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Lányi Sarolta életművét irodalmunik előtör
ténetének részeként tartjuk számon. Erre köte
lez bennünket az a tény, hogy Lányi Ernő a szá
zad első évtizedében naigyon fontos szerepet töl
tött be városunk művelődésében, s gyermekei 
szintén szoros szálakkal kötődtek Szabadka kul
turális életéhez. Lányi Sarolta pályája itt bon
takozott, zsengéi a Bácskai Hírlapban és a Bács- 
megyei Naplóban jelentek meg. Ezek egy cso
portja későbbi köteteibe be sem került, de a 
kötetbe fölvettek is érdekesek szempontúinkból, 
mert a szabadkai szöveg és a könyvbeli közötti 
eltéréseik igen tanulságosaik. A gyűjteményünk
ben szereplő harminc vers közül négy itt jelenik 
meg először, tizenegyet pedig szerzőjük egy 
könyvének anyagába sem iktatott be, tehát jó 
formán még a szakmabeliek előtt is ismeretle
nek, akárcsak tárcanovellái.

Könyvünk másik része Lányi Sarolta kiadat
lan naplóját tartalmazza1, amelyet 1935. novem
ber 13-tól — kisebb-nagyobb megszakításokkal
— 1937. öktóber 16-ig két íróüdülőben és Moszk
vában: vezetett. Rendkívüli jelentőségét az ad'ja, 
hogy a férje letartóztatása körüli hónapoknak 
a légkörét jegyezte föl benne. Ahogy múlik asz 
idő, egyre több olyan emlékirat kerül nyilvá
nosságra, mely a sztálinizmus áldozatai felől 
idézi föl a törvénysértések éveit. Lányi Sarolta 
naplója minden vele rokon dokumentumhoz 
mérten is eredeti, kútfő. Eredetiségének legszem
beötlőbb jegye, hogy rjem is kútfőnek készült. 
Írására a szerző azért szánta el magát, hogy 
íráskészsége be ne rozsdásodjon, hogy magában 
az írói fegyelmet és kedvet életben tartsa. Igen 
jellemző, hogy a külső események nem is na
gyon érdeklik, elsősorban önmagáról ír: a maga 
közérzetéről, férje iránti érzelmeiről, kettőjük 
viszonyáról. Ebbe a magánjellegű világba tör be 
a kinti élet szinte váratlanul, de nem észrevét
lenül, mert a közérzet árnyalataiban, önkénte
lenül ugyan, de előre föltűnnék a szörnyű kifej- 
lés jelei. Ez a jóhiszeműség, ez a gyanútlanság 
a napló egyik legeredetibb vonása, s kivételes 
jelentőséget kölcsönöz neki: hiteles dokumentum 
egy korról és érdekfeszítő olvasmány is egyúttal.
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SÖTÉTBEN

Némiuljoin él mindörökre a dal 
A forró, a osapomgó, a szilaj.. .

Denevénszánnya rebben az éjinek. . .  
Némuljon él minden boldog ének.

Csatázik a hóvihar a széllel. . .
A szerelmem haldoklik az éj jel

És feledést fonogatnak, szőnek 
A bámatoik — fehér szemfedőinek.

Mimóza

Bácskai Hírlap, 1908. április 19.



IDEGEN CSÓKOK VADONÁBAN

Idegen csókok vadonéiban járok,
Idegen csókok vad örvénye szédít.
És én, az ijedős, szomorú vándor,
Hallgatom a csókok kusza beszédát.

Remegő reménység árva hajósa,
Csókolatlan a csókok ünnepén,
Borzadva sejtem: a fordulónál 
Ott áll az úton a raiblólegény.

'Sápadt rablólegény áll ott az úton,
Gyilkos rémület szögezi le térdem,
Nagy messzeségen átsifcoltok:
Én kedvesem! Ó jöjj, siess el értem.

Az ajkam, e forró piros pecsét,
Lelkemet őrzi, s a lelkem tiéd.
Segíts! Mert közel a rablólegény,
S akkor fölszakad a záros pecsét.

Torz vágyak leskelnek az utamon,
S rőt bűnök lángolnak, mint a lidércek, — 
Szívem körül, ha te nem vagy velem, 
Halálhideg acélkezeket érzek.

Siess! Lásd, én félek. Pisla lidércek,
Rossz bűnök, vágyak bujdosnak szerteszét. 
Siess! Míg lelkem forró piros őre 
Az ajkam, csókolatlan s a tiéd!

Idegen csókok vadomában járok,
Idegen csókok vad örvénye szédit.
S én, az ijedős, szomorú vándor,
Hallgatom a csókok kusza beszédit.

Szabadka, augusztus 29.

Csery Éva
Bácskai Hírlap, 1908, augusztus 30.



ŐSZI ALKONY MESÉI

Hogy rászállt a szoíbára az esti -bánat, odakinm a ködben 
árnyakként suhantak az emberek az ablak előtt, s a szoba 
mennyezetén kisértetesen vonultak el a kandaJllótűz bágyadt 
fényében. Sötét volt, csak a kicsiny lánglidércek fényes szemei 
világították be egy-egy kis időre a bútorokat s a szoba többi 
néma lakóit. Most a hallgatag zongora sötéten tükröző fáján 
siklott meg a fénycsík, majd a lámpát tartó karcsú bronzszo
bor arcára tévedt, mely e percben titkosan és félelmesen mo
solygott. A rámákban a kéjpek: rég halott férfiak és asszo
nyok, csodálatos, beszédes szemekkel, mintha megeleveníti
tek volna, szomorú történeteket meséltek egymásnak és bó
logattak hozzá. Talán őket hallgatta az a szomorú ember is 
a karosszékben, mert hasonlított hozzájuk, s olyan volt, mint 
aki érti, amit a halottak beszélnek sötét szobákban, alkony- 
órán.

Azonban nem sok idő múlva meghaltak a kicsi lániglidér- 
cek, parázsszemüikből kiloiblbant a fény, is a szomorúság em
bere egyedül maradt a sötétben. Most, hogy megszűnt a kan- 
dali ótűz duruzsolása, megérkezett a csönd.

A csöndeisségnek hangja van.
Ekkor szólalnak meg a kicsi hangszerek a lélekben, el

felejtett dalok, elhangzott szavak, melyek oly édesen muzsi
káltak egykor, kacagások és jajkiáltások: eilmúlt örömek, meg
gyászolt keservek visszhangjai, — ebkor a csöndben, enyhe, 
halk kórussá itomjpulva, zsongnak a hallgató ember lelkében.

A sötétségnek pedig látomása van.
Arcok a múltból melyeknek ismerős vonásaiban valaha 

életörömét kereste — árnyképek, sok átélt gyötrelmét, szen
vedését visszaidézők —, régen látott kedves tájak, melyeknek 
még a levegőjét is érezte, s ráismert a régi utak zöldellő sö
vényére.

A sötétben is tisztán »kivett egy képet, s beléremegett a 
lelke az emlékezésibe...

*



Húszéves volt és egy napon ki merte mondani: Boldog 
vagyok. Micsoda nap volt az! Az ég ragyogó, azúros, mint az 
ő lelke, a napsugár meleg, verőfényes, mint az ő kedélye, a 
levegő friss, üde, mint az ő ifjúsága.

Lázasan buzogott benne az ifjúság, mint egy csodálatos, 
•izzó lávafolyam.

Azon a miapon künn járt a hegyek közt; bájos, szép völgy
ben bolyongtak ketten. ő, meg a lány, lelkének másák fele, ál
mainak legszebbek álma, akit szeretett. A nap éppen a hegyek 
mögé iroskadt, s az egész égboltozat szinte tobzódott az alkony 
(pompázatos, vörösarany színeiben. Lent, a folyó habjai száz
szorosán tükrözték vissza a sugarak csüllogó játékát. Ekkor 
léptek ők ketten a hídra. Kézen fogva mentek, aztán megáll
tak, s a korlátnak dőlve nézték a vízben az eget, s még ott 
is, a tündöklő fényességben is, egymás szemét.

összefonódott kezük reszketett, s érezték -mind a ketten, 
hogy ebben a pillanatban nem választja el őíket semmi, egyet 
(gondolnak, egyet éreznék, lellkeák egymásba olvadnak, össze
kapcsolódtak örök erős lánccal. Azt is tudták, hogy ez a perc, 
ez a Minden. Ezután ami jön, az semmi, az messze van. Lenéz
tek a vízbe, s egymás kezének remegéséről tudták, miire gon
dol a másik. Alattuk lágyan hömipölygött a folyó, habjai 
hívták, csábították őket, kitárták előttük titkos mélységeiket. 
Oda, oda! Együtt! Most, ma, míg perzsel bennük a vér. Most, 
hamar, míg boldogok, míg ilyen mámorítóan fiatalok, egymást 
szeretők. Ez a Perc a szent csoda, a legtisztább harmónia, a 
titkoknak, a megértésnék egyetlen nagy perce, amely nem 
ismétlődik soha többé. Ezért az egy percért érdemes volt élni, 
és érdemes lenne meghalni.

A folyó 'hívta őket. . .
Nem, nem haltak meg ők akkor. A Perc elmúlott felet

tük. Hogy mi ment végbe bensejüklben a rövid úton — visz- 
sza, azt szóval kifejezni lehetetlenség. Mintha az egész világ 
minden szenvedőjének szenvedése, árvasága, gyásza, mind, mind 
aiz ő szegény, rioskadt vállukra szállt volna. Üresnek, céltalan
nak, kietlennek látták a jövőt, mely kérlelhetetlen biztossággal 
jön, jön, hoz magával tövises valót, szomjas visszanézést az 
elmúltba, messze. . .  Szeretni se tudtak tovább. Mintha egy
szerire minden húir megszakadt volna bennük. Vége... vége. . .

Ez aiz élet! AJkik túlélik azt a Percet, a nagy, szent, egyet
len percet, megbűnhődnék érte ezerszeresen. Ami adatott



nékik, — elvetetik tőlük. Árunak a percnek nagy gyönyöréért 
egy hosszú élet örömtel©ínségével fizetünk. „És vége az üdv
nek és vége a daíLnak. . . ”

*

SzÜTike fátylát leteríti az alkony a szobára. A kandalló
ban kialudt a tűz, meghaltak a lángilidércek.. .  A csöndesség- 
nek hangja van, és árnyai vannak a sötétnek.. .  A fáradó, szo
morú ember hallgatja az őszi alkony meséit. . .

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1908. november 8.



AVAGY

Talán a sóhajunkból született 
Szüzén piruló alkonyvég alatt,
Talán a lángból, mely szemünkben 
Kigyúl, mint máglyatűz az éjszakán.. .
Ki tudja, hol talált reá a lét.

És él a kis kobold. Merészen 
Köztünk szaladgál fürge fordulással. 
Parázsnszemével titkokat kutat,
Nevet az ajka, csiklandón kacag 
S az érintése éget, mint a tűz.

Mióta köztünk él a kis kobold,
A te száraz ajkad csókra szomjas 
És elborít a lángok zuihatagja, 
örvénylik, fonriong, zúg a véred 
És vársz reám a titkos éjszakán.

Mióta köztümk el a kis kobold,
Bódult fejeim válladra hajtanám 
És tüzesíti arcomat a láz. . .
Alvó ajkamon ébredez a csók,
Ha alsizom éjjel, erről álmodom.

Ha majd ittál az őrület borából 
S talán elíbódít engem is a láz;
Két ébredő ajk csóíkJban összeforr 
S el nem választja seimmi babona, — 
Amiért megöltük a kis koiboldot.

Parázs-szeméből kilobban a fény,
Hideg keze szétvágja ajkainkat.
Mi meredt szemmel nézzük halott testét 
S titkon egy percre meggyűlöljük egymást, 
Amiért megöltük a kis koboldot.

1908



NÉMASÁG

Szigorú, néma nők a múltból 
A számira tették csontos ujjukat.
Tiltó lakat, fojtó, inéhéz zár 
Szorítja sebzőn az ajkamat.

Hallgatóik daccal. Elsorvad lassan 
A hangom és én csak nem beszélek. 
Torkomba zúdul sóik nagy vészkiáltás, 
Ajkamon dermed. Kimondani félek.

A lármás, kiáltó emberrengetegben 
Gőggel hallgatok én, csalk egymagam, 
Tiltó lakait, fojtó, nehéz zár 
Börtönében senyved szegény szavam.

És jaj, úgy vérzik el száz gondolat:
Száz eszme. Vérümk hull, hull, mint özön, 
És én e párás, forró penmeteggel 
A lelkem hervadt kertjét öntözöm.

Szabadka, 1908



A HOLD-DALOKBÓL

I.

A havon, hóméi fehérebben,
Szelíd sugaraik fodra lebben:
Nők, mint én, s mint én, haloványok 
Az ezüstrujhájs Luina-lányok.

Táncolnak ők holdikóros-álmosajn.
Hunyt iszem-üikben árnyék. Talán a bánat? 
A sugárleányolknaik ah mi íájlhat?

Szelíd sugarak fodra lebben,
S egy felleg <a holt fákon elsuhan.. .  
Búsaik, máiként én, s haloványoik 
Az ezüstrulhás Luna-lányoík.

II.

Ó Hold! Kitárom kanjaim neked,
Fehér havon könnyes kísértet: én,
Esengő szóval, vágyva resziketeg.

Csókold fel fényeddel a lelkemet,
Ő Hold! És a sötétkék égen át 
Hallgasd meg szívem sóhaját!

S ha majd lenézesz, ahova én vágyom, 
Ahova mennék vérnyomos utón,
Lázzal sebzett inakkal is — tudóim: 
Ezüstös arccal mosolyogva nézz be 
A kiis szobába, ahol ö  van ébren,

Hogy feltekintsen, elvakulva nézzen! 
Szögezze a lelkem sugarad nyilára,
S lövélid szívébe, hogy a szent parázsnak 
Tisztító, nagy tüzébe lelke belevesszen, — 
Hogy értem égjen, engemet szeressen!



Meghalt a Hold. S az Éj az éjiben, 
özvqgy fbújánaik szilaj, nagy hevében 
Ámyékpalástot doib a néma fáikra 
S a rengő, selymes fűseregre.

S a fáik remegve, Xom'brázó sóhajjal,
S a füveik is — a fehér vadvizek /közt — 
Sugárzó álomlból riadva nézilk,
Hogy sír az Éj.

És keletről a megüresült trónusig 
Piros ruhájú, harsonás heroldok 
Vonnaík (bíbort az új (király élé,
Ki (büszke tűzszékéren fölroíbog.

Csery Éva

Báosmeigyei Napló, 1909. január 31.



KÉT HÁZ

Egy ország s millió szív van közöttük. 
Jégfényű pusztáik. Nagy, havas hegyek. 
Hidatlan vizek. Szakadékok öible.
Sívó rétségek. Vijjogó szelek.
És szívek. És szívek.

És a ház ott kábáimul, idenéz meredten.
S a ház iitt bús alblakszemét kitárja.
Elsüllyed a Miniden. És a meszeséget 
Megöli, feléli az éjszakának álma .. .
A két ház szeme tárva . . .

Már csak a Bánat utca van közöttük. . .
. . .  Egy emíberámy a falon. Feketén.
Idegenség a széken, asztalon.. .
S a másik házból, tárt ablalkszemén,
Benézek én . . .

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1909. mároius 7.



HAJNALI ÓRÁN

Álmatlan, fekete, sötét szoba.
Két szív dolbog csak. Az óráé s enyém. 
Két váirraisztó az álmok idején.. .

Utakat, rejtelmes égi mezőkön, 
ösvényeit fájó emlékezésinek 
Tövistépetten ibujdokoltaim én meg.

