
LOVASS GYULA t
Noteszemben egy kis írás van; le sem másolhattam
még, azóta, hogy Lovass Gyula írótársamnak néhány
nappal ezelőtt, amikor a kórházban meglátogattam,
megmutattam. Még néhány nappal ezelőtt kezében
tartotta a íüzetet, olvasta az írást és az írás végén
szeme lehullott az üres helyről: melyről ki álmod
hatta meg, hogy arra az üres helyre mi következik.
Hogy a szemétől még alig elengedett tiszta helyre
pár nap mulva zavart, hiú és hiábavaló betűket

írunk, s hihetetlenségek sorozatában, mint egy irtó
zatosan rossz tréfát, - melynek azonban nem jön
meg az ellenfordulata, a megkönnyítő valóság, 
írjuk le: hogy Lovass Gyula halott.

Aki a hűvös távlatból, a kortárs rokonszenvező

szemével nézi csupán az Írótárs kihulltát a sorom
póból, az megilletödík, elmélyed a szomorú hírben:
aztán a kedves, becsült írótárs halálát fájdalmas le
gyintéssel iktatja a mulandóságra teremtett lények
elmenésének örök rendjébe. De mit szóljorr az, aki
nek számára az elköltözött élete közeli, testi valóság
volt; a pályatárson, a szellemi érintkezésen kívül az
ember életét élte vele együtt, a gondolat, az élet
beli, foglalkozásbeli közösség keretében ismerte
meg és szerette ezt a mély lelkű, becsületes, legma
gasabb ideáloktól vezetett tiszta embert? Az iroda
lom gyászolhat ja, és méltán, Lovass Gyulát, a fiatal
íröt, a magyar regény és esszé egyik legnagyobb
igéretét: de mi, akik együtt ültünk vele, nap mint
nap, egy íróasztalnál, e betűket, e hiú, gyarló jeleit
írhatjuk le csak a megrendülésnek, ami elfog, ami
kor hült helyére nézünk. Amikor tudjuk, hogy csen
des, szerény lépéseivel nem jelenik meg többé kö
zöttünk. Amikor csak minden kellesztények egyetlen
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vigaszával térhetünk napirendre a megdöbbentő,

váratlan esemény fölött: avval, hogy csak átutazók
vagyunk mindnyájan a földi állomáson; és csak
előrement ő, oda, ahová mindnyájan, pár nappal
vagy évvel később, - mit számít, - követjük azt,
aki elköltözött közülünk.

Hideg ésszel nem tudjuk lemérni ebben az órá
ban, mit jelentett, azonkívül, ami számunkra volt, az
irodalom összességének. Egy ember halála gyász,
még ha az örökkévalóság és egy másvilágon való
folytatás szemszögéből is nézzük. Gyász, mert ezen
a földön sok munka van és Lovass Gyula nem tudta
elvégezni, amire tehetsége képesítette. Fiatal évei
nek kezdő lendületében, de már sereg gyönyörii el
beszélés, esszé és mélyen szántó cikk után, mint
irodalmunk egyik legnagyobb reménysége, hagyta itt
e zavaros földi teret. Egyike volt legfelkészültebb
íróinknak, egyike' volt leglelkiismeretesebb kritíku
sainknak. Az embernek fáj elgondolnia, mi lett
volna evvel a felkészültséggel, tehetséggel belőle,

ha nem jön a katasztrófa. Mert teljes munkánkat
befejezve, magunkat kiteljesítve meghalni: betetőzés,

törvény, és életrend: de katasztrófa ilyen elkészü
letlenül és befejezetlenül elmenni, az eléggé soha
be nem fejezhető nagy munka elején.

E megrendült sorokat leírva, nem tehetünk mást,
mint azt, hogy eszméinek, gerinces magatartásának
továbbvitelét fogadjuk: ami örök emlékének ápo
lását jelenti.

Fodor József

KoSzorú megváltás. Ortutay Lovass Gyula elbúnyta alkalmá
ból koszorú megváltás fejében a Vigilia a székely gyermekek
gimnáziumi oktatására 75 pengöt és Possonyí László dr. 75

pengőt adományozott.
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