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Tudom, sokan sajnálnak rossz egészségemtől rám kényszerített szebafogsá
gemért. Mondanom sem kell, hogy mennyire nélkülezöm a természet távlatait,
míndazt, amit csak a négy fallal körülhatárolt ember értékelhet teljes egészében
a szabad természet adta gazdagság pazar világában; ámbár - ahogyan már
elmondottam - a képzelet is képes végtelenné tágítani falaktól zárt bőrtönö

met, s e kivételes órákon még a valóságnál is elevenebb érzékelésével ajándékoz
meg: újraélhetni múltam már-már feledésbe süllyedő élményeit. Ezeknek a ré
gi, de váratlan feltámadásukban új találkozásoknak és búcsúknak valódi pillan
gólétünknél is rövidebb élettartama még felelősségteljesebb súlyt és értelmet nyer
az élet alkonyán. Csakis tiszta és igaz szembenézéssel idézhetem meg sokak szá
mára holt, de általam élőnek érzett barátaim és ismerős kortársaim hangját és
tekintetét. Sajnálatos, hogy többnyire az élettől búcsúzva érünk meg valójában
az életre, s arra is, hogy minden részrehajlástól mentesen beszéljünk az embe
rekről, egy pillanatra sem felejtve el Saint-Exupéry meghatározását: Amit lá
tok, az csak a kéreg, ami a Iegfontosabb, az láthatatlan.

Nemrégiben - egy csöndes alkonyórán - átszálltam képzeletem lepkeszár
nyán a Szigetország Westminster katedralisának híres Poets' Cornerébe. Most
is messzí útra készülök; nem annyira térbeli, inkább időbeli messzeségbe, Sze
retnék bevilágítani saját Poets' Cornerem számomra élő lakóival fennállott kap
csolataimnak egyik-másik jelenetébe.

Nem voltak emberi gyöngeségektől mentesek. Tudok hibáikról, sőt búneik
ről is: emberek voltak, de esetleges gyarlóságaik ellenére sem akármilyen em
berek. Egyéniségek. Legtöbbjük tekintetéből felém ragyogott a kivételes szellem
vagy lélek, sőt mindkettő nagyszerűsége, benső tartásuk meghajlásra, megalku
vásra képtelen egyenes gerince, de ugyanakkor a másik embert megértő és meg
segíteni kész jóság félreérthetetlen sugárzása. Voltak közöttük. akiknek az okos
sága, tehetsége, a tudása ejtett bámulatba, másoknál példaadó következetessé
gük, eszméik tisztaságában megőrzött hitük, de volt akihez jobb sorsra érde
mes, elsikkadt élete felett érzett szánalmam segíteni akarása hajtott, felébresz
teni benne azt az embert, akiben én még míndíg rendületlenül hittem (és sok
esetben nem is ok nélkül). Titkaik birtokában sorolhatnám még hosszan, mí
féle kategóríákba oszthatnám őket - példaképeket és ellenpéldaképeket - bár
egyiket sem hasonlíthatom össze egy másikkal, mert egyéniségek lévén, mind
másfélék voltak. Csupán egyben közösek: így vagy úgy, de mindenkinek volt
valami köze személyíségem kialakulásában, sok esetben hosszú évek bensőséges

kapcsolata, de nem is egyszer egy szorosabb barátság előzményei nélkül is mély
nyomot hagyó találkozás embert formáló erejével.

Ha már túl sok szornorúság nehezíti a lelkünket, s ezt még magunknak sem
akarjuk bevallani, többnyire visszatérünk gyermekségünk kertjébe, elfelejtett
réges-régi fájdalmainkhoz, s igyekszünk elhitetni önmagunkkal is, hogy még
mindig ezek a régi sérülések sajognak. Öregségünk legbiztosabb menedéke a
gyermekkor, mert most már nem csupán szorongó gyötrelmeit kívánjuk felidéz
ni: az idő múlása úgy hozza ki, érleli eleven tündökléssé a színeít, mint Mun
kácsy nevezetes alapja, a bitumen; az évtizedek folyamán a festék is tovább
él. dolgozik, egyre módosul. Rögzíteni semmit sem tudunk az élet állandóan
változó mozgásában ; távolabbról kell néznünk az embert, mert a közelség 
az érzelem - néha torzít, vagy éppenséggel túl szépet rajzol. Idő kell hozzá,
míg az emlékezet is a helyére tesz mindent. ~