S az óra, ez az érező szívű gép 
Örök ugyanegy pályáján rohan 
Biztatva: lásd, immár öt óra van.

ö t óra . . .  Élek. Nem sírágyba fekszem. 
Merev magasmíba haza-visszajöíttem 
Láztól és létezéstől meggyötörtén.

Agyamra tompa köd száll. S érezem, 
Szívemre a Jövendő nehezül.
Az idők vára rajtam összedül.

Idő rohan felém. Évek, napok —
Ezer holnap és csak egyetlenegy ma.
Az utolsó . . .

Ablakom előtt 
Megáll a ievegőszm szürkület.
Hat óra van. Lassan felkelek.

Csery

Bácskai Hírlap, 1909, április 11.



VERSEK

I.

Fonnyadt, 'beteg daloknak ezre 
Borítja ködibe fáradt, bús fejem.
(Miiként halott, viaszfehér kezeikre 
Ráhull a sötét, gyászfényű selyem.)

Hallom növését síromon a fűnek. . .
Borzalmas lepkék suhannak felettem. . .  
Nehéz igondanögök fejemre görögnek —
A temetőnek kósza árnya lettem.

A boldogság is elkísért utamra.
Jött hallgatag. De félúton megállt.
S fonnyadt, beteg daloknak ezre 
Boldogtalan, szegény szívemre szállt.

II.

Oh csendesen.
Csak csendesen!
Nehéz beteg 
Az én szívem.
Oh szánj átok!
Vigyázzatok.
Ma ver még, holnap elpihen.

Ne várj te sem,
Szerelmesem,
Estére sem.
Holnapra sem!
Nem messze jő,
Már itt van Ő . . .
Csontkeze fogja a kezem . . .

Csery Éva
Báosmegyei Napló, 1909. április 11.



ANTIQUA

Hászímű márványpalota a lelkem,
Pálmás, -gyönyörű. Madarak őrziík,
Nagy, fehér madaraik. Hadik szárnyaik 
Szeldelik -a falak nagy árnyait.

Hűs álomliiget 'bozótjai mélyen 
Zordon oroszlán kökaitjában fekszem, 
Kövüiten, hidegen és várva, várva 
Valami szép szelíd halálra.

A kőpalota márványlépcsőjéről 
Szép, komoly lányok j önnek oda (hozzám,
S ifjúságom — ezer fehér rózsát —
Bús mosollyal »arcomra szórják.

Csery Éva

Báosmegyei Napló, 1909. július 11.



AZ UTOLSÓ REGGEL

Az utca már szürküli:, s a szép sötétkék éjszaka ledobva 
a csilllagos ruíhát, (fázósan öltötte fel alktóberi reggeleik szür
ke köpenyét. Majd iasisan felhajnalodott, de e reggelen senki, 
senki a földön nem köszöntötte váró, vágyó ujjong ássál a 
napot. A korai munkába menők komoran ballagtak. Egy pár 
sétáló öreg úr ifjúságára, lepergett éveire gondolt e reggelen, 
s ez rosszabb a halálra gondolásnál. Voltak, akik alvón fe
küdtek rossz levegőjű szoibában megfejthetetlen, riasztó ál
moktól kínozva.

Egy házban, melyet rút tűzfalak börtönöztek örök árnyék
ba, egy nő fésületlenül, imíbolyogva hosszú reggeli ruhájában, 
ajtót nyitott a szolgának, s izgatottan vette át tőle a kosarat. 
De nem bontotta ki, hanem furcsa mozdulatokkal járt-kelt 
a pitvarban, s valami olcsó melódiát dúdolt magában.

Egyszer-egyszer ráeszmélt, hogy ma nem lehet dalolnia, 
nem szabad, de újra meg újra megfeledkezett erről. A szolga 
egy daraíbdg Ibáimészan nézte, kérdezni is akant valamit, de 
aztán szó nélkül bement a szilibe, s fát kezdett hasogatni. 
A fejszecsap ások öblös, bántó hangját riogatva verték vissza 
a szürke falak.

Zaj lett az udvaron, *s a házban is.
Az udvarra néző ablakból kizörgetett valaki.
— Giza, Giza! — kiáltott fojtott hangon.
A nő aizonlban nem ment be, hanem a lármás udvaron 

idegesen lépdelt fülét befogva. Így aztán, aki zörgetett, halk 
ajtónyitással kijött az udvarra. Kövér, csinos asszony volt, 
karikás szemmel, sárga beesett arccal.

— Giza kérlek — szólt —, hívasd el Feketét. Tegnap 
ígérte, hogy korán eljön, úgy látszik, elaludt megint. Hívasd 
el Jánossal. Siess kérlek!

— Mariska! — kiáltott utána Giza, de aiz már nem hal
lotta.

Giza elküldte a szolgát a doktorért, s Ibement a kony
hára. Félrehúzta a forró tejet, s reggelit készített. Halálosan 
fáradt volt, nem gondolkozott, csak gépiesen mormolta ma
gáiban: „Borzasztó, borzasztó . . . ”



Mi a (borzasztó? Mos eszébe jutott, hogy két hónappal 
ezelőtt, még a nyáron, egy reggel vidáman táncoltak ki innen 
a verőfényes udvariba együtt a testvérével, ki most sápadtan, 
lesoványodva fekszik odabent. Talán haldoklik...?

Elöntötte szmét a könny, s a könny melege felengesz- 
tette jeges, fásult kedélyét. Zolkogón, de kissé enyhültén tett
vett azitán, s a sógora reggelijét tálcára készítette. Bevitte 
neki. Az előszobái tükörben megpillantotta sírós arcát, kócos 
haját. „Sajnos ma egy cseppet sem vagyok szejp. De mindegy, 
úgy sincs itt ő . . Ki? Rajtakapta magát e gondolaton, s be
lepirult a homloika, egész arca. Ügy ment be a hálószobába.

— Hogy van Lonti? — kérdezte a kövérkés nő férje.
— Marika bent volt egész éjjel, hiszen tudod — szólt, s 

ránézett. — Én egy órakor kidőltem. Lonti? Szegény! Bor
zasztó, borzasztó. — S ismét idegesen dörzsölte a halántékát.
— Laci, beszéltél a doktorral? Mit mondott?

— Fiam — szólt a férfi, miközben gallérját kapcsolta
fel —, Fekete előkészített a katasztrófára. Minden percben 
beüthet___

Giza elfehéredett.
— Szegény Lonti! — beszélt tovább a most már teljesen 

felöltözött férfi. Táviratoztam Imrének és Acélnak is . . .
Erre a szóra visszatért a lány arcába az életszín. Még a 

szeme is felvillant.
— Igen, igen — hadarta —, most bemegyek, megnézem. 

Nem lehet, hogy meghaljon az én édes Lontikám. Nem, nem 
lehet. Tegnap még beszélgettem vele. Csak tegnap, és m a...

Arcára csapta mindkét kezét és jajgatott. Aztán kiment.
A férfi maga ás zavart volt kiissé. Furcsán érezte magát 

szemközt a halállal, !ki ím nemsokára házukba lép. Különben 
ez neki anyagi gondot is jelentett, s homályosan érezte már 
az Entreprúse^zel folytatandó tárgyalások kellemetlenségét. 
Eszébe jutott a Lanti pénze a bankban. „Szegény Lonti!” — 
gondolta később.

Efféle gondolatok közt felvette felöltőjét s elmenőiben 
még meghagyta a cselédnek, hogy küldjenek érte, ha baj van, 
a hivatalba. Alig ént azonban a tornác végére, a háziból zűr
zavaros hangok ütötték meg a fülét. Elcsodálkozott, mikor 
felismerte a beteg Lonti hangját. Őt hívta — ez tisztán hal
latszott — különös, síró hangion. Most kiszaladt Giza és sápadt 
izgalommal intett neki. Ő szótlanul követte a leányt.

*



A sötét, .nehéz levegőjű szobában két égő láng csapott 
feléje: afoeteg leány szemei. Ült az ágyban és a Mariska 
szelíd kezét ellökte magától, amint belépett a Mariska férje.

— Ne, ne szeress te engem. Te ne szeress engem, és fe
lejtsetek el engem.és a bűneimet. Meghalok, de előibb a szí
vedbe ütöm a fullánkot. Szeretem az airadat. Téged, téged — 
fordult , a férjéhez, s delíriaimában is szelíd mosollyal lengte 
körül. Elkábuiltan hallgatta az, és égették a forró szavak. 
Csönd volt, s a ihaldokló delirált maga elé nézve merőn. — 
Acélt sohasem szerettem, hazudtam, s most örülök, hogy meg
halok előle. Gyűlölöm, és csak téged szeretlek.

Mariska férje lehajtotta a fejét és sírt. Meleg hullámok 
özönlött ék körül s e sírszéli szellem szomorú virágokat fakasz
tott a szívében.

Giza révedezve nézett a haldoklóra. (Oh, csak most jönne 
Acél. Most. Oh, ha jönne! Hallaná...)

*

Ekkor belépett Acél, a vőlegény. Gizát szerette titkon, 
Giza várt, s Gázáért dolbbantotta meg percnyi öröm a szívét 
a menyasszonya betegeskedésének hírére. Most is Gizát ke
reste a szemével. Ott fénylett barna !haja valahol, de mielőtt 
találkozott volna a pillantásuk, a haldokló lányon .pihent meg 
a szeme. Hirtelen borzasztó önvádat érzett és tiltott, keserű 
szerelmének, most felébredt szánalmának könnyeit már a 
Lonti lecsüngő halvány kezére sírta. A haldokló menyasszony 
halkan, megszelídülten (kissé túlvilágiasan) suttogta:

— Szeretlek, szeretlek.. .
Kit? Ezt soíhasem tudta meg Acél, hanem azt hitte, hogy 

őt. Hiszen őt érte a- lány szerelmes sóhaja. Meleg hullámok 
özönlötték körül, s e sírszéli szerelem szomorú virágokat fa
kasztott a szívében.

Neki is . . .
♦

És meghalt még az órában. A Mariska férjére pillantott 
utoljára. S a vőlegény fogta (hűlő kezét. Két férfi ábrándos 
szerelme »kísérte, két férfi léikét vitte magával az utolsó reg
gelen.

Mariska és Giza csöggedten és tehetetlenül nézte a lélek- 
rablást. Aztán Giza kinyitotta az ablakot. Beözönlött a nap



fény a diadalmas halott arcára. Később elhozták a koporsót 
és az emberek fekete padotkat állították fel az udvarom. Ott 
fog imádkozni a pap, énekelni a -kántor, s onnan viszik a 
koporsót ki a (temetőbe.

Csery Éva

Bácsmegyei Napló, 1909. augusztus 8.



SZÉGYEN

Gábor sápadtan nyitott 'be az ebédlőibe. A felesége ott 
varrt az asztalnál, s a megszokott »kedves örvendező mosollyal 
fogadta. Míg az ajtót betette, még volt ideje elgondolni: ez a 
mosoly talán az utolsó ezen az aroon, s e derűs kék szemek 
elé köd ereszkedik. Ha megtudja...

— Pa, kedvesem — szól a asszony. — Átfáztál ugye, 
hideg van nagyon! De miért oly forró az arcod, olyan kü
lönös? Te! Mi az?

— Semmi — mindta a férfi zavartan, pedig egész való
ját megmérgezte ez a semmi. De, férfi módra, nem talált sza
vakat, mert érezte, látta, hogy ő, ő egyedül az oka mindennek, 
ő zúdította rájiuik a veszedelmet. Ha történetesen a felesége  ̂
okozta volna a !ba|jt, most bosszuló kerubként dörgött volna 
a reszkető asszonyra.

így azonban előbb, valami komiikus erélyt erőszakolva 
magára, járókéit a szobában és csak azzal törődött, hogy ér
dekesnek, artisztiikusnak lássék e pillanatban komor hallgatá
sával. Jellemének egyik sajátossága volt a színészkedés. Hanem 
amikor hirtelen agyára csaipott a valóság, mint egy jégka
lapács, akikor nem állta tovább a tettetést, és jajszóval rogyott 
a székbe. Az asszony holtra rémült, mert még sohasem látta 
az urát ilyen szánalmasan legyőzötten. Dermedten nézte.

Egyszerre aztán visszanyerte energiáját és anyák szelíd, 
dorgáló hangján rászólt aiz urára:

— És most mondd el, mi történt.
{Itt látszott meg, hogy íkevés köztük a korkülönJbség, 

csaknem egyidősek.)
Gábor ekkor csendes hangos, enyhe kifejezéseket keres

gélve, töredezve elmondotta a dolgot. Hosszú és homályos 
bevezetés után a lány nevét is említette, aíkinek nagy szerepe 
volt ebben a történetiben, s kit az asszony is jól ismert. Erre 
a névre az asszony ikővé merevülten figyelt tovább.

A lány apja megtudott mindent és feljelentette az ille
tékes helyen. Most fegyelmit küldenek rá és az intézetből 
távirati úton hívják haza a többi 'beteget is egymás után. Az 
intézet jó hírének vége és a legjborzasztótolb, hogy ma rájöttek



a sok szabálytalanságra — ő így fejezte »ki magát —, s ez őrá 
nézve a képzelhető legnagyobb bajt jelenti. Hiszen tudhatja 
ő is, a felesége, hogy milyen óriási a hiány, képtelenség azt 
rendezni. Vagy nem tudja! Nahát, tudja meg, hogy koldussá 
lettek. Igenis. És most még ez a bűnvádi feljelentés.

— Hogy nem igaz? Dehogynem. Értsd meg, értsd meg, 
hogy igaz mind, ami már az esti laipokban meg iis jelent, egy 
nagy leleplezés, botrány, botrány. És én (botrányhős! Óh, hát 
ez őrület. Te, én beleorülök. És nincs menekvés. Nincs me
nekvés.

— De Gábor, ne ejts kétségbe engem is. — És, mintha 
ettől a szótól ijedt volna meg, el'halványodva simította meg a 
homlokát. Tenni kell valamit, kell. Hirtelen felkapta a fejét.

— Kádár Emma otthon van?
— Igen, hazament ő is, hazavitték — szólt a férfi.
— Holnap elmegyek Kádárókhoz — jelentette ki hatá

rozottan. — Ma már nem lehet — és az órára pillantott.
— De mit tehetsz te ott? Kádár dühöng, mint egy tigris. 

Hallottad volna, miiket mondott egy órával ezelőtt a szanató
rium irodájában. Szégyen, szégyen!

Az asszony közel hajlott az arcához.
— És te nem provokáltad? Holnap kiállhatnál vele egy 

szál kaUdra, iha kihívtad volna.
— Nem fogadta volna el a kihívást. — Az asszony kér

dőn pillantott rá. — Diszkvalliifikáltak, érted, a váltó miatt.
Az asszony szoborarca pillanatra megrándult. Mintha a 

méreg miniden cseppje jegesebbé, idegesebbé tette volna az 
arcát. Felkelt, mert a féltje közelgése ingerelte. Idegessé tet
ték a gyámoltalan, félénk pillantások, -amiket az beszéd köz
ben felé vetett. Gépiesen a szekrényhez ment, és kivette 
onnan a hagyományos takarékbetét-könyvet, amely ilyenkor, 
mikor gyönge, bűnös férfi erélyes asszonyhoz fordul, rende
sen megjelenik.

— A redakcióba s a rendőrségre még elmehetek. Majd 
kocsira ülök. A papa neve talán megmenti legalább a látsza
tot. Ha valaki, hát én vagyok az, aki elsimíthatom vala
mennyire a skandalumot azzal a lánnyal. Az újságok is más
ként fogják fel, ha a feleség nem veszi nagyon tragikusan.

