félszeg marad tam s ha szembekerültünk, úgy éreztem, hamisak 
vagyunk, szeretet nélkül mosolygunk, nem ta r t tehetségesnek, mert hiányzik belőlem az a kis 
személyes játék, ami a tehetséget elhitetné vele, az a kedves mellékes, ami által a fontos 
érdekesebb lesz és meggyőző. Nem emlékszem rá, hogy felesleges dolgot mondtam volna, és 
ha zavaromban megkérdeztem: — Hogy van szerkesztő úr? — ijedtté vál tam. Ilyenkor ősz 
hajával mosolybafinomodottan Osvát Ernő olyanná vált , mint ezüst rámában egy érdekes, 
de számomra idegen kép. Zavaromból sohasem oldott fel, pedig leleplezte, sőt élvezte. így 
lettek találkozásaink enyhülés helyett egyre gyötrőbbek. Az ember, ha fiatalságára gondol, 
sok nehéz órá já t mulatságosra vál tozta t ja , de a Korona kávéházban szerzett gyötrelmek 
elrekedtek. Szorongásaimhoz hozzájárult , hogy elkészült kézirataimmal sohasem voltam meg-
elégedve, de íróasztalfiókomban sem kívántam őket hagyni. Ügy éreztem, Osvát tud erről, 
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mégis segítő jóság helyett ironikus mosolyával mélyebbre süllyeszt. így költözött belém 
az idegetölő gyanú, hogy tehetségtelen vagyok, és mégis írni bátorkodom. A gyanú lebeszélt 
arról, hogy í r jak , de ugyanakkor önigényt fejlesztett , hogy csakazértis tegyem. Osvát Ernő 
nevelésének fontos t i tka volt , hogy a gyanút és önigényt egyszerre fejlesztette, így érhették 
el kisebb tehetségűek is, hogy magas írói erkölcsükkel rangot kaptak a nagy írók oldalán. 

— Hozot t kérem valamit? — kérdezte és én t iszta kuta tó tekintete előtt nyomban 
bűnösnek éreztem magam. Ahogy á tve t te az ívlapokat, azonnal olvasásukba merült . Ilyenkor 
magasan csukódó fekete ruhája "úgy tűn t , mintha törékeny testét jobban bezárná, arca szer-
zetesi komolyságot öl töt t , kérlelhetetlen igazságot. Míg olvasott, egyetlen arcizmával sem 
árul ta el, tetszik-e vagy nem? így lettek az íróra ezek a percek ideggyötrően nehezek. Aztán 
vagy azt mondta — Ezt visszaadom, jobbat várok. — Vagy azt : — Közölni fogjuk. — Akár 
te tszet t neki, akár nem, mindig mindent végigolvasott. Egyszer előttem kérdezte Schöpflin: 
— Ha látod, hogy tehetségtelen, rossz írás, miért olvasod el? — Osvát finom mosollyal vála-
szolt: — Sohasem tudha t juk , nem-e éppen az utolsó mondatok árulnak el tehetséget. — 
Ez volt Osvát Ernő lelkiismerete és nagysága. Kicsit mégis hamisnak éreztem, legendába-
zár tnak, a kiválasztottak pózába merevültnek. Kétségtelenül a legszebb póz volt , mert az 
egyszerűt és puri tánt sűrítette, de egészen nemessé mégsem csiszolta, talán túlnőt t önbizalma 
állította meg. Ironikus mosolya elárulta, hogy tud ja jól, hogy időnként minden nagy író 
ír rosszat. Egy visszakapott kéziratnál kijöttek könnyeim. Ijedten hajolt felém: — Kérem, 
ne nehezteljen. A nagy írók is í r tak rosszat, sőt sokszor évekig, csak rosszat, az tán 
várat lanul remekművel jelentkeztek. Például Tersánszky Józsi Jenő. — Azt hiszem, 
a visszaadott kéziratok még magasabbra emelték kritikusi tekintélyét, mint az elfoga-
dot tak. Engemet az is zavart , hogy el kellett fogadnom mások mértékét, azokét, akik 
nem csak tisztelték, de tévedhetetlennek ta r to t t ák . Nem mertem elárulni, hogy másnak 
látom őt, mint ők, nagyszerű, érdekes, sőt regényes, de számomra nem mindig egészen valódi. 
Nyugtalaní to t t az érdekessége, nem hittem el szerénységét, mert feltűnő volt és puritánsága 
hódító. Egészen semmit sem hit tem el neki, csak egyetlenegyet: ha elolvasott kéziratomra 
azt mondta : — Rossz ! — Ilyenkor fontolgatás nélkül összetéptem, szemétbe dobtam, néhány 
napra összeroskadtam, sokszor hetek kellettek, míg rendbejöt tem, aztán a krízis keménysége 
szigorúbb útra vezetett , azon voltam, hogy írásaimmal ne vál jak méltat lanná önmagamhoz, 
hiszen Osvát nem csak azt jelezte, hogy rossz, de ugyanakkor b iz ta to t t : — Magától jobbat 
várok. — És azzal ébredtem, amivel elaludtam: salaktalan, tiszta író kívántam lenni. Ennek 
a magas és egyre növekedő vágynak Osvát Ernő volt a teremtője, és szigorúsága szabta meg 
az u ta t . Ha aztán egy-egy írásom tetszet t neki, nem engedett hamar kiröppenni a Korona 
páholyából, kérdezgetett , mert nem csak a kéziratok kérlelhetetlen, tiszta bírálója volt , de 
kíváncsian szimatolta az íróban rejlő egyéb érdekességeket is. Sokszor úgy éreztem, hogy az 
utóbbit az előbbi fölé helyezi, és sokszor bizony igazságtalanul. Csak így tör ténhete t t , hogy 
kis tehetségeket néha a nagyobbak fölé helyezett. így sok sebet fakasztot t , de valószínűnek 
látszik, hogy sa já t magához sem volt kíméletesebb. Talán többet gyötrődött , mint amennyi 
sebet e j te t t . Azzal, hogy egy olyan írástudó, mint amilyen ő volt, írói képességét csak aforiz-
mákká szűkítet te, nemcsak gátlásait muta t j a és szenvedéseit, de sokkal többet : egy önmagát 
állandó benső figyelem ala t t őrző embert. Talán elijedt a bővenömlő mondatoktól , t ud ta , 
hogy ezekbe nemcsak az élet szépsége, de az élet szennye is beárad? Ha nem ő írja ezeket az 
apróságokat, hanem más nyú j t j a á t neki, biztosan észrevette volna, hogy ennyire lecsupaszí-
to t t vázbanaz igazság, csak okosság. Emlékszem, Schöpflin nem annyira kiábrándul tan, inkább 
részvéttel jegyezte meg: a nagy nevelő önmagát csiszolgatva, sajnos csontig engedte vésőjét. 