Régi elfogultságaimat is letompította már az idő múlása, bár gyermekkorom
újraélésének kurta lepkelétében most is elsősorban Apám szelíd szeme, gon
doktól barázdált homloka, türelmetlennek sohasem hallott hangja adja számom
ra a valóság legteljesebb Illúzióját. De nem egyedül lép szobámba; Anyám kezét
fogja. Ot is egészen másként látom már, mint egykori heves türelmetlenségeim
ben. Ezekről a dolgokról sose írtam. Nem magam miatt, dé féltem, hátha vád-
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iratnak tűnne anyám ellenében. Most már ezt a lelkemben oly sokáig rágódott
kérdést is eldöntöttem : tudom, hogy családunk széthullásáért nem őt terheli a
felelősség. Lelkern erkölcsi törvényszékének nem őt kell elmarasztalnia; a bűnös

verdiktet sokkal inkább korára és főként csupán hallásból ismert "self made
man" nagyapám fejére kell kimondanom.

Nagyapám Jókai tollára méltó regényalak lehetett, daliás termetével, dús
hajzattal körített markáns férfiszépségében. Szédületes pályafutását nagyanyám
huga (Vilma néném, akínél sivár árvaságomban meghúzhattam magamat) be
szélte el; miként tornászta fel magát vándor bádogos-inasból gazdag gyártulaj
donossá. Azután a hatalom és jómód magas polcáról megmámorosodott szílajság
gal ugrott fejest a nagy élet nyújtotta kalandokba. Az asszonyok szerették, de
Fortuna asszony csalárd szerető; utolsó, legmerészebb vállalkozását úgynevezett
"pönáléval" kötötte, s egy váratlan katasztrófálls áradás helyrehozhatatlan ká
rokat okozott a már vége felé tartó munkálatokban. Nagyapám úgy képzelte,
vége mindennek, s a túlhabzsolt teljesülések csömörétől elveszítve már régi ru
galmasságát, gyáván futamodott meg az ifjúságában oly diadalmasan meghódí
tott, de most ismét a régi szegénységbe visszakanyarodó élet elől, Elsárgult
századvégi újságokban olvashattam izgalmasan tálalt öngyílkosságáról ; ezzel mar
talékául engedve át egyetlen agyondédelgetett leányát - anyámat - annak az
életnek, amely ellen semmiféle védőoltásban sem részesítette, sőt mindent el
követett, hogy elvakult szeretetében életképtelenné tegye. Megadott neki mín
dent: divatos szalonokban rendelte a ruháit, drága mesterektől vett nyelvórákat,
művészi fokon tanult meg zongorázní s hetente háromszor képezhétte bársonyos
tónusú szép mezzoszopránját Maleczky Jozefa asszonynál. Dekoratív megjele
nése, muzikalitásaés remek színészí adottságai - míndig más szfnű és hangu
latú lelki alkata - szinte predesztinálták az énekesnői pályára, de bádogos-inas
ból nagygyárossá lett édesapja lenézte a "komédiásokat". Am azt sem engedte
meg, hogy gőgös akarata előtt míndíg meghajló nagyanyám a családi életre
nevelje. "Az én lányomnak sohasem lesz arra szüksége, hogy főzőkanalat vagy
varrótűt fogjon a kezébe. Csevegjen és olvasson folyékonyan franciául meg né
metül, zongorázzon-énekeljen a saját kedvére,.és legyen olyan szép, amilyen
te sohasem voltál!" Hát bizony később ugyancsak nagy szükségünk lett volna,
hogy főzőkanálhoz nyúljon; mí gyerekek alaposan megsfnylettük szerencsétlen
véget ért nagyapánk esztelen nagyzási hóbortját. Sajnos Apám nagyműveltségű,

korai özvegységre jutott édesapját sem ismerhettem, egy fénykép alapján festette
meg portréját Karinthy Frigyes testvére, aki két nővéremet tanította festeni. A
festmény elpusztult, de fényképét megkaptam Apám nővérétől: tiszteletre méltó
és szép öregúr, dús fehér üstökkel, nemesen metszett vonásokkal a nyílt tekin
tetű, szelíd arcon. A kép mellett Apám két hozzá írott levelét őrzöm; melegít
az őszintén tiszteletteljes szeretet és hála, amelynek hangján számol be neki
a párizsi világkiállításról.