— Hát én nem is azt a dolgot veszem tragikusan — tette 
hozzá halkabban.

Kis szünet után újból rendelkezett:
— Te pedig menj a menetjegyirodába. Itt a betétkönyv, 

ezt is el kell intézni, de hamarosan. De hát miért nem szólsz



valamit te is? Hát igen, sietni kell, hisz te mondtad, mindent 
lefoglalnak. Nem várjuk ezt be ugye? Mondd, akard, hogy 
eltűnjünk rögtön, még ma éjjel. De akarnod kell, fiam. Nézd, 
hát tehetünk másképpen?

Hangjában most egy kis melegség is remegett, de csak 
szánni tudta már az urát, akit még egy órája hívó bizalom
mal, csólkos mosollyal várt 'haza. Hajih, milyen régen volt az!

— Kérlek, siess és válts Hamburgig jegyeket. Én egy óra 
múlva .utánad megyeik. Künn majd találkozunk. De Gábor, 
hát szólj egy szót legalább! Mi van veled?

A férfi azonban szótlanul, csüggedt fejjel ment ki a szo
bából. A felesége nem 'bírta megölelni búcsúzóul.

Hanem mikor a kapu ás döngve becsapódott utána, hir
telen a szívébe nyilallt valami. Hátha!?

— Hátiba végezni akar magával örökre az a lehajtott 
fejű emlber. Egy golyó még lemoshatná a sóik szennyet. Vele 
mennék!. . .

A sok megaláztatás után, ami ebben az órában sújtotta 
az urával együtt őt is, titkon, a lelke mélyén, maga előtt ás 
eltagadottan, büszkévé tette ez a gondolat.

Pár órával később mégis együtt ültek a vasúton. A férfi 
az elesettek hálálkodó alázatával csókolta meg a felesége 
kezét.

— Csak te, te maradtál meg nekem! — mondta neki.
— Én pedig téged is elveszítettelek! — hallgatta el a nő. 

És fáradtan néztek ki a tájra, melyet már belepett a fázó, 
bíbortalan hajnalok szürke köde.. .

Csery Éva
Bácskai Hírlap, 1909. augusztus 29.



KINCSESLÁDA

Kislány, e ibánatült, homályos esten 
Jöjj mellém. Tedd ölemíbe fejedet.
Lásd, teleszórvia szőnyeg, ikerevet 
E tarka lommal. Mind, de mind kiszedtem ...

Őláda kiinose volt ez, kedvesem.
Lásd, ott áll, mint kifosztott kis koporsó.
A faragásán mennyi furcsa torzó 
S a zára csillog szép ezüstösein.

E kincseken ám nem szabad 'nevetned. 
Bohókás, régi holmi. Mind szerettem,
És aztán lassan ide temettem ...
. . .  De tapintsd lágy szálait e szövetnek;

E csipke...  halvány, miint az én kezem,
E bársony.. .  selymes, lágy, mint a kezed.
E tű rubintja csókol — érezed?
Tiéd. Az ékszered majd ez legyen.

Mi zizeg itt e rózsaszín (burokban?
Egy-ikét vdjrágiszáll. . .  Illatoztak egykor .. .
Itt egy levélíróm...  Csak egyetlenegy sor — 
Kuszáit vonások . . .  Ah, ezt (is od’adjam?

Vedd. Vedd az ifjúságom. Az is itt van 
Ez apró 'semimiségben, tarka lomban,
A könnyeim s ezer forró dalomiban 
Egy csejpp az őrületiből, amit ittam.
És átadom, mit őriztem titokban:
Kevés perceimnek szegényes üdvét,
Sok vágyam hímes p Mangó repül tét,
Tört szárnyakat s az álmaim is, holtan.

Átültetem ibeléd az életem.
Reményei, mik itten szerte vannak, 
Gondolatcsodáit fáradt agyaimnak,
Az eszmeváram (kulcsát s a hitem.



S a szerelmet is átadom neked,
Pedig te is szenvedni fogsz, tudom,
Miint én szenvedtem. — íme vedd, húgom,
Az én szegény tizennyolc évemet.

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1909. szeptember 19. — Bácsmegyei Nap
ló, 1910. február 6.



LÁTOGATÁS

„Itt laknak Fenyériék?” — hallatszik az előszobában, s 
mire az asszony, bent a lakásban, egy gondolakszakkenéssel 
odáig jutott, (hogy „hiszen ez Glósz Pista!” — akkorára ki is 
nyílt az ajtó.

Tizenegy óra volt délelőtt, friss takarításszag terjengett, 
a vázákban violák éledeztek a hűs víztől, amit az imént töl
tött rájuk a háziasszony, ki most a fehérmeműs szekrényben 
motozott éjppen valamit. Mikor a férfi belépett, nyugodtan 
bezárta a szekrényt, és eléje ment. Egyhónapos asszony létére 
először fogad egyedül látogatót az otthonában. Az ura nincs 
itthon. De hiszen csak látná ő is valahonnan, hogy milyen 
öntudatos biztossággal fogad vendéget az ő Annuskája, ki 
lánykorában csak a testivérsereg lármás környezetében volt 
látható.

A férfira is jól hatott az Anna fellépése, s ezt konstatálta 
is magában. Voltaképpen tanulmányozni akarta a nőt, ez volt 
a passziója. Anna már lánykoriban is médiuma volt, felfede
zett benne valamit, ami nőnél nem mindennapi dolog: jelle
met. Szeszélyeivel s következetlenségével együtt. És ezeknek 
ellenére volt benne valami eltökéltség, rejtett akaraterő, ami 
néha elővillant szemének acélos tüzében. Ez imponált neki 
és barátságot »érzett iránta emiatt. El is mondott Annának sok 
bizalmas jellegű dolgot, terveket és emlékeket és bizalma a 
lányiban is közlékenységet támasztott. Lassanként beavatta őt 
erős és .öntudatos leányéletének titkaiba. Azt hitte, hogy is
meri, és miikor elkerült a közeléből, mindig megnyugvással 
gondolt rá. íme, egy harmonikus lélek, amely derűt fog árasz
tani maga körül. Ezért a derűért, a jövőbeli meleg, nemes 
életért irigyelte is kissé barátját, Vég Jánost, akibe akkor
tájt Anna szerelmes volt.

Azóta két, nem, már három év telt el, és azóta meglepő 
dolog történtek Anináéknál. Előre nem látott dolgok. Amiknek 
nem tudja magyarázatát adni. Most eljött, s azt hitte, hogy 
a magyarázatot hamarosan megtalálja, s e célból figyelmesen 
tanulmányozni kezdte Annát és miliőjét.

Anna nem nagyon engedte magát oda a vizsgálódó pillan
tásoknak, vagy legalábbis semmiképpen nem akart zavarba



jármi. Inkább ő kérdeztt sok mindent a férfitól, aztán pedig 
kéretlenül elmondott egyet-mást magáról. Közömbös és fel
színes dolgokat. Utazásukról és az útiélményeiről. Majd a be
széd folyamán:

— Maga -nem ismeri Lacit? — mondotta. — A férjemet
— tette hozzá a férfi kérdő pillantására. — Hazajön nem
sokára. örülmi fog, (ha itt találja maigát.

Most megijedt saját szavától. „Istenem, mit fogok csinál
ni még egy félóráig ezzel a Pistával? Mit kell még (beszél
nem vele?”

Homályos izgalom támadt fel benne. „Mi lesz, ha a -régi 
dolgokról kell beszélői!?” Érezte magán a férfi kutató pillan
tását. Megrémült. Hirtelen felkelt és a nyitott zongorához 
szaladt.

— Akarja, hogy játsszam valamit? — kérdezte, s gyorsan 
lapozni kezdett az előtte álló hangjegyekben. Játszott, de 
ujjai remegtek. Ez az ember visszahozta neki lánykorának 
álmait. Látta a világos, virágos ebédlőt, a hintaszékben ezt a 
Glósz Pistát, önmagát a munkája fölé hajolva és valaki ott áll 
a kályha mellett. . .  Ki az, az...?  A fülében kalapálni kezd 
egy hang, a Glósz Pistáé: „Levelet hoztam tőle.” Kitől, kitől? 
Az ujjai bizalmasan mélyednek a zongora billentyűi közé. 
Olyan az, mint egy erős, hűs, nagy férfikéz. Kié, k ié...?

Megszédült hirtelen (és orgonaillatot érzett, mint akkor 
a kertben, miikor a nagy sáriban kilopódzott egyszer).

Nagyon sáppadt volt, de azért játszott tovább kétségbe
esetten. Nem látta a férfit, mert oldalt állt az, de érezte, hogy 
ránéz.

Végre abbahagyta a játékot. Bizonytalan hangon disku- 
rálni kezdett a vendégével. Aztán mindjobban belejött, már 
nevetgélt is. Már-már azt hitte, hogy elmúlt <a veszedelem, 
nem -kell beszélni azokról a dolgokról, amiket Glósz Pista 
hideg, fürkésző szeme kérdez tőle. Elmúlt dolgokat minek 
feszegetni?

Most fennhangon éppen a férjét kezdi magasztalni.
— Óh, László nagyon mély gondolkodású, értékes ember.
— És János!?
Ezt a férfi mondta; ezzel a szóval, mint egy élesre fent, 

hideg késsel, elvágta az asszony beszédét. Az meredten 
nézett rá.

Nagy csönd.
Végre megszólalt Anna:



— János? János.,, ő . . .  De micsoda Jánosról beszél? 
Kérem, én . . .  ejh, nem komédiázom, hiszen elvégre beszél
hetünk róla — már.. .  Tessék! Igen. Tehát Vég Jánossal vége 
szakadt a -dolognak. Hiszen látja, hogy nem az ő felesége 
vagyok. Nem lettem a felesége. Miért?

— János . . .
— Igen, János szeretett engem, — ezt akarja mondani. 

Igen, lehet, hogy szeretett. Maga azt is tudta, hogy én is sze
rettem. Igen, lehet, hogy szerettem. Persze, akikor, a fiatalság 
első lázában úgy felmagasztaltuik az érzésamiket, pedig hát.. .  
Na és egyszer csak megláttuk egymás hibáit és lassan vége 
lett az egész dolognak. Igaz, hogy nálam hamarabb ment az 
elhidegülés, de azután, hogy az ő érzését lanyhábbnak tud
tam, egy percig sem akartam áltatni sem magamat, sem őt. 
És aztán jött László, és nagyon szeretett és én is szerettem, 
igen, megszerettem rögtön, mert tudtam, hogy szeret. És ő 
nem is ábrándult ki 'belőlem, hanem feleségül vett és én most 
is . . .  és mi most is, igen, boldogok vagyunk...

És Glósz István, ahogy nézte a felhevült Anna asszonyt, 
így szólt magában: „Nincs is sok értelme ennek az egész dör
gedelmes bíráskodásnak. Anna, ha egyedül maradt -volna epe- 
kedő vénlánynak, az úgysem segített volna sokat. Így meg 
boldoggá tesz egy embert, a szép és jó Anna. Szereti ős az 
urát,mert jellemes nő. Mindig mondtam.,,

Köbben dél is elmúlt és pár perc múlva hazajött a férj. 
Ebkor már csendesen és rendesen beszélgettek hárman, amint 
illik, örültek egymásnak, és miután megígérte Glósz István, 
hogy máskor is lesz hozzá Fenyériéknek szerencséjük, eltá
vozott.

Aztán asztalhoz ültek.
Mikor ebéd után László távozni készült, a búcsúcsók al

kalmával megkérte Annuiska, hogy hozzon neki fehér orgo
nát, sokat. Olyant, mint amilyen otthon, a kertjükben nyílt. 
Fehér orgonát.

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1909. szeptember 26.



ALKONY FELÉ

Egyetlen élet, te tarka csoda,
A végtelennek egy szemrebbenése,
Egyetlen élet, gyönyörű élet,
Elég 'belőled egy tavaszígéret.

Egyetlen napja zöldellő nyárnak,
Csalk egy perc, ami örömet sarjaszt,
Csak amíg a nap aranyos 'késsel 
A szívembe szúr. Aztán jöhet az é jje l. . .

Hullhatnak aztán lelkem szirmai 
S a könnyeknek is csendes permetegje . . .
.. .De hol az a perc!? Már a nap is lemegy 
S nem jő a perc: az egyetlenegy.. .

Csery Éva
Bácskai Hírlap. 1909. október 10.



FUNÉBRE

Miikor minden fáradt, foeteg,
Én akkor csönd)ben temetek.
Komoly gyásszal a lelkemem 
Halottaim temetgetem.

Ilyenkor, mikor kopaszok az ágak,
S puszta tetőkön varjú kóvályog,
Miikor panasszal zörög a levél,
Mit még fáján hagyott az őszi szél.

Az ősz az én halottaim siratója. . .
Felettük sir temetődalt a szél 
S a sok száraz gally: a gyászkíséret 
Egymáshoz lengve óráink (beszél. . .

S az én szegény, silány, tört hegedűmön 
Ami fakadt, — e dalt is nekik küldöm:
Az álmok titáni, holt hadának.. .
Holtak. És sohasem 'bontottak szárnyat.

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1909. október 10.



TITOK

Láthatatlan, ismeretlen,
Vak homályba rejtve mélyein.
Lelkem árva rejtekében 
Ott van a titok.
Soha senki meg se sejti,
Mert a lelkem félve rejti. 
Meghalhatok, elmúlhatok, —
De Az élni fog.

Sírd lámpa sír sötétbe:
Vészes láziban, lánggal égve;
Titkos úton, ismeretlen,
Járok egymagam.
Félve csendtül, félve nesztül,
Bús pillám ijedve rendül.
Mégis győzök. Mert szívemben 
Titkok Titka van.

Győzedelmes ifjúságom 
Kincse, átka, vágya, álma 
Mintha mind, mond messze szállna, 
Tőlem idegen.
De a Titok — réjtve mélyen 
Lelkem árva rejtekében —
Örök csendben, örök éjiben 
Itt van — idebemn.. .

Csery

Bácskai Hírlap, 1909. október 17.



KORNÉLIA

Iskola után elmentem Kornéliához. Májusiban volt, akikor 
júniusban lettem tizenhárom éves. Kornélia gyönyörű ház
ban lakott, nekem az egész városiban legjolbban tetszett .az ő 
kertje a rózsalugassal. Délelőttönként szép, világos szobájá
ban zongorázott egyedül. Művésznő volt. Dacos egyedüliség- 
ben élt és semmit sem adott a kisváros kósza 'beszédeire. Mű
vésznő volt, elnézték neki. Ügy emlékszem, hogy <a nők álta
lában nem nagyon kedvelték, s ő is szívesebben foglalkozott 
férfiakkal. Rendesen ,a kertben sétált azokkal, akik megláto
gatták, még késő ősszel is. Akkor tavasz volt, és dúsan zöl- 
dellt a lugas. Aznap először láttam rajta kinyílt piros rózsát. 
A fehérek még bimbóidban rejteztek. Én örültem, hogy a piros 
nyílott először, fehér virág ás volt már a kertben: orgona, 
örültem, hogy a szoba, a Kornéliáé, pirosrózsa-szagú lesz, ha 
belépek. S örültem annak is, hogy íme eljöhettem egyedül, 
titokíban Kornéliáihoz. Az igazgató elutazott, s nálunk hál’ is
tennek senki se pótolta a magyarórát. Otthon azt hiszik, hogy 
délig vagyok iskolában és én délig Kornéliánál leszek.