Később, életének utolsó évéiben mégis közelebb kerültünk személyileg is egymáshoz. 
Az a „mellékes" kezdődött el, ami Osvát előtt, ha nem is javí tot ta meg az írásokat, de föl-
szí totta érdeklődését. Fenyő Miksáéknál voltunk. Már sokan ültünk együtt , amikor meg-
jelent. Emlékszem törékennyé vált a lakjára , zaj talan mozdulataira, sápadt arcában fénnyel 
á t fű tö t t mély szemeire. Ezüstös ha j rámájába aranyló arca egy Rembrandt kép belső pom-
pá já t sugározta. Egyszerre minden csendesek let tünk, pletykázásaink, nevetéseink lehalkultak. 
Uzsonna u tán zenét kér tünk, behozták a gramofont. Lesütöt t szemekkel hallgattam s mikor 
felnéztem, tekintetével találkoztam. De most egy egészen más Osvát nézett rám. Közvetlen-
séggel mosolygott, mint a felnőtt , ha kilesett egy észrevétlenül játékaiba merült gyermeket. 
Mikor később éjszakábanyúlva kiléptünk a ker tá j tón , egymás mellett mentünk a Naphegy-
ről lefelé. A Philadelphia kávéház előtt nem kérette magát , beült velünk a füstös, rossz szagú 
helyiségbe. Az asztalon az Uj Idők legutolsó száma feküdt , lapozgatni kezdte, arcán figyelem 
éledt és az ébredő magyarok közé tartozó Kádár Levente cikkére mu ta to t t : — Elolvasom, 
ez tehetséges ember ! 

— Csakugyan annak ta r tod? — kérdezte Schöpflin. 
Osvát fölnevetet t : — De még mennyire! Ha az ébredőknek sok Kádár Leventéjük 

lenne, beállnék magam is közéjük ! 
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Ez volt az első és utolsó tréfa, amit tőle hallottam. 
Pár hét múlva bírálatokat vi t tem, most eltért rendes szokásától, nem fogott olvasá-

sukba, betet te ak ta táská jába és tekintete figyelmeztetett , hogy valamit , ami lényegem, 
ellopott és barátom let t . 

Hamarosan elbeszéléssel jelentkeztem, de ekkor már betegesen fá rad tnak talál tam. 
Szomorú volt és nem leplezte, hogy besüppedt a maga egyéni, nehéz világába. Megrendülve 
éreztem nagy hősiességet, mellyel testi vázát még mindig az irodalom ügyének rendeli alá, 
és ügyefogyottan kérdeztem: — Hogy van? 

— Nem jól — mondta halkan, előrehajolva, lesütött szemekkel. Alázatosnak, mély-
nek, igaznak lá t tam. Tud tam, hogy tüdőbeteg lánya, Osvát Ági életének utolsó stádiumá-
hoz közeledik, és a nagy szerkesztőből most összetört apa lett. Elbeszélésemet szó nélkül á tvet te , 
és meglepetésemre a legközelebbi Nyugat hozta. 

Ekkor lá t tam utoljára. 
Esős, sötét őszi reggel volt, amikor az uram átszólt a szomszéd szobából: — Osvát 

Ernő a lánya halálos ágyánál öngyilkos l e t t ! 
— Mégis nagy ember volt — mondtuk megrendülten, és körülbelül ezt mondta akkor 

mindenki. 
Pár nap múlva, temetésén mindazok, akik valaha beszéltünk vele, vagy kéziratot 

v i t tünk hozzá, találkoztunk és megindultan mentünk a két fekete láda után a csobogó esőben 
a sírig. Csak nagy és puritánéletű ember kaphat oly megrendült gyászt, mint ahogy mi kísér-
tük és s i ra t tuk. Mindenki érezte, hogy tör tént valami, eltűnt a legérdekesebb ember, el tűnt 
a legtisztább szerkesztő. 

« 
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