Visszatérve nagyapám portréjára : Karinthy Elzének is jut hely az emlékeirn
ben. Az időben messze jártam még az iskolás kortól. Sűrűn váltakoztak nálunk
a különbözö Friiuleinek és Mademoisellek, csak a még apám nővérét is zon
gorára oktatott, egyre összébb zsugorodó Zapf néni tartott ki hűségesen mellet
tünk. Apám homlokát egyre több gond tette mind sötétebbé, mi pedig a külön
féle kisasszonyok árnyékában oly magunkra hagyatkozva növekedtünk, mint a
szabad rét vadvirágai a gyomok és dudvák rengetegében. Karinthy Elze művé

szl törekvései elébe leküzdhetetlen akadályokat gördített a szakadatlan kenyér
küzdelem, . de nyílt őszinteségének soha senki és semmi nem szabhatott korlátot.
Látszólag hideg, sőt zárkózott, míndenfajta csúszás-mászáara képtelen természete
volt, de engem gyakran kapott az ölébe; iürelemmel hallgatta meg a versikéi
met, amelyeket úgy szedtem fel innen-onnan, mint a kis csirkék az udvaron fél
reszórt magvakat. A versikékhez különféle ábrákat is raizolgattam, s: e fantasz
tikus "illusztrációk" kedves mosolyt csaltak vértelen ajkára. Egy alkalommal 
nővéreim rajzórájának épp vége szakadt - sétából tértem haza, s ő szokása sze
rint az ölébe kapott. :Én egy hatalmasat trüsszentettem, azután még egyet, mire
ő megtapogatta az arcomat, majd kezébe fogva a csuklórnat, a pulzusomat fi
gyelte, s közben azt is észrevette, hogy vásott clpőcském talpából sáros lucsok
csurdogál. Hirtelen elhatározással benyitott anyámhoz. aki éppen zongorázott.
Nem tudom, mít mondhatott, mert halkan beszélt, de lehetséges, hogy elragad
ta a féltés, mert tudom, hogy szeretett. Anyám hideg visszautasítását már tisz-
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tán hallottam, mert felemelte a hangját: "Legyen nyugodt, a kicsit ágyba dug
juk, de az ön feladata kedves Elze kisasszony az, hogy rajzórát adjon a két na
gyobb lányomnak." Am Elze kisasszony nem adott több órát nekik, ellenben
"kerekperec" jelentette ki anyámnak, hogy két nővéremnek sok mindenhez lehet
tehetsége, de rajzolni márís jobban tud a kicsi, s így semmi értelmét sem látja,
hogy céltalanul apassza szüleím pénztárcáját. Jó volna azonban, ha az épp so
ron levő "kisasszony" több gondot fordítana a kicsi cipellőjének talpára, mert
akkor talán elkerülhette volna ezt a lázas meghülést,

Nagy bánatomra soha többet nem jött hozzánk. Pár évvel később véletlenül
találkoztam vele a Rákóczi úton; a nyakába röpültem. ő pedig meghazudtolva
hidegnek mondott lényét, összevissza csókolt.

Hamarosan búcsút mondtunk a lakásnak is, ahol mindez történt. örökösen
hurcolkodtunk. Thomas Mann szerint egy új lakás a külső élet gyökeres átala
kítása, kiküszöbölése minden ódon és fölösleges dolgoknak, elmúlt évek csöke
vényeinek. Talán szüleim is így gondolták. Ha visszaidézem sűrűn váltakozó la
kásainkat, tudom, hogy mindenik egy-egy jóvátehetetlen fejezetét jelenti süllye
dő családi életünknek. Mindenikkel egy-egy olyan korszak tűnt el visszavonha
tatlanul, amelyiknek egyik-másik hangulati árnyalata mintha visszacsendült vol
na még olykor, de csak pillanatokra s még a réginél is fájdalmasabb hangnem
ben. Hová lettek már az egykori Frűuleíriek és MademoiseUek? Többször feküd
tünk le éhesen, mint jóllakottan, senki sem törődött velünk.