Lassan mentem végig a kerten, s úgy éreztem, mintha a 
szívem jóval feljebb, valahol a nyakamban dobogott volna. 
Nem tudtam, miért. Most már tuidom. A névtelen, sejtésszerű 
izgalom így jelentkezik nálam. Még most is. Akikor lassan és 
maradozó léptekkel mentem fel a lépcsőn. Szerettem volna, 
ha Kornélia meghallja a neszt és kijön elém. Szerettem volna 
már bent lenni. A kopogtatás alatt pedig már azt éreztem, 
hogy kár volt most eljönnöm ide. És hallottam, hogy odabenn 
valami, talán egy szék, feldőlt nagy robajjal. De már akkor 
beléptem.

Most is, hogy erre gondolok, háborogva kérdezem magam
tól: miért ás léptem én be oda akkor? Miért? Miért nem men
tem fel Ilonkához azért a Jókai-könyvért? Vagy miért nem 
mentem Margittal üzletbe? Mert hisz haza, egyenesen haza 
úgysem megy az ember, ha elmarad a magyaróra, de hát miért 
nem szegődtem valamelyik osztálytársamhoz, magamforma 
iskolás lányhoz, miért hazudtam nekik, mikor hívtak, hogy 
nem mehetek velük, miért siettem a rózsakertes házba, amely 
a fekete szemű lány idegenszerű varázsával volt teljes? Hi-



szén iákkor ő már húszéves is elmúlt, és az én gyermekMke- 
met félve fátyolozták el szempilláim az ő titokteljes, nagy sze
mei előtt. Hogy ő oda be ne lásson. Féltem tőle. És mégis 
folyton vele lógtam. Ha (nálunk volt, nem tudták tőle elvá
lasztani. És, mert egyedül nem engedték hozzá, felkerestem 
titokban. Akkor is, mondom, amikor az első piros rózsák nyíl
tak á lugason, egyedül szaladtam el hozzá. Utoljára.

Az első tíz perc alatt, hogy mi történt, mit beszéltek azok, 
sápadtak, bűnösek, igazán nem emlékszem már. Talán ők ma
guk se tudták, mint ahogyan én sem bírtam magamhoz jönni 
a kábulatból sokáig. Szégyen és sírás fojtogatta a torikomat 
és jaj, a fájdalom...

(Nehéz erről beszélni, hidd el, de te akarod, kedvesem, 
hogy mondjam el-első szerelmem történetét.)

Sohasem hittem volna, hogy valaha is úgy a lelkemlbe 
szúrhat a fájdalom. Gyerek voltam pedig még akkor, vidám 
szívű, eleven, osaik — talán nagyon is — gondolkozó. Szeret
tem az otthoniakat és némi félelemmel Kornéliát. Mást? Nem. 
Addig nem. Hanem akikor, abban a küzdelmes negyedórában!, 
amint ott ődöngtem pirosán a szégyentől és sápadtan a fáj
dalomtól, a Kornélia szobájában, akkor leszállt szegény kis 
jajgató szívembe a szerelem.

A külső képe a dolgoknak nem volt ilyen (komoly és szo
morú. Kornélia zavartan ugyan, de zseniálisan csapott a zon
gora billentyűdbe és játszott valamit. Zalán pedig nagy lelki 
nyugalommal jött hozzám az alblalkhoz és tűnte tőén udvardas- 
kodott velem.

(Gondold, milyen furcsa név: Tassy Zalán. Muzsikája van 
ennék a névnek. Akkoriban egypár szép vers alatt lehetett 
olvasni.)

Én már régen ismertem őt. Én tudtam, hogy soha máskor 
úgy nem csillognak a szemei. Sápadt arca sem tüzel úgy más
kor. Mint most. Itt Kornéliánál. Nem néztek egymásra, de én 
láttam mindent tudó gyerekszemmel, hogy egyszerre rebfben 
a pillájuk. Egyszerre sóhajtanák is. Csak úgy, játék, beszéd 
közben, csendesen. Mint a bokor, ha szél lengeti. Vagy szél
vész után, ha egyszer-egyszer még összelemgenek az ágak.

Tisztán emlékszem, hogy mialatt zavartan felelgettem 
Zaláimnak, a fiú égő arca rejtelmes és iszonyú kérdéseket ége
tett a lelkemlbe. 'Mi volt itt? Kornélia miért remeg? Viliódzó 
fekete haját szélvész kuszáita össze talán? Vagy örvényt rej
tenek titkos szemének pillái? Miért? És én (kicsiny és szomo
rú leányzó) mitől kábultam úgy el? Ebben a muzsikás és só



hajós szobáiban, hol ketten voltak csak, mikor beléptem, Kor
nélia é s . . .

(Sírva szaladok ki a szobából, alig köszönve, csak me
gyek, megyek ommam, el. Ne nevessenek rajtam azok----------- )

. . .  És Zalán.. .  Mi zokog fel bennem erre a névre, mi
alatt lassan, terhes búval, bús szerelemmel a szívemben, ha
zamegyek tétován?. . .  Zalán is véle volt. Az ő feje pihent a 
vállán. Csókolta is bizonnyal. Pirosra égette sápadt arcát. 
Szőke hajában játszott a keze. Szereti. Az is szerelem, az a 
boldog, szabad, diadalmas?. . .  És ez is, ez a könnyben szüle
tett, árva, szomorú . . .  ?

Ezeken gondolkoztam azontúl soká, és piros gyerekorcáim 
megsápadtak. Többet nem mentem Kornéliához.

(Ne bántson ez téged, kédves. Engemet sem bánt már.)
Egyet a Zalán rózsái közül Itt őrzök még. Halvány, her

vadt virág, miint ez a mese.
Megcsókolom e porladó emlékéket s a szélbe szórom 

őket. . .

Csery Éva
Bácskai Hírlap, 1909. december 25.



HOLDAS SZERELEM

Kacajok farsangos áradata jön 
Viharozva, káíbán, szilajon.
Én innen csendesen csak hallgatom.

Elsírt könnyektől ködös a szemem,
Az ajkam is remegő, halavámy,
De mosolyog már. Hangtaniam talány.

És elmegyünk ketten, ha akarod,
Meseliget jpom|pázó tavaszán 
Mesebeli szárnyas paripán.

Alkony híborlik a szemünkben 
. . .  Az est leszáll a tájra nesztelen.. .
S szívünkben hűs, holdas szerelem.

Csery Éva

Bácsmeigyei Napló, 1909. december 25.



IDEGES NAP UTÁN

Már elmúlt. Köszönöm, már jól vagyok,
Az agyamjbam nem tülköl már a kín.
És nem tudom már olyan biztosan,
Hogy meghalok.

Ma nem halok meg. Hisz már visszajött 
Az életvágy is merevült valómba.
Nem repdes már bús életumalom 
Fejem fölött.

Arcomról sem olvashatsz má»r le kínt,
Már elsimult a könnymosott meder.
Az ajkam ismét váró és szelíd 
És csókra jut.

Csery Éva
Báosmegyeli Napló. 1909. decmber 25.



TÉLI VEZEKLÉS

Ma bánat voílt dajkáim. Öltöztetett. 
Szőrköntössel horzsolta vállamat, 
Csípőmre szöges kínövet csatolt,
A lábaimra gondsarut adott.
Ma dajkám, a Bánat öltöztetett.

Hímes, széjp ruihám, mit eddig hordtam, 
A iboldogiságszöttet, elrejtette zordan.
S a bílboirfátyolt — fejemről hullt alá 
Egész a sarkomig — letépte rólam, 
Szerelmem égő Ibílborf átyolát.

Halványkék bársonyokba zárta el 
A gyöngyöket, mik tegnap még fehéren 
Ékítették hajam, vállam, karom,
A csókjaid, ez izzó gyöngyöket 
Halványkék .bársonytokba zárta el.

És 'hogy szemét szigorral rájuk vetette, 
Csendes halállal múltak ki a rózsák, 
Mik reám fonódtak szívdolbogtatón . . .  
Ezer forró emléke öleléseidnek:
A rózsák . . .  Elmúltak csendes halállal.

Dadám, bús asszony, zordon ajkú Bánat, 
'Elég, én megyek a tavasz elé 
Vezeklő köntösömben, téridőiben.
A gyöngyök, rózsák és a kedveseim 
Már intenek. Megyek, dadám, eléjük.

Szabadka, 1910.



KÖDBENÉZÖK

Ó, mily sokan vannak, akik hasonlók hozzám! 
Ki/k születtek, mint én, életre nem valónak,
És mégis élnek, mint én, s gyermekek is valának. 
Élték .a gyermekéveik ezer szent pillanatját, 
Vívták a szív)bevágó megismerések tusáit, 
Magúikra eszméltek, mint én, keservesen.

Látták szelíd szobáknak táncos fényfoltjait.
És ó, tavaszt is mily sokan lehelteik,
S nyári dél álmosító, mákonyos legét.
Ó, mily sokan hevertek Ibama ősz avarában 
És mily soiknalk .reményét havazta 'be a tél.
— Nagyon sokan vannak, akik hasonlók hozzám!

Soikan vagyunk testvérek, ködbenézők,
Tudók, kik soha szívíből nem szeretnek, 
Tudatlanok, csodát váróik a földön,
A vágyaik, megérzések boldog (urai,
Kaik raíb gomdoiatjaik bús seregét 
Gőggel homlokulk mögé falazzák.

Csery Éva
Bácskai Hírlap, 1910. március 27.



FELADOM A VÁRAT

A hidat íme leeresztem,
Hadd csikórduljicxn lomha lánca.
A homlokom se torzul ráncba.
Én némán élem túl a vesztem.

De hidegen kihordom a piacra,
Ami enyém volt. Másé ne legyen. 
Lángpatak kígyózzon a kimcshegyen. 
Hamvadjon az élet hadiarca.

A kapun dömgve, dü!börö@ve 
Betódul a győztes áradat.
Én nem űzöm ki már a vad hadat. 
Leteszem a fegyvert mindörökre.

1910



KOMÉDIA

Tállyai Krisztina huszadik évében járt és még semmi 
olyat nem tudott produkálni, amit a tehetségéhez méltónak 
talált volna. Magába mélyedő, komoly, mondhatnám, komor 
nő volt, s nagyon kevés embert tudott maga iránt szelídelbb 
érzelmekre hangolni. Nem is nagyon érdekelte őt senki, ehhez 
túlságosan önös, magányos lelke volt. Mint ilyen, természe
tesen szenvedélyesen tanulmányozta önmagát és sikerült is 
megállapítania teljes önkritikával, elfogultság nélkül, hogy 
közepesnél nagyobb az intelligenciája és jelentős a tehetsége. 
De mit ért mindez, ha nem tudott szárnyat bontani sehogy se? 
Irt, írogatott, ilyen, amolyan seízű, erőltetett verseket, olykor 
egypár kontemplatív természetű elmefuttatást, de önmaga 
érezte legjobban, hogy semmi mélység, semmi erő nincs ezek
ben. Viszont valami egyéni báj, szubtilis finomság sem jelle
mezte írásait, mert nem tudott férfias lenni, s nem akart 
nőies lenni.

Mimdezékben Krisztinát mint írót óhajtottam ismertetni. 
Azon egyének, akik azonfelül, hogy emjberek, még „mint 
írók”, „mint művészek”, „mint bölcselők” is szerepelnek, ilyen 
és ilyesféle minőségükben természetesen pózolnak és annyiban 
szerencsétlenebbek a közönséges embereknél, hogy míg ezek
nek elég egyféle hazugság, ők kénytelenek két vagy több 
pózt magukra hazudni.

E kétféle hazugság között azonban mindig van valami 
titkos összefüggés. Néha kifürkészhetetlen, de aki Oly szor
galmasan tanulmányozza enlelkét, mint Krisztina, az lassan 
enlelkében találja meg a rejtély kulcsát.

Nos, Krisztina rövidesen megfejtette az ő saját külön rej
télyét.

Itt egy kis kitérést kell kockáztatnom. Krisztina írói egyé
niségének komor színezete nem zárta ki azt, hogy szerelmes 
legyen. Kora gyermekségétől kezdődőleg nagyon sokszor volt 
szerelmes. Persze, tervszerűség, kacérkodási szándék nélkül, 
pusztán azért, mert ifjú volt és szép, és nő, több férfi ismerő
sének okozott főfájást, s ő is nem egyszer érezte, hogy a sze
relem, ez a másutt oly szívesen látott, néki oly alkalmatlan 
vendég, kétségkívül nála is erősebb, őt is legyűri. Hiába sze



gezte ellenük cinizmusát, átlagon jóval felülálló intelligenciá
ját, mégse tuidta teljesen elnyomni a feltörekvő leányi ösz
tönöket. Tudta, hogy 'liláiba az ellenállás, hát beleszeretett 
akárkibe, valóságos 'apátiával vetette magát bele a legzajlóbb 
érzelmi örvényekbe. A szó szokott értelmében tisztán, becsü
letesen került ki ezekből a forgatagokból, önmaga előtt azon
ban szégyenteljesnek, megalázottnak érezte magát a kijóza
nodás keserű perceiben. Dühös volt, hogy így erőszakot tesz 
érzésvilágán, így kiforgatja valódi mivoltából a szerelem.

„Mi ez? — kérdezte ilyenkor. — Mi van e titok mögött? 
Mi a hatalma énraj tam? Az, hogy még titok? Nahát, nem lesz 
már soká titok!”

Mert Krisztina erős .akaratú lány volt. Mikor rájött, hogy 
mi az, ami gátolja írásművészetének fejlődését, ami legszebb 
elmélyedései, legfinomabb észmumkája közé tolakszik, amikor 
észrevette, hogy ösztönélete veszedelmesen túlteng (így defi
niálta a szerelmet Krisztina) — mindjárt le is rázta magáról, 
jobban mondva, le karta rázni magáról ezt a nyűgöt. „Hővé 
menekülhetnék biztosabban a szerelem elől, mint a házasság
ba?” így szólt, s így tett. Körülményei úgy alakultak, hogy 
nem kellett soká késlekednie. Találomra igeint mondott egy 
kérőjének, s mialatt az a jegyesség megengedett örömeit él
vezte, Krisztina abszolút hidegen és józanul megállapította 
életének programját. Igenis, férjhez megy, hogy belelásson 
a nagy rejtelembe, hogy végre végezzen vele. Hogy ne hábo
rítsa többé képzeletét csábító, színes, sugaras képekkel, ami
ket elvégre tisztán csak leányvolta hoz magával. Az ő é le l
messége, fantáziája, egész énje más, magasabb rendű mun
kára hivatott. Imi fog, dolgozni fog, egyénisége ikifesliik, mint 
egy káprázatos, nagyszerű virág, melynek bűvös illata mesz- 
sze leng. Hogy a férje? Nos, engedni fog. Különben is, ezt 
erősen eltökélte Krisztina, rövidesen elválik tőle. Megismeri 
a nagy titkot, aztán függetleníti magát. S ezzel vége lesz en
nek a komédiának.

♦

Két év múlva gyermeke született. Ebben az időben, a vá
rakozás imádságos, reménységes szent napjaiban, az élet és 
a halál nagyszerű és rémekkel népes előcsarnokában üldö
gélve, nagyon egyedül találta magát. Ebben a nagy, szédítő 
magányosságban, hova semmiféle földi szeretet el nem kísér
heti az asszonyt, újra megtalálta egy kis időre a legbensejé-



ben lakozó értéknél:, azt a világos, kristályos intellektust, 
amely ifjúságának, lányságának leghűbb társa volt. Hirtelen, 
mint álomiban, mint álomkép száguldott el szeme előtt házas
ságának két éve. Hová lett hideg önérzete annak a pirosra 
sírt arcú menyasszonynak, aki o volt és aki az első hetek 
mámorában maga sem akarta elhinni, hogy milyen (boldog? 
Hová foszlott egyéni kiválósága a férje akaratának szuggesz- 
tív ereje alatt? Mivé süllyedt a tehetsége, amely a háztartási 
napló vezetéséiben lés a férjének küldözgetett örökszerelmes 
hangú üzenetek írásában merült ki? Mi lett albból a gyönyö
rű, zsenire szabott, csodásán mély egyéniségül, ami ő volt? 
Boldog asszony. Egyszerű és közönséges boldogság! Közönsé
ges és boldog egyszerűség! És — boldog asszony. Örült és 
örömöket adott. Szeretett és szeretetet ültetett maga körül. 
Most a szeretet kertjében ül és tündért idéz, vár a kertbe. 
Repül is már feléje angyalszárnyakon. Milyen pufók, rózsás 
az édes gyerekarca . . .

*

A tündér nemsokára már a bölcsőből nevetett rá. Tállyai 
Krisztina föléje hajolt és akkor, ott, gyermekének drága sze
meiből kiolvasta életének titkát. Megérezte, hogy most van 
boldogságának dél élőjén, ami ezután jön az ő számára, az nem 
lehet más, mint a (biztos, kérlelhetetlen, hideget lehelő alkony. 
A gyermek napja kelt ma fel. Ügy érezte, hogy életét, ifjúsá
gát, eget vívó reményeit, öntudatlanná vált tehetségét, egyé
niségének hajdani lángolásait, a szerelmet is, amit amazokért 
nyert cserébe, — mindenét átültette atíba a parányi lányiba, 
aki most a (bölcsőiben mosolyog, de valamikor, majd az áldo
zatok idején sírni fog, mint ő most és (úgy érzi) ezután min
dig. A szerelemnek odadolbta amlbícióit, az anyaságnak pedig 
egész életét. Benne nem maradt más, mint a nagy, nagy sze
retet, ez az égő fehénpalota, mely a 'rájövendő szenvedések
nek lesz hajléka. Boldog is volt, boldogtalan is lesz, kimeríti, 
végigéli az asszonyi életet, kicsiny örömökkel, nagy 'bánatok
kal teljességében. Ez a sors nem riasztotta, elkészült rá, ki
békült vele.

*

ígyen vetett véget a komédiának Tállyai Krisztina.

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1910. május 15 .



QUARNERO

Ó, miint szeretlek téged, drága kékség!
Lágy födni ihaibágyadlba fekszem, 
öledben inincs talány és nincsen {kétség.

Száz rögbe botlottam már és elestem.
Ó, fogadj :be engem, drága víz, 
Selyemhintádbain ringasd a testem!

A földi bú ma még a partra visz,
S én kiléfpek (partod sziklás kövére,
És fáj a kő, és fáj az élet is;

De jő majd rám egy csendes nyári reggel. 
Akkor öröikre halbágyadba feíkszem,
HaLottan és nyitott szemekkel.

Csery Éva

Bácskai Hírlap, 1910. júniius 26.



EST AZ ERDŐBEN

Olyan sötét és titkos ez az út,
Mint egy rettentő, néma barlang,
Egy (pokoübéH alagút.

Halk és mozdulatlan lomlbfalak 
Sötétlenök íkörül, s a szélen 
Bús füzek állnaik sorfalat.

Itt-ott megvillan a homályíba 
Smaragdszín gyíkok háta fénye 
S egy fényibogár, tűzívibe szállva.

Titolk és csend. De megás, erre, csitt!
Egy fához dőlve, sírva, roskadozva 
Fehérlő árny: egy lány van itt.

S az út végén, hol éppen kanyarodna,
— Halk dúdolása idehallik —
Egy férfi sétál szivarozva.

Csery
Bácskai Hírlap, 1910. iúlius 17.



TÜKÖR ÉS HALÁL ELŐTT

Feketegyűrűs ez a két szem,
— Sokat szenvedtem, ez a vétkeim.

Örökre síró már ez a száj,
— Mit ér az élet, (ha leélni fáj.

Vékonyak, gyöngék ezek a karok,
— Nem bíróik élni s nem is akarok.

Fáraldt a vállárai és erőtelen,
— Megyek és nem jön senki sem velem.
Paliosfürdő, 1910. július



ÁLOM A TÓPARTON

HoM, az árnyas partra fekszem 
S nézem néma, fényes arcod.
Senkim, senkim nincs ez esten,
Nem találtam, csak ikerestem,
Emiberlétíből messze estem.
Hold, én unom már a harcot.

Hold, a fényes »vízre szállók,
Bús csónakja ibúnak: én.
Visz a víz. Már meg nem állok,
Visz a víz. Senkit se váróik.
Hold, a kedvem messze szállott,
Hold, a parton nincs remény.

Hold, ezüst tort küldj nekem, 
Holdsuigáríból fényihalált.
Tőr legyen, de fény legyen,
Kin legyen, de kéj legyen.
Holid, ezüst tőrt küldj nekem,
Holdsugáríból fényhalált!

Csery Éva 

Bácsmegyeli Napló, 1910. augusztus 7.



NÉMELY NŐK SORSA

Láttál már néma hegedűt 
Óidon szobáinak mélyiben,
HM nem jár soha senki sem?
Szépmívű teste ott pilhen,
Nem tudja senki, mennyit ér, 
Művészkéz hozzá nem is ér.
Ha mégis nagy néha betér 
Valaki az ódon terembe,
Ügyet sem vet a hegedűre,
Mert nem tuldja, hogy mennyit ér.
És dallal álmodik a hegedű 
Ódon szoíbának mélyilben,
Muzsikátlan, árván, egyedül,
Nem játszik rajta senki sem.
Egy vad gyerek egyszer nézegette 
Kíváncsian, tűnődve,
S mert játszani rajta nem tudott, 
Dühében összetörte.

Csery

Bácskai Hírlap, 1910. október 30.



VERS

I.

Nem ismerhetsz te engem. Nem tudod, 
Hogy hajam hullámzó ‘barna erdő
— A sátorálban megpihenni jó —
És néha zúg, mint szélibe lengő 
Nagy aranybrokát loibogó.

És nem ltudod,
Hogy a szemem örvénylő, mély titok, 
Mely az arcod ünnepelve rejti. 
Zöldfátyolos, aranyló tükrében 
Nem ismersz önmagadra. Nem tudod, 
Hogy lelkemíben éled egyik éltedet.

II.

A másik? Az te vagy, magad, egésziben. 
Amit akarva téssz s amit szeretsz.
A lényed harcba rendelt katonái: 
Pompázatos gondolatsereged,
Mely szókat ád toliadra s ajkaidra,
Mely gonddal szítja vágyaid kohóját 
S ambícióid tornyát építi.
E szép és bátor gondoüatcsapat 
Mindent eledbe visz, öledbe visz,
Amiről a'zt álmodtad: akarom.
. . .  Csak engem nem hurcolt még prédaként 
A trónusodhoz haroossereged,
A bánat árva szobrát: engemet,
Ki könnyíben, könnyen adná át magát, 
Uram, a te kezedre. Bús kezesnek.

De oh, engem még sohasem akartál.



m .

És ión még várok. Várok. Hisz ma még 
A rádvárás öröm, remény nekem.
De inem tudod és én sem tudhatom,
Hogy baktató, fakó óvek során 
Nem únam-é meg majd várásodat?
Nem zúzom-é be gyilkos unalomból 
Az aranytükröt, mely az arcod őrzi?
S fanyar, terjengő, gyilkos unalomból 
Nem ítéjpem-é Iki szálanként (hajam,
Reménytelen dühvei a szélbe szórva 
Foszlányait a brokátlotoogónaik?

Lányi Sarolta

Nyugat, 1910. november 1. — Bácskai Hírlap, 1910. no
vember 6.



ELSŐ TALÁLKOZÁS

Boldog vagyok, hogy megismerhetem.
Nem láttam eddig még soha s csupán
— Mint mondanák — híréből ismerem.
Azaz mégis, emlékszem, láttam önt 
Egyszer, régen, egy kisgyerek szemében. . .
Hogy öint itegezmii szokták, jól tudom,
De megbocsát, nekem még idegen,
Hisz most beszélek legelőször önnel 
S különben is tartózkodó vagyok.

De ön  valóban szeretetre méltó.
Mily bájos ötlet: alig ismerem még 
S már méla, zengő húrjait szívemnek 
Szép tubarózsaszállal pengeti 
És ibolyákkal hinti meg hajam.

A kedvessége könnyet csal szemembe 
S felbátorít, hogy kérjek valamit.
Legyen szives és látogassa gyakran 
Szülőimet, (bátyáim s húgomat.
Fessen derűt az arcaikra sokszor,
Mint engem felvidított most az egyszer.

Mert magamnak nem kérek semmi mást,
Csak azt, hogy költözzék az ő szívébe,
Annak szívébe, ki köztünk harmadik,
Ki nékem önt most itten bemutatta.
Maradjon hű barátja néki mindig.
Kíséije, óvja drága lépteit.
Oh, Boldogság! ne hagyja el soha 
A kedvesem szívét. Ezt kérem öntől.

De most már elbúcsúzom Jó napot!

Lányi Sarolta

Nyugat, 1910. november 16. — Bácskai Hírlap, 1910. 
november 27.



NYÍL

Ezen a halálhideg hajnalon 
Rémülten ébredj s ijedve kiáltozz,
Halljad, hogy messziről valaki átkoz.

Melleden érezz vad lidérchadat,
Zúduljon rád rémséges áradat.

Méregkeserű 'legyen a szád,
Fekete gyűlölsóg csapjon le rád.

Börtön legyen szobád, s te rab,
Kihez nem ér szellő, se nap.

Borzadva sejtsd, hogy nincs senkid se már, 
Meghalt az élet, és él, él a halál.

Ezen a halálhideg hajnalon 
Nagy átokíj feszíti húrom,
S nevem nyilát szívedbe szúrom.

Lányi Sarolta
Bácskai Hírlap, 1910. december 25.



A MOSOLY

Lelkemben néma madarak ülnek,
Gubbasztó, csöndes, árva madarak,
De néha páran (bátran felrepülnek,
Szellős szárnycsaipással szállanak.

Ott keringnek a szemem bronzos tükrén, 
Öröm ha ér, a mosolymadarak,
Arcomra is rászállnak bánat tűntén.

De ekkor céloz, füttyent és előrelép 
A gúnyos, rosszkedvű vadász: a Lét.
S a mosolymadár vérben elterül.
(A könnyek csendes tavába merül.)

Lányi Sarolta 
Bácstmegyei Napló, 1910. december 25.



FEMMES SARANTES

A FILOZOPTRISZ

„Ha doktor nem is, tanár csak leszek 
Felsőiben tán, vagy lánygimnáziumban, 
Polgáriban? Oda is elmegyek!”
Így álmodoz, ha már nagyon elunta 
Az írást, magolást és radírozást,
Majd egy diáikkal nézik lopva egymást 
S az árva mőcske arra gondol tüstént: 
„Ha egyszer egy intézethez kerülnénk!

Hisz ő is, én is vizsgázunk jövőre.. .  
Együtt járnánk a tanári szobába, 
ő  lesz a szertár — én a könyvek őre. . . ”
— Ilyesmire gondol szegény, hiába.
Pár árva verset rejteget a blúza,
Sokat tanul s a munka majd lehúzza,
S mág fáradt testében a láz kínoz:
Jegyez (remél) s szorgalmasan radíroz.

A MEDIKA

Csinos, formás, érzékeny, fitos orra 
Be van rendezve egy fura fintorra.
A sok furcsa szag még dmgerli mind. 
Megszokja majd, mint beteg a kinint.

Rettentő, hogy mi mindent összelát:
Vért, szennyet, gennyet, gyötrelmet, halált, 
És -ott, hol miniden .percben élet állhat,
A zord teremben úgy leng, mint élet-illat.

Egyszer, miikor először volt jelen,
Egy jajgatásos szörnyű éjjelen,
Remegve állt az asszonykíntól terhes ágyhoz 
S szólt gyűlölettel: „Ez -a szerelem!?”



TANÁCS MAGAMHOZ

Látom, hogy szenvedsz,
De lásd, ez a sorsod.

Benne volt nagyra nyílt gyermekszemedJben, 
Gyermekkorod rémséges éjszakáiban,
Mikor vergődve és nyöszörögve feküdtél 
Betegszagú kis hálós ágyadon,
Mikor köhögés rázta gyenge melled 
S kutyaugatás iborzasiztott messziről.

Sosem voltál víg, huncut, gyerek,
Betűk idegen titkait kutattad 
S titkát kutattad idegen szíveknek.
Sokat szerettél, kevesen szerettek.
Gyakorta sírtál s mindig kinevettek,
A lelked egy a szenvedésse1!,
Ó szomorúság könnyező leánya.

De lásd, élet is van és van reménység, 
Elszórt öröm morzsái a (boldogoknak,
Szedd fel hamar, most, míg örülni tudsz.
Élj és nevess. Még húszéves se voltál.

1910





NAPLÓ

(1935. november 13. — 1937. olfetóber 16.)

Éppen harminc évvel ezelőtt, késő ősszel kezdődött — s vég
ződött is — ez a napló, késő ősszel, íróüdülőben, Moszkva

mellett.

1935

XI. 13. Este nyolc óra.
A mai nap mérlege: reggel búcsúzás, E. és A. meleg, jó 

mosolya. Aztán — nyugtalan utazás, a „hol hálunk meg” 
goodj.a. Végre egy biztos rév: D. Szörnyű hely, csak az őszi 
(napfény irgalmas hozzám. Az emberek nem. A koffer! Ő, át
kozott magántulajdon! S ez a lehetetlen ruházat, ami csak bé
nítja mozgásomat. Hogy nekivágnék a napfényes útnak egy 
jó meleg bekecsben, nadrágban, csizmában! Milyen öreg va
gyok így kofferemmel, ami alatt majd megszakad a hátam.
— Végre egy emberséges ember: a kocsis. Jobb helyre nem is 
tehetném a tíz rubelt, mint az ő markába. Boldogan, a drága 
kocsisnak, azért is, mert szép és fiatal, s mert végre megsza
badít terheimtől és mert olyan okos fehér loiva van neki. S 
mily szép az út! Átadom magam a szenvedésnek, ti. minden 
tagom fáj, de jó nézni az őszi erdőt, még könnyhályogon át 
is! S a bárányfelihős eget, ami — kék. A város fölött sohasem 
olyan — vagy talán én inem nézem, amikor éppen kéklik. . .  
Édes békében szenvedek. Ezt is lehet ilyen színes alkonyai
ban. Az erdő lilán kíséri az út szalagján szaladó kocsinkat. A 
nap már korán fáradó, — lemaradt. Fázom! S már enyhül
tebben gondolok meleg gúnyáimra kofferemben s a meleg 
szobára, ami vár. Számláljuk a mérföldjelzőket (persze nem
12, hanem 15 kilométer — sejthettem volna).

A szép és ia jó kocsis állami tisztviselő: íhídőr, 80 rubel 
havi fizetéssel. A lovát nemrég vette, csak a kolhoznak fu
varoz vele. Most zörgümk el csinos piros háza előtt. Fiatal 
felesége a kútra ment épp, s onnan intett neki. A kocsis ostorá
val mutatja, hogy még fuvaroz, nem mehet haza. Az asszony 
elkomolyodva néz utánunk, nyilván nem örül a kései fuvar
nak. A lovaicskát is hazahúzza az ismerős istálló édes illata —



attól kezdve, hogy elhaladtunk mellette, meg-megáll, kéreti 
magát. A gazda halk dallamot fütyül néki, mintha csalogányt 
csalogatna; kérleli szép szóval, míg csak meg nem indul. Ám 
mikor már javában üget megint, akkor — csodálkozásomra — 
rásuhint istenesen. — A hídra, amelynek őre — igen büszke 
és méltán: a híd szép és jól ápolt. „Lefényképezni tilos” — int 
egy tábla a hídfőn. Erről — jaj nékem! — indokolatlan a há
ború jut eszembe.. .