Az egyre konokabb összecsapások és civódások vészes feszültségeiben lelkünk
rnélyén már gyógyíthatatlan sérüléseket szenvedett gyermekségünktől búcsúzó éle
tünk. Kedélyünkre sötét végzetként nehezedett szemérmes "úri nyomorúságunk"
s az egyre mélyebb redők apánk szemlátomást öregedő arcán. Alig túl az ötve
nen végzett vele egy váratlan agyvérzés; nem érszűkület, hanem a kibírhatat
lan gondok és izgalmak következtében. 0, mennyi gondolatot rebbent fel ben
nem ez az idő előtti, tragikus vég! Azonban nem akarom kiteregetní mindazt,
amiről ő soha senkinek sem kívánt beszélni. Annyi bizonyos, hogy Apám a ma
ga médján költő volt; költő a hegedűjén. de még sokkal inkább a zongoráián,
amelynek vallva ...:. a nap verejtéke és szüntelen hajótörései után - csalódásait
is át tudta színezni szívárványos csodákká.

Halála után nehezen ocsúdtunk fel. Minden cél és értelem nélkül, fejvesz
tetten topogtunk Valamelyik Lajos-korabeli cicomás szalonunk ütött-kopott há
romlábú asztalkái és foszladozó brokátú kanapél között. Makart csokraival, dél
szakot hazudó pálmáival és kacér porcelándámáíval olyan volt ez a hamis ara
nyozású idejétmúlt világ, mínt saját illedelmes mosolyunk máza, amely mögött
ott tombolt lefojtott életvágyunk, sok ingerült elégedetlenségünk és titkos meg
alázottságunk, Sután félszeg helyzet volt kifelé kék matrózkabátos úrígyereknek,
belülről meg proletárnál is proletárabb, anyátlan-apátlan árvánál is elhagyot
tabbnak és míndig éhesnek - ó, mennyire éhesnek lenni.

Fiatalságunk rugalmassága is nehezen bírkózott meg reménytelen nincstelen
ségünkkel ; miként bírta volna hát csíllogásra elkényeztetett, szerencsétlen
anyám? Idegbaja egyre jobban elhatalmasodott, pedig még harminc évesnek sem
látszott, bőre megőrizte fiatalos hamvát, alakja lányos nyúlánkságát, csak fino
man formált szép keze reszketett szánalomra méltóan, ahányszor csak becsoma
golt apám könyvei közül jó párat. Én vittem el azokat a körúti öreg antikvá
riumoshoz, aki gyakran érdeklődött - míndig tapintatosan - az életemről, és
megvásároltá tőlem Uhland, Lenau, Lessing, Gríllparzer és egyéb divatjamúlt
nagyság gótbetűs műveit is, amelyek még évek múltán is ott hevertek érintet
lenül a felső polcon, ahová a vétel után helyezte. A fehér szakállas, erősen rö
vidlátó, görnyedt kisöreg is bennem él még - valamelyik sarokban-, hisz
csakis megértő együttérzésből adott pénzt olyan könyvekért, amelyek akkoriban
a kutyának sem kellettek.

Mielőtt még Vilma nagynéném magához vett, sok minden változás történt a
családban. Fiatalabb nővérem szinte még gyermekfejjel menekült egy vidéki há"
zasságba. Idősebb nővéremet Apám testvére behozta egy belvárosi pénzintézetbe,
nagy nehezen leérettségizett bátyámat pedig a Magyar Folyam- és Tengerhajózási
'l'ársasághoz. Egészen előlről kellett kezdenie: vödrökből mosta-locsolgatta az AI
dunát járó Kékes gőzös fedélzetét, azzal vígasztalzatva magát, hogy előbb-utóbb

majd csak feljebb léphet a létrán. De még mielőbb feljebb léphetett volna, le
kaszálta szegényt az akkoriban arató spanyol influenza.
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A testvérek között mí szerettük egymást .a legjobban, s mégis, egy fiatal
gzívet nem nyomhat meg sokáig a reménytelenség és a bánat. Az új tavasz oly
kor el-elfeledtette már gyász-karmolta sebeimet, összeforrasztotta lassan, akár az _
ifjú nyárfák 'törzsének sérüléseít, Önző fiatalságomban olyasféleképpen áltatgat
tam magam, míntha Arpádka nem halt volna meg, csak ismét messzire hajózott,
s valahol- ismeretlen helyen - vödrökből még mindig a Kékes fedéizetét locsol
gatja, hogy másodkapitánnyá lépjen elő. Nem akartam szembenézni a valóság
gal, hogy szegény már régen előlépett, jó magasra, valahová a csillagokon is
túlra, a tejút fátylas homályába, vagy még messzebbre. Nem mertem kutatni,
hogy merre és hová?