Végre rákanyarodunk az üdülőhöz vezető frissen fel- 
töltött útra — a nyáron készült. A kocsis erre ás büszke — 
tavaly még kerékagyik kecmeregték itt a sárban.

A ház kihalt és sötét. VILLANY NINCS! Ó jaj! Rideg 
fogadtatás. Meleg szoba nincs. Hideg, rossz arcok, kedves ko
csisom elment a pénzzel. Sajnos, még a nevét sem tudom, 
csak egy kis cukorkát küldtem vele a feleségének.

A kilátásba helyezett honfitárs igazgató nem mutatko
zik, de ne is tegye, — egyelőre gyűlölöm. De magamat is, 
amiért idejöttem, szemétdombot nézni, petróleumlámpát 
szagolni. Nincs .annyi kölnivíz, ami feledtetné velem a szagát. 
Fáradt vagyok, beteg, vérig sértett s még annyim sincs, hogy 
megbíznék haragvásom állhatatosságában, — kajánul rám vi
gyorog az a nap, nem is messziről, amikorra „megszoktam” 
az utálatosságokat: az ebédlőiben a szörnyű függönyöket, a le
hangolt zongorát, amin egy írókéz „irokéz zenét” kalimpál.

XI. 14. Meséljem, mi volt ma? Majdnem semmi. Reggel 
rossz ébredés, egy kellemetlen szóváltás, ágyban olvasás (si
lány magyar novellák gyönge francia fordításban, még a jobb 
szerzőknek is az aljatermése); aztán egy ismeretlen francia 
nő, H. Valet-nek kis regénye oroszul — ez jobb. Végre fel- 
tápászkodtam s kimentem. Bunda nélkül, szvetterben, kezem
ben semmi, se csomag, sem aktatáska. Milyen más így, mennyi 
lendület van még a járásomban, — magam sem hittem volna. 
Ez a táncos inekiszaladás a dérütött utakon — kemény kérgü
ket a gyönge napocska hiába kérleli már —, ez a 10—15 
perc, amíg el nem fáradtam, ez volt mai napom zenitje. S mi
lyen nagyon jóleső a kutyák őrjöngő öröme, mintha régi 
ismerősük volnék. Ó, az állatoik mindig megérzik bennem a 
barátot (pedig hát az ő nyelvüket se tudom). A macskák is, 
négyen, járnak már utánam. Sajnos, az egerek is, nem tudom, 
hányán; egyiknek hullájával nekem akart kedveskedni az 
egyik cica, de aztán meggondolta, őmaga ette meg.



Nagyon jó volt találkozásom a csillagos éggel. A „kis A.” 
jutott eszembe róla: az én kis mindenségemre gondoltam, 
majd később verseimre a holdról meg a csillagokról. Miért, 
hogy akkor régen meg tudtam írni mindent, amit gondoltam, 
s még többet is? Most? Most csak a bánat őröl belül. Akkor 
véreztek sebeim — szép páros verseket —, most gennyesednek.

Volt ma még egy találkozásom — a zenével. A zongora 
nem is olyan rossz (ha nem nyomják állandóan a pedálját, 
mint tegnap a hóhérai). Majd egy óra hosszat egyedül vol
tam vele, — ezalatt körülbelül ki is merítettem tudományo
mat, kották híján az emlékezetemben kotorászva.. .

■Emberrel ma nem találkoztam, — azazhogy legközelebbi- 
nek érzem a takarítóasszonyt, szép szomorkás tehénszemé
vel, és a csöndes modorú csinos felszolgálóleányt, aki erdő
ben él, pl. nem ismeri a „Péter” című filmet, viszont szenve
délyesen biliárdozik. A markáns arcú házigazgató — noha 
halványan emlékeztet Dombay nagybátyámra — nem kelt 
bennem bizalmat. A vendégkoszorú? Van itt egy nő — egy
ben az üdülő üdvöskéje, szép és fiatal, keze gyémántgyűrűs, 
a körme vörösre ápolt, egyébként stílusosan öltözött és jó 
szagú. Én mindezért nem irigyeltem, egyes-egyedül a karkö
tőórájáért. Nagyon hiányzik nekem ez a minimális kényelem. 
S mit tagadjam — bizony a finom parfüm is. Egyetlenegyszer 
volt egy Haoubigan-ijbolyám, első szerelmes óráink kísérő il
latzenéje. Elpárolgott. Bizony jó volna az én édességeimet 
megmártani elkényeztetett feleségeik illatos melegében. Hisz 
oly kevés kényelemben volt részem életem során.

Saját fürdőszolba, ápolt haj és bőr, finom fehérnemű, 
stílusos, rá mszabott ruhák, cipő, harisnya.. .  ó, e percben 
himnuszt tudnék zengeni róluk, oly soha nem ízlelt és — 
már hiába is elérhető örömök ezek számomra. Igenis, hiányoz
tak, hazudnék, ha tagadnám. Most már? Férfiak is vannak 
itt, összesen nyolc darab — a fiatalok hetykék, az idősebbek 
köhögősek.. .

Miinél idősebb vagyok, annál jobban érdekelnek az embe
rek, de annál kevésbé igényiek tőlük bármit is a magam szá
mára. Nem mondom — egy kis emberséges jóindulat, egy pa
rányi melegség még mindig meghat. A tegnapi kocsiban töb
bet éreztem meg ebből, mint az itteni író- vagy talán nem is 
író társaságban együttvéve. Ideértve a piros körmű hölgyet is.

XI. 15. Apám, édesapám — rágondolok, laz ő szenvedésére, 
amelyet életében rossz zenéléstől tűrnie kellett. Rá gondolok,



mert különben tombolnom kellene — hogy mi megy végfbe itt 
a szomszéd szobában! Mit vétettem, hogy ilyen átkozott 
helyre kerültem? Igazán, először történik meg velem, hogy 
az egész üdülőben egyetlenegy rokonszenves lény sem akad. 
Elviselhetetlen. A nő, aki legalább szép volt és jómodorú, el
utazott s itt maradtak ezek a vadak, — nem, rosszak, fél
művelt, öntelt senkik. Se ízlésük, se kultúrájuk. Ahogyan 
esznek, azt nézni utálat, ahogyan viselkednek, kibírhatatlan.

Szívesebben lennék a személyzettel — azok rendes em
berek: a fűtő, a mosonő, a takarítónő, a szobalány —, akár
melyikkel inkább, mint ezekkel. Pedig én igazán szinte túl 
elnéző szoktam lenni futó ismeretségekkel. Majdnem mindig 
felfedezék valami vonzó vonást abban, akivel egy hivatalba, 
egy házba, egy asztalhoz vezet a sors. Mint ahogyan nincs 
ember hiba nélkül, ugyanúgy ,abszolút kellem nélkül sem, va
lami kedves vonás mindenkiben akad. Ez volt elvem eddig, 
de ez itt most csődöt mond. Istenem, talán valami értékeset 
alkotnak, avagy közéleti érdemei is volnának? Nem lehetet
len. Én nem tudom. De nem is hiszem. Egy értékes ember 
minden pillanatban, avagy legalább olykor-olykor kivetít 
magából valamit, ami meghökkentő: ez a kellemetlen valaki 
talán mégis különb annál, aminek eleinte látszik. Hát itt bi
zony egy sem, legalább eddig egy sem teszi ezt a benyomást. 
Ha mégis csalna az ösztönöm? Bárcsak, — én örülnék leg
jobban, ha elviselhetőbb lenne ez a pár nap, amit itt kell 
töltenem. De vajon miiért kell? Ki kényszerít? A szegénység, 
a korlátozottság, a röghöz kötöttség. Aki úgy megszokta a 
kényszerhelyzeteket, mint én, az már nem lázad. — Borzasztó, 
nekem a legborzasztóbb elolvasni, amiket írok. Mi ez nálam? 
Mi van velem? Ajpám betegsége, >a gyógyíthatatlan neuraszténia 
talán? Vagy .a korral jönne ez a mizamtró*pia?

Nem, nem és ezerszer nem! Nem leszek embergyűlölő, 
életidegen! Igaz, az űn. szerencse elkerül, sikereket nem mu
tathatok fel, tehetségem is elhagyott, önbizalmam is már 
régen — de a hitemet nem engedem. Buta és gonosz véletlen 
vetett ide, ahol az egész környék is szegény és elmaradott. De 
ez sem tipikus, azért se! Nincs mindenütt így, hogy például 
egy nyolcosztályos iskola szomszédságában az egyetlen üzlet 
nem tart se (papirost, sem írószert, hogy a postahivatal bűzös 
és piszkos, a telefon úgy működik, hogy nincs köszönet ben
ne, hogy egyetlen barátságos arcot nem látni, egyetlen em
berséges szót nem hallani. Nincs ez mindenütt így. Csak 
nekem jutott ki, hogy ez a nagy kínnal (kiérdemelt „pihenés”



ne legyen zavartalan. De tény, hogy ma egész napomat ezek 
az apró tapasztalatok keserítik. Pedig nincs is igazam — 
egészen! Mert ezek is vannak , de van egyéb is. Még ebben 
a pohárnyi állott vízben is fel&zivárvámylik valami szép. Az 
a 'kis széles arcú postáslány — hát nem megható (bután ér
zelmes szó ez!), hát nem megnyiugatató, vagy akár felemelő 
az igyekezete, hogy megbirkózzék feladatával. Parasztlány, 
nem nagyon iskolázott, de mennyi energiát kell felgyújtani-e, 
hogy valamennyire zötyögjön az a kenetlen szekér, ami egy 
ilyen falusi posta. S mennyi ambícióval ütötte nyélbe végre 
is azt a keserves telefonkapcsolást, őrajta igazán nem múlt, 
szegénykén. Milyen hitvány kis ruhája van s mégsem szabad 
fáznia. Hiszen a fején égszínkék gyapjúsapka hetykélkedik!

S a még kisebb környékbeli falucskák levélhordozói: öreg 
asszonykák, szakállas vének, hogy kikövetelik a maguk újság- 
adagját a klienseiknek! Bizony, én csak szeretnék ilyen len
ni, de nem tudok. S a mosókonyha gőzében a fürdés a mun
kásasszonyokkal együtt — mily szívesek voltak hozzám, nem 
igaz? Hát én azért se hagyom magam! Igenis, szeretem az em
bereket (az írók? hát azok bizony nehéz barmai az istennek, 
azokat nem vagyok köteles!). És van nekem, van nekem, akit 
nagyon szeressek, kettő is, az én édeseim! Drága társaim a 
sikertelenségben, élhetetlenségben, de a szeretedben is. Párom. 
Gyermekem.

XI. 16. Este hat óra és már íráshoz látok, mert — olvasni 
nem látok. Reménytelenül rossz ez a világítás. Minden egyéb 
már elrendeződnék — íme tollal, tintával írhatok —, de a 
lámpákon nem lehet segítni, sem a rossz szagukat nem 
szagolni.

A szoba, melyben most írok s ahol mától fogva aludni 
fogok, emlékeztet az olvasmányokból ismert angol fogadók 
„szalonjaira” — persze, még a delizsánsz idejéből. Sok ügyet
lenség és az ízlés teljes hiánya mellett is el kell ismerni: sok 
munka fekszik ebben az üzemiben.

Lám, mégis van vízvezeték, minden szobában lefolyó víz 
és rossz szagot csak a lámpák árasztanak. Minden részvétem 
Dunyasáé, a tehénszemű falusi madonnáé, akinek naponta 
15—20 lámpát kell megtöltenie és karbantartania.

Kíváncsi vagyok, hogyan sikerül a ma esti telefonálás. 
Másfél rubelt előre kellett befizetnem a ^kontárban” délután
— ó milyen furcsa kis világ lehet az is. Ül ott egy érzéki 
ajkú, púpos törpe — regényalak!



A mai napom még mindig a neuraszténia jegyében telt 
el, foként délelőtt. A tegnap esti pokoli lármától és a hosszú 
virrasztástól fejfájósan ébredtem és az időjárás — a fej
görcsök pártján van. Ólmos, nedves, naptalan hűvösség, szür
ke ég. A napfényben bűbájos őszi erdők barnáslila fátyla — 
ma egyszerűen cirokseprők, nyírfaseprők tömege. Csupa le
meztelenített illúzió. Itt (persze kérdés: mi a hasznosabb a mi 
primitív, alighogy lábra segített háztartásunkban — a fátyol 
vagy a seprő? ...

Átmentem a szomszédos 'kiserdőn s két keskeny bürűn 
(keresztül a legközelebbi faluba. Az egyetlen deszkányi palló 
csivitelő csermelyek fölött merészkedik át, a víz 'kristálytiszta 
s helyenlként már jégkéreg alatt csobog. A föld keményre 
fagyott, csak a hó késik még — nyilván, mert én attól várom 
kedélyem földerültét. Más években ilyenkor már térdig jár
hattunk a hóban, különösen falun. De hát ez már hozzátarto
zik az itteni üdülésem bajaihoz. Pedig amitől legjobban fé
lek, s amitől leginkább meg kell szabaduilnom, ha még mun
kaképes ember akarok lenni, az a gyógyíthatatlannak látszó 
szomorúság, öntindor, ingerültség és letargia, ami immár há
rom hete pusztít 'bennem.

Október utolsó hetében kezdődött — lakkortájban „vettek 
föl”, de hogyan? —, aztán E. ügye, ami engem is vérig sért 
(bár végső soron szubjektíve a dolgok jobbra fordulása is 
várható?), aztán a 7-d erőpróba, ami fizikailag oly érthetetle
nül kimerített, aztán, vagy még előbb az otthoni levelek: 
mindkét oldalról csu|pa rosisz hír, s a H. írása (egy idegen pla
nétáról), ami úgy felvert bennem sok mindent; aztán a bi
zonytalan helyzet az iskolában s a hozzám való nem ember
séges viszony; majd egy „egészen jelentéktelen epizód” az A. 
vendégeivel, ami úgy elszomorított, végül a R.-tól szervíro
zott kis vereség az irodalmi fronton — elég csinos csokor, 
minden egybevetve. Azt is mondhatnám, hogy van — vagy 
legalábbis volt — miért levertnek lennem heteken át. De ez a 
mostani állapot mégsem normális. Másikor đsak hébe-hóba tört 
rám, s többnyire két4iárom napig tartott. Olykor minden 
különösebb külső ok nélkül egyszerre csak a kétségbeesés 
szélén éreztem magam — meghalni, csak meghalni! —, s 
mindig újra meg újra elfelejtettem a fiziológiai okot, mert 
időben nem esett össze semmivel. De aztán, ahogy jött, el is 
múlt. A végén kinevettem magam, amellett mindannyiszor 
kicsit mintha a nirvánából tértem volna vissza.



De most, ezúttal megszakítás nélkül hetek óta tart s ón 
úgy félek, hogy .egészen elfeketedik körülöttem a világ. Vagy 
hogy V. I. sorsára jutok, a!ki akarna <s mégsem képes dolgozni. 
Vagy még rosszabb állapotíba. . .  Igaz, a szívem is gyönge, 
izomerőm is az, de a fizikumom aránylag még mindig épebb, 
mint a 'kedélyem. Különben a ‘kritikám — az önkritikám is!
— éber: kimondhatatlanul undorítónak tartom ezt a beteg
séget különösen, a velejáró rút váladékot: az ok nélküli köny- 
nyeket. De mit tegyek, ha a betegség erősebb nálam. Hiába 
mondom újra meg újra magamnak — azt, amivel tegnap 
fejeztem be az Írást —, hogy nem szabad kétségbeesnem, 
amíg van kiket szeressek — orvul rám kúszik a kérdés: mit 
érnek ők az én szeretetemmel? Vajon könnyít az életükön? 
Átsegíti-e őket akár csak a legkisebb árkon át is? S nem 
vagyok-e ón magam is puszta függvénye annak az érzésnek, 
ami hozzájuk fűz? Hiszeft. most is, amíg írok, nem didereg-e 
bennem az egyedüliség, a süket magány — mert nem tudtam 
beszéinii velük telefonon, s még nincs írott hírem se róluk? 
Mit segít ilyenkor a józan meggondolás? S hogy fáj, amiért 
ezekben a kritikus hetekben nem lehetek E. mellett, akinek 
talán szintén hiányzóm, 'kivételesen. Az is igaz, amilyen álla
potban eljöttem, nem bírtam volna, — idegösszeroppianás fe
nyegetett.

A kis A. egy külön fejezet. Vajon kellek-e neki? Olyan 
zárkózott, amilyen én sohasem voltam (ha jól emlékszem). 
Jobb neki így vagy rosszabb? Ki felel meg erre?

XI. 17. Este fél hét, egy jó órai séta után a sötét parkban 
s a halványan derengő sötét országúton. Nyirkos meleg, csil- 
lagtalan est. Ma nem kellene gólyalábon, magas sarkú gumi- 
cipőben járnom, kényelmesebben ballaghatnék. Így bizony 
botladozom, s bokaficam kerülget. De azért így sem rossz. 
Egy óra alatt egyetlen jármű haladt el mellettem — teher
autó, nyilván makulatúrával megrakva, valami papír- vagy 
dobozgyár lehet a közelben —, többször láttam már ezt a 
rakományt. Az országúton összesen három emberrel talál
koztam. Telefonálnom még mindig nem sikerült, — talán 
ma este, hia az igazgató jó kedvében lesz. Elég kellemetlen ez 
a függés. Az asztalnál velem szemben ülő rosszul nevelt 
fiatalember — egy a többi csúnyán evő közül — ma bement 
a városba — persze, nem szólt előre, nehogy levelet bízzon rá 
valaki —, kiderült a szomszédja szavából, hogy gyermekeknek 
ír az Ifjúsági 'Lapba. Szóval, nem filmes, mint ahogy én kö



vetkeztettem aibíból, hogy állandóan Leicával jár. A többi 
jelenlevőről még ennyit sem tudok. Azt látom, hogy van 
köztük két „nemzeti kisebbségi” »külsejű, egyébként hangsú
lyozottan európai megjelenésű, sőt az egyik ún. hanyag 
eleganciával öltözködő. Tegnap jött egy túlméretezett magas 
fiatalember, aki ismerősnek tűnt — ma rájöttem, hogy 
tényleg láttam már, mégpedig az írók Házában, E. E. Kistíh 
szerzői estjén olvasott fel valamit. A szép keze már akkor i$ 
feltűnt. Asztalszomszédom — hallgatag, gyomorbajos proli 
író vagy írószövetségi tisztviselő? A két szenvedélyes biliár- 
dozóhoz ma egy harmadik társult — nehéz őket megkülön
böztetni. Végül tegnap érkezett egy nő — megpróbálom ileírni: 
középmagas, kövérfcés, keskeny lábú, a haja simára fésült, 
szőke, hátul »kicsi kontybán összefogva. Orosz arc, nagy kék 
Tatjána-szemek, de a kicsit szigorú keskeny ajk német nőé 
is lehet.

Mikor megjött, én éppen készültem áthurcolkodni a mos
tani szobába. Neki megmutatták azt a kis zugot, ahonnét én 
átmentem s ő szó nélkül rögtön elfogadta. (A szoba így, ki- 
fűtve, „lakottan” már nem is olyan sivár, mint mikor én meg
érkeztem.) A nő irigylésre méltóan fiatalos fürgeséggel moz
gott a fárasztó út után (igaz, nem cipelt nagy csomagot, csak 
két hétre jött) s élénk, kellemesen vidám, barátságos társas
lény benyomását keltette, akivel szemben egyetlen aggályom 
az volt, hogy nagyon ás beszédes lesz és lerázhatatlan. Ebéd 
után lefeküdt, s mikor estére előkerült, alig lehetett ráismerni: 
majdnem apácaszerű, kimért mozgás, szigorú arckifejezés, le
sütött szemek, hallgatag viselkedés. Sétálni ő is egyedül jár, 
mint én. Ma a sötétben párszor majd hogy összeütköztünk, de 
nem szólt egy szót sem. Hát 'ami a hallgatást illeti, azért én 
sem megyek a szomszédba — amíg ő nem szól, én ugyan ki 
nem nyitom a számat. Sajnálom, mert pár szavából ítélve 
kellemes a hangja. Egyetlen ember itt a másik asztalszomszé
dom, aki nagyon is beszédes és akit kerülnöm kell, hogy ne 
halljam annyit a fülemnek nem kellemetes hangját. Katona- 
ruhás, magas, élénk mozgású, de már nem egész fiatal férfiú, 
szeret babrálna a patefonnal, s napközben állítólag dolgozik 
valamin. Szerinte a vacsorát későbben kellene tálalni, mert 
ő megszokta, hogy vacsora után már lefekvés következik. 
Hogy hány órakor szokott otthon vacsorázni? Sohasem éjfél 
előtt. Ez különben a tipikus orosz házirend.

Végre megtörtént a telefonbeszélgetés — nagy kínnal ki
vettem belőle annyit, hogy holnap meglátogatnak. Vagy csak



azért hallottam ezt E. szavaiból, mert ezt akartam hallani? 
Nem tudnék megesküdnii rá, hogy csakugyan ezt mondta. 
Örülök is, de félek is a veszekedéstől azon, ne menjenek el 
olyan hamar, mint ahogyan E. az ilyen kirándulásokat ren
dezni szokta. Igaz, hogy ők nem olyan betegen, kimerültén 
jönnek ide, mint én jöttem (remélem legalább, hogy nem!), 
de az ilyen egy-két órás együttlét engem mindig az egykori 
börtönlátogatásokra emlékeztet.

Kedves, türelmes Jóm, E. — vajon milyen napjai voltak, 
mikor megválik a Háztól, amelybe annyi évet, erőt, munkát 
épített bele? S a kollégáktól, akik oly alja módon viselkedtek 
vele, akiktől éveken át csak rosszat kapott? Akárhol lesz, csak 
jobb lehet neki, mint ott volt. És mégis! Visszanézve az em
ber a fiatal éveitől búcsúzik el, mikor ennyi idő után fordít 
hátat valaminek.

S az ón viruló virágszálam, 17 éves gyermekem, A.! 
Egész napomat annak a boldog napomnak emléke tölti el eny- 
hülettel, amikor ő született. Milyen hálás vagyok azért a sok 
örömért, amit adott nekem! Ha mostanában néha bánkódom 
miatta, az egyedül a rettegés, hogy nem tudja, ő sem fogja 
tudni kikovácsolni magának a szerencséjét, vagyis talán nem 
eléggé ambiciózus és élelmes, a munkájával nem ér el olyan 
lehetőségeket, amik kielégítenék. Sajnos, kicsit kis igényű má
sokkal szemben, de önmagával szemben is!

XI. 18. Mégis több és jobb volt, mint egy börtönlátogatás. 
Mintha kis villanylámpás gyúlt volna ki a szívemben — vi
lágítja, melegíti ezt a kietlen magányosságot. Ők ketten! — 
„szívemben eggyé nőttek: egy tölgy, egy virág. . Kár, hogy 
nem tudom nekik szebben megmutatni az érzéseimet!

Szegény fiacskám, E.! Milyen szokatlan neki a fizikai fáj
dalom s a kialvatlanság (fogfájása miatt!) — bárcsak ne is 
kellene soha megszoknia. Ehhez nekem több tehetségem van. 
Vajon foglalkoztatja-e valami, amiről nem beszél? Az a be
nyomásom, hogy igen.

S az én virágszálam, szép csemetefácskám, A.! Milyen 
krisztálytiszta a szeme, milyen békében virágzó az egész lé
nye, — öröm, öröm, napfoltocska...  S milyen jók hozzám 
mindketten, s mily mélyre el tudják rejteni magukban az 
erősek akaratlan megvetését a gyengével szemben. Sokszor 
attól tartok, nem érdemiem meg őket. Mit adok, mit adhatok 
én nekik? A szomorúság métely, aki nem kapja meg, utálja, 
s joggal.



Ma végre kicsit megfehéredett a világ, vékony hóréteg 
fedi a földet. A fákat, az erdőt még nem lepi el, ruhátlan 
dideregnek szegények a nedves hidegben. Még nincs itt a szá
raz, kemény fagy, ez még beteg idő, betegítő. Az enyéim sem 
teljesen hűlésmentesek, csak meg ne fázzanak még jobban 
az úton. Elég merész vállalkozás volt tőlük — mily korán kel
lett felkelniük —, s én meg sem köszöntem, hogy kijöttek.

A.-mal kisétáltunk és felvételeket készített. Bizony, na
gyon sok rátermettség van benne, jó ösztönök, ízlés stb. Az, 
hogy rólam akkor, ideutazásom reggelén ilyen képet tudott 
csinálni, csoda, s csak azzal magyarázható, hogy igaz szere-; 
tettel akarta szépen kihozni. Nem is lehet nem kedvesen néz
ni rá, amint ott tesz^vesz a gépénél — ez lesz sikerének nyit
ja. A derűs fiatalsága, édes galambszemepárja — nem, dehogy
is, valami sokkal szimpatikus ábbnak, talán egy hófehér szar
vasnak lehetnének ilyen szemei.. .  Vajon mi van a szeme 
tűikre mögött, vajon mit rejt az a fiatal szív?!

Este fél tízkor még eszembe jut valami — olvasás köz
ben. Azon tűnődöm, miért teszem azt, amit eddig sohasem 
tettem: miért vezetem ezt a „naplót”, vagyis miért írdogálok 
nap nap után s méghozzá szigorúan megszabott dózisokban? 
Erőpróba? Stílusgyakorlat? Vagy öregedőn, a sír felé iballag- 
tombain az utókor számára írnám? — De hiszen erőpróbák 
elől mindig kitértem; ezért nem veszek részt sem elme-, sem 
ügyességjátékokban, versenyekben, sem a szerencsét nem sze
retem provokálni, sem pedig — a vereséget. íráskészségemet 
kicsit megtisztogatni a rátapadt rozsdától? (ha már „céltudó 
acélt élesíteni belőle kilátástalan) — ebben már inkább van 
valami ráció. Nem vdna utolsó dolog újra belejönni az írás 
mesterségéibe. Ha a tehetség megvakult, próbálkozzunk — 
kézügyességgel.

Ha a jelenkor nem figyel föl rád, barátom, az utókor még 
kevésbé lesz rád kíváncsi. Szóval: nem, nem erről van szó.

Egynéhány — nagyon kis számú — ember értékelését sze
retném utólag kiérdemelni. Azokét, aikik kvázi hitelezték a 
nagyrabecsülésüket. Ilyenek — az enyéimen kívül (az otthoni 
enyémeket is beleértve) — egy kezemen el tudom számlálni, 
hányán vannak. Ki is halnak lassan. Tehetségem koronata
núja, O. hat éve halott. (Apám, aki önmagát vélte bennem 
tükröződni s ezért megpróbált bízni bennem — immár tizen
két éve!) Szülőanyám, kisanyám — jaj láthatom-e még? —, ő 
is thogy tudna örülni valami írásomnak, ami beszélne neki ró
lam, helyettem...  S a Fiúk, akik úgy értik a mi családunk



zenéjét. S H. hogy örülne az én „sikereimnek” — különösen 
ha az egy kicsit meg is látszana rajtam.. .  És St., aki szintén 
megérdemelné, hogy tápláljam és igazoljam illúzióit rólam. 
S még egy pár jó emberem; igenis tartozom nekik valami kis 
elégtétellel. De legtöbbel tartozom E.-nek és A.-nak. Nekik 
igazán adósuknak érzem magamat, ök  ketten, akikben és 
akikért élek, s akiknek — mert olyan másféle vagyok — aka
ratiamul annyi bajt és fölösleges komplikációt okozok, — ök 
szegények, mindezt a sok velem járó nyavalyát az én „költői 
alkatom” rovására Írják, őket igazán nem szomoríthatom el 
azzal, hogy ez a költői véna — elmeszesedett. Kis A.-nak, 
akinek, mióta maga is ráérez az igazi művészi szépre: írásra, 
zenére, képre, milyen megvesztegethetetlenül jó az ízlése, s 
mennyire nem bírja ki a hamisat; őt szeretném megajándé
kozni egy jó könyvvel, a magam munkájával.

XI. 19. Ma volt az első igazán szép nap. Verőfényben für
dőit a hólepte kert, még a komor fejű fák is megfiatalodtak. 
Sőt még én is egy kicsit. Legalábbis annyira, hogy kialvatla- 
nul, aliig háromórai alvás után s fázósan ugyan, de mégis 
tűrhető kedvállapotban sétáltam reggel egy órát, ebéd előtt 
újra egy kicsit, <aztán megírtam két levelet és egy kártyát. 
Ennyi energiát már rég nem produkáltam. S még telefont is 
rendeltem ma estére, — merész vállalkozás! De nem hagy 
nyugton a gond: mi van velük, az én két nagy gyermekemmel,
— nem fáztak-e meg tegnap még jobban? S talán sikerül hang
jukat kivennem a zűrből. (15 perccel később:) Váratlanul jól 
sikerült, nem kellett senki segítsége, önállóan intéztem el, csak 
a jóképű fiatal éjjeliőr asszisztált. Tíz prc se telt bele s meg
kaptam a vonalat. Mindkettőjükkel -beszélhettem, s meglepő
en jól lehetett hallani. Vannak még ajándékos percek az élet
iben. Ha ma sem alszom jól, akkor már igazán gyógyíthatatlan 
félbolond vagyok. — Ma van Édesanyám neve napja.

Azon tűnődöm, meg fogom-e mutatni ezt az írást E.-nek. 
(Rajta kívül még talán St.-ról lehetne szó. A-nak nem való 
ez az olvasmány.) Azt hiszem, abban az esetben mutatnám 
meg csakis E.-nek, s már csak akkor, ha valami más, nyilvá
nosságot is megbíró épkézláb „művet” alkottam, amivel utó
lag igazolom ennek az írástréningneik szükségességét. Tréning
— igen, ez a helyes szó. Meg akarom szokni az írást, mint má
sok a narkotikumot.

Talán ez — az írás nélkül nem egzisz tálás — arra is jó 
lenne, hogy pótolja a narkotikumot, ami az én életemből hi



ányzik. Agyonhaj szolom, halálra fárasztom szegény tuidato- 
mat, szünet nélkül a gyér alvás illanó perceitől — jó eset
ben! —, szóval visszaélek vele. Ki látott engem aludni? E. is 
csak nagyon ritkán. iMindig mindenkinél éberebb vagyok. Va
lamikor, operációs asztalon egypárszor orvosi segédlettel meg
szabadítottak kis időre rabtartó tudatomtól. Hogy szürcsöl- 
tem olyankor ajkamon a halál ízét! Sajnos, éppen a legnagy
szerűbb élményt, az egyetlen igazi teremtő pillanatot elrabol
ták tőlem — narkózisban kellett szülnöm ahhoz, hogy élő 
gyermeket hozhassak világra. Megérte. De azért semmi sem 
szabadít meg a bűntudattól, hogy nem szenvedtem érte ele
get, hogy nem álltam meg helyemet a legnehezebb órában, — 
nem voltam jelen. Nem voltam jelen a kínban, — nem lehet
tem jelen az öröm, a dicsőséges teremtés pillanatában sem. 
Félember vagyok én.. .  Ha arra gondolok, hogy testem min
den íze, minden egyes sejtje megújult már jó néhányszor szü
letésem óta, hogy semmi nincs rajtam, a fizikai összetételemben, 
ami azonos volna a 10—20 év előtti fizikai mi voltommal, hogy 
mindenem 'kicserélődött azóta — csak ez a szegény fáradt tu
datom emlékszik mindenre, mindenre —, hát ez borzasztó! 
Borzasztóan rossz, de talán éppen ebben rejlik embervoltunk. 
A bőrünkből kibújihatunk, de az én tudatától nem szabadul
hatunk, .amíg élürik.

S mégis, ha őszinte akarok lenni saját magamhoz, nem 
is egészen így van ez a dolog. S ha nálam nem így van, nyil
ván másnál sem, — miért lennék én kivétel? A tény az, hogy 
én hosszú éveken át — már felnőttkoromra értve — nem 
éreztem a tudat falait magam körül. Legalábbis nem annyira, 
mint most. Még ta'lán valami folytonosság-megszakadásról is 
beszélhetnék, ha ez nem hangozna kissé misztikusan. A há
ború éveire kell gondolnom. Hát igen, valamennyire emlék
szem akkori életem 'külső kereteire — noha még itt is vannak 
hézagok —, de a saját külön életrészemet mintha nem hatá
roltam volna el, valahogy belefolyt a tudatom egy kozmiku
sán nagy életmasszába, idegen életsorsok ezreivel, milliónyi 
sorssal — jaj, még mindig torkomon a régi lidércnyomás, ha 
rágondolok —, ibeleömlött az életem egy óriási csatornába,
— ó, nem a szabad, végtelen óceánba, hanem egy bűzös, em
berkéz vájta, gennyszagú, szörnyű kanálisba. . .  A kommün 
alatt megint csak nem éltem a magam életét elég tudatosan. 
Akkor a gyerekem volt a mindenség s őérte a nyers önfenn
tartás ösztöne eltakarta előlem a világot. Nem tudatosítottam 
eléggé viszonyomat a környező világhoz; az új, nekem nagyon



gyönyörű életelvet, programot csak elfogadtam s örültem, hogy 
megcsinálták mások nekem, helyettem. Ami aztán jött, azok 
az évek nekem is 'börtönévek voltak. Ám börtönben az ember 
ráér emlékezni, számot vetni önmagával és a világgal, lemér
ni önmagát és a dolgokat. De hát én «nem értem rá — annyira 
mégsem voltam fogoly. Hogyan is fejezzem ki? A tudatomat 
igenis lekötötte a 'börtön, az E.-é, de a mechanizmusomat, 
aktivitásomat ellenkezőleg — mozgósította; nem értem rá 
semmire, nem voltam együtt — ez a helyes kifejezés. Az E. 
fejével gondolkoztam, az ő érzéseit éreztem át, az ő akarata 
mozgatott és irányított — ez volt az igazi „Höriigkeit” állapo
ta, időszaka a mi együttes életünkben. Egy percig sem voltam 
a magamé, — csak E. és A. birtoka.

XI. 20. A mai nap arról nevezetes nékem, hogy egészsé
gesnek éreztem magam. Egész késő délutánig. Jól aludtam, 
elég frissen ébredtem, reggeli előtt és délelőtt is sétáltam a 
ragyogó napsütésében. Kicsit még táncoltam is magamnak a 
behavazott tenisztéren — a tegnap esti beszélgetés telefonon 
egész nap éreztette jó hatását. Tea után átmentünk a könyv
tárba a nővél, akinek a nevét már tudom, s azt is, hogy iro
dalomkritikus. Ma váratlanul megszólalt, megnyilatkozott. 
Nagyon kellemes lény, jó volt vele sétálni «s pár hasznos dol
got megtudni tőle. A szobájában a beszélgetés már kifárasz
tott. Ekkor láttam, hogy még korántsem vagyok rendben. A 
végén már a hideg borzongatott, vacogtam a forró szobában, 
tagjaim megfájdultak, fogaim összeverődtek a görcsös igye
kezetben. Kevesebb több lett volna. S egyikünk sem adta ma
gát eléggé ökonomikusán, — egyszerre túl sokat, majdnem 
•mindent kitálal'tuink egymásnak, már Iti. azt igyekezve min
denáron demonstrálni, hogy kb. milyen szellemi színvonalon 
himbálózunk. Jellemző női vonás ez, szkeptikusabban szólva, 
közepes intellektusok jellemző vonása. Rossz ízt hagyott maga 
után beszélgetésünk, főként én nem tetszettem benne magam
nak, amiért be hagytam magam ugratni a kitárulkozó nyilat
kozatokba. Mi szükség volt pl. annyit beszélni az én hazámról, 
amiről ő túl keveset tud ahhoz, hogy érdekelhesse az, amit 
én öt perc alatt összemakogok néki. Előbb kellett volna meg
szakítanom, abbahagynom.

Most pedig megkísérlem leírni az ebéd alatti epizódot. — 
Jobb oldali vizavím az asztalnál, a patefonigazító, mikor ki
jöttem, vagyis két perccel ebéd előtt, az x-edszer berakott 
Carmen-lemezről áradozás után áttért még Csajkovszkijra és



Wagnerre is, majd leült az asztalhoz. Nekem is szedett levest 
ezúttal, ami már az udvariasság netovábbja. Nagy étvággyal 
kezdett kanalazni. Ez eddig megszokott és normális. Még be 
sem fejezte a levesevést, amikor az egyik biliárdista, a szem
üveges, elhívta az asztaltól azzal, hogy ő máris utazik, adja 
hát áit a megbízásait, amiről szó volt köztük. Az én emberem 
fölkelt, szilárd léptekkel kiment. Egy vagy két perc múltán 
visszajött s a szokottnál is lármásabb hangon egy papírlapról 
felolvasta a feleségének szóló megbízásokat: tíz deka tea, egy 
kiló cukor, ennyi meg ennyi cigaretta, egy liter spiritusz (így 
mondta!) stb. Mindezt telefonon kell az illetőnek közölni az 
asszonnyal, aki pedig 25-én kijőve, hozza magával a kért dol
gokat. Az egész jelenet komikus volt, mert hisz ha odaadja a 
papírlapot, nem kellett volna az egész társaság előtt hangosan 
felolvasni. A végén még Iholmi csókokról is volt szó, melyek 
átadására szintén adott felhatalmazást. Mindezt ízetlen büfö
gő nevetés kíséretében. Amikor, kissé tántorogva, visszatért 
az asztalhoz, folytatta a habzsolást — mert tisztességesen enni 
nem tud. Feltűnt, hogy még léhetetlenebbül viselkedik, mint 
máskor. A mustárt úgy fogyasztotta, hogy összekente magát 
vele, s az abroszt is. Mintha az étel minden pillanatban ki 
akarna fordulni a szájából. A szeme kidülledt. Közben evett 
tovább rendületlenül. Végül egy segélykérő mozdulattal kérte 
a szalvétáját, ami a többiekével együtt egy csomóban feküdt 
az én oldalamnál. (Rajtam kívül senki sem használ itt szalvé
tát.) Amint átnyújtottam, akkor ijedtem csak meg igazán: 
most jön a katasztrófa, az explozió, kitör az Etna, jön a fekete 
láva, itt a világ vége. Valami drasztikusan fenyegető volt a 
helyzet. Én kinéztem az ablakon, »szentül eltökélve, hogy az 
ebéd végéig nem nézek rá, de mikor az édességet hozták, még
is kíváncsi llettem, „hogyan viszonylik hozzá” . Csodálatoskép
pen még mindig képes volt enni. Tüneményes gyorsasággal 
végzett ezzel is, köziben a vulkán háborgását idéző hangokat 
hallatott. Homlokán verejték gyöngyözött, szeme fehérje ki
fordult. Az egész ember zöld lett, mint a katonazubbonya. 
S most elérkezett a nagy pillanat: fel kellett állnia az asztal
tól. Bennem olthatatlanul lobog a tisztelet ismeretlen ember
társaim iránt, ezért most is valami hirtelen megbetegedésre 
gondoltam. Már kész lettem volna elsősegélyt is nyújtani a 
szerencsétlennek. Ingadozva lépett a játékasztalhoz, abban 
megfogódzott, aztán egy fura iramodással az ajtónál termett, 
ott megingott az a nagydarab ember, jaj, most fog elesni, de 
nem, — még idején megkapaszkodott az aj tófélfában. Re



ménytelen pillantást vetett a szobában maradottakra, egy egé
szen gyors pillantást, de abba belefért egy egész Dosztojevsz
kij-regény. Aztán eltűnt a férfiú, önkéntelenül a velem 
szemben ülő gyermekképű gyermekíróra pillantottam, akkor 
észrevettem, hogy ő is figyelte a jelenetet. Éreztem, hogy el
pirulok . . .  „Iszogat” — mondotta elnézően.

XI. 21. Rossz és hosszú volt az éjszaka. Mintha dűvadak, 
véres fogú farkasok ólálkodnának a szobám körül. A Wasser- 
maimn-regény is felizgatott. S persze kimerültén, gyulladt 
szemmel, szívdobogással, feldúltan (a tegnapi beszélgetéstől 
is dúltan) nem bírtam elaludni már. Hideg is volt nagyon. 
Első éjszaka, hogy becsuktam az ablakszemet. A falak áraszt
ják a hideget — 12 foknál -nem megy feljebb a szesz a hőmé
rőben. Ma sem. Pedig — kérésemre — ma kiadósabban fű
töttek. Tévedtem — e pillanatban, hét órakor, felment 14 
fokra is, mialatt odatartottam az égő gyufát, hogy fényénél 
meggyőződjek róla: jogom van-e fázni?

Az egyetlen, ami ma mégás helyrehozott, a napsütés. De. 
jó másfél órát sétáltunk a nővel, — már csak így említem, 
mert számomra úgyis ő az egyetlen, akivel itt lehet és érdé-; 
mes beszélgetni. Elvezetett a melegházhoz is, ahol megismer
kedtem H. kertésszel.

Egészen olyan a „tájszólása”, mint annak az egypár év 
előtti magyarnak a L.^iskolából (a inevére nem emlékszem, 
csak arra, hogy szép szemű szikár prolii volt és elég jófejű). 
Ez csak jóval idősebb és kissé kulturáltabb. De milyen elke
seredett! Vagy csulpán a magyar paraszt szokott lamentálása, 
lassú, vontatott, terméketlen panaszkodása az, amitől itt már 
elszokott a fül? Itt már csak a nagyon elmaradt elemeknél 
tapasztalni effélét. De hát hiszen ez a H. saját bemondása 
szerint erdész volt otthon. Igaz, legfőbb baja szegénynek, hogy 
azt mondja, nem tud megtanulni oroszul írni, olvasni, s ezért 
nem boldogulhat képességei szerint. 19-ben került börtönbe, 
926-ban megszökött a szegediből. Német-, majd Franciaország
ban hányódott; írások, dokumentumok híján sehol sem volt 
maradása, ült itt is, ott is csavargásért hetekig, hónapokig. 
Végül idekerült 1928-ban a Szovjetunióba. Nem volt idő min
denről kikérdezni — nem élhettem vissza a társnőm türel
m ével—, de megígértem a kertésznek (s magamnak), hogy 
még elmegyek hozzá beszélgetni. Arra gondolok, hogy e pár 
nap alatt pár órában megtaníthatna a virágkertészet elemeire, 
ígérte is már, hogy ad nekem néhány cserépbevaló dugványt.



Nem ártana nekem eigy kis rendszeres mozgás, hajlongás — 
azalatt aztán lamentálhatna szegény földi, amennyit jólesik 
neki. Orosz felesége van, de mégis gyöngén tud oroszul. 
250—300 rubelig tudja felvinni ,az effajta, nem eléggé kvalifi
kált kertészkedéssel. Azt kivettem -a szavából, hogy a moszk
vai magyar klub volt a mekkája — szinte rosszul esett kö
zölni vele, hogy már annak is fuccs. Égés oda lett. Nem tehe
tek róla — sajnálom egész szívemmel, amellett, hogy volta
képpen semmi sem tetszik rajta. Fajtámnak érzem őt is, hiába 
(mint ahogyan más oldalról R.-t is, St. t̂ is). Egészen kedvem 
szegte, ahogy vádaskodott az orosz-okra, mintha azok semmi
hez nem értenének, képtelenek volnának a jó munkára. „Nem 
dolgoznak meg — azt mondja — annyit sem, amit megesznek, 
nem hogy még bérért. S mégis mind ordít, követ elődzik.” 
Irigy, összeférhetetlen természetű lehet — s mégás sajnálom. 
A gyökértelemséigéért, a kivetettségéért, azért, hogy idegenben 
fog elpusztulni. Akárcsak én.

Ebéd előtt egy orosz folyóiratban böngésztem, de a ver
sek nem fognak meg, a próza sem ezúttal. Miért? Du. a Mar- 
gueritte-regényibe fogtam — egyelőre: hitványság. Igaz, még 
sétáltam is egy órát mindjárt ebéd után, ui. sajnálom az 
amúgy is gyér napsütést elmulasztani. De eimatt aztán megint 
csak nem alszom el a szívdobogástól. Megjött E. első levele, 
amely még a telefonbeszélgetés előtt íródott, nem nagyon 
lelkes, kicsát fogfájós. Szegénykém! Bárcsak már rendbe jön
ne. Ha kijöhetne ide kiszellőztetni a fejét az utóbbi hetek go
nosz gőzétől. Ma éjjel s egész nap az a bajom, hogy őt várom, 
ezt várom, de nagyon.

És kis A.-m levelét. Vajon fog-e írni nekem? Ő talán so
hasem fogja megérteni, milyen sokat jelentene nekem egy 
spontán közeledése, — az a kis áldozat, amit egy kiadósabb 
levél megírása jelent. Egyetlen kislányom, légy a szívemhez 
egészen közel a te rebellis fiatal szíveddel. Ó, ha tudnám, 
hogy velem vagy, a közelemben, s ez a közelség megóv min
den rossztól! „Kitakart szívvel elébe állok. . . ”

Este már írás közben kimentem tintáért s megint szóba 
elegyedtem a kertésszel. Üldözni fog ez az ismeretség, érzem, 
elveri a nyugodt álmomat. Gonosz ember ez, vagy anarchista
— vagy talán csak tönkrenyűzott idegzetű emberroncs? —, 
átkozottak legyenek, akik idejuttatták. Nincs egy tiszta, ép 
gondolata, meghasonlott önmagával és a világgal. Amellett, 
mint mondják, kitűnő munkás, kár, kár érte. A másik, az a 
65 éves vén magyar, hallom, megrögzött alkoholista, nincs



senkije, maga mossa az ingét, ha ugyain mossa, s közben el
issza a 400 rubeles havi keresetét. Rémes!

XI. 22. Ó, ma végre volna mit írnom! De hogyan?! Mikor 
volna téma, sőt