Minderről azért szóltam ennyit, hogy érthetővé tegyem, mít jelentett szá
momra - élet előli meneküléseimben - a zene és az irodalom. Tudom, nem
én vagyok az egyetlen, aki gyermekkorában az állandóság biztonságos érzése
helyett folytonos földrengésben élt. De amíg különféle vészes hullámzások és
kétségek elől Apámhoz fordulhattam, aki mindig felnőttet megillető választ adott
kérdéseimre, feleletei a legtöbb esetben kielégítették tudásvágyamat. Egy gyer
meknél legtöbbször még a szülő sem veszi észre, ami az élet felszínes mozgásaí
mögött karakterének tulajdonképpeni lényege. Apám mínden űzöttsége ellenére
is sokat sejtett meg benső énem fejlődéséből, talán ezért erőszakolt magára mln
dig ~ legnehezebb napjaiban is - kellő türelmet irodalmi és zenei hallásom
fejlesztéséhez. Mohó szomjúsággal ittam a zenét és a betűket, de sohasem válo
gatás nélkül. Kamarazene-estéiknek véget vetett ugyan az anyagi ziláltság és
sok civódás, de a szonátázásban még sokáig egyek voltak, s oly jó volt kettőjü

ket hallgatni! Aztán ezt is abbahagyták, anyám kikötött az operáknál - áriáit
önmaga kísérte zongorán -, Apámtól legtöbbször kedves romantikusait hallot
tam: Chopint, Schubertet, Schumannt és Lisztet, de gyakran játszott Mozartot,
Bachot, Beethovent és Brahmsot is. Amíg futotta, gyakran vittek el magukkal
az Operába és hangversenyekre, de később már boldog voltam, ha elsőbbséget

kaptam a Teleionhírmondó egyik kagylójának birtoklására. Persze nem érthet
tem meg családunk összes válságát, de tudtam, éreztem, hogy egyre sötétebb
fellegek tornyosodnak felettünk, s bizony eléggé szomorú gyerek voltam, aki
öntudatlanul is megsejdítettern sok mindent, ami a szüleimnek külön-külön fájt.
Tán ezért volt oly megváltó érzés megszépülní a zenében, amely valami meg
értő csodálatos nyelven oldotta fel szorongásaímat és híányérzéseímet, mintha
csak magam panaszoltam volna el titkos gyötrelmeimet és reményeimet. Apám
indított el a komoly zene szeretetének útján, s halála után sem tévesztettek meg
divatos szólamok. Ha valaki Chopin zenéjét nőiesnek nevezte, nekem emlékeznem
kellett az ő véleményére: "Chopin: asszonymuzsika!? Jegyezd meg magadnak,
hogy zenéje a legfájdalmasabb, legátfogóbb férfibánat,- sőt, egy nemzet egye
temes búja és gyásza." Már kamaszlány koromban megmosolyogtam. ha valaki
a mozarti muzsika csipkeszerű bájáról beszélt, bár az igazi Mozart megértése
csak Bruno Walter varázspálcája nyomán nyílt meg előttem szinte kinyílatkoz
tatásszerűen, Már akkor - fiatalságomhoz képest eléggé éretten - megértettem
a g-moll szímtónía tragikus magányba forduló fájdalmát, vagy az ugyancsak
g-moll ötös vonagló fájdalmű harcát a végzet ellen. S az operairodalom csúcsá
nak mar akkor is a Don Juan-t tartottam. Apámtól tudtam, hogy Mozart démo
ni - donjuaní - hangneme a d-moll, ugyanekkor ez Beethovennél a tragikus
pátoszé, és az ő F-dúr hangneme - ezt is tőle kaptam - még most is az al
konyi hangulatot jelenti számomra.

Hosszú listát állíthatnék össze Apámtól kapott szellemi örökségeímről; korai
érdeklődésemet zene és irodalom iránt elsősorban neki köszönhetem. És amit ó
a klasszikus magyar és német irodalom terén elkezdett, folytatta a magyar iro
dalomban és a francia irodalom megismerésében egy oly kiváló tanár, aki írói
minőségében is a legjelesebbek közé számított. Molíere, Daudet, Balzac és a
többi, általam akkor még ismeretlen nagy franciák műveíről tőle hallottam elő

ször, s bár ez nem tartozott szorosan a tananyagunkhoz. új ablakot nyitott szá
munkra a vllágirodalomba.

(Folytatása követ1~ezik'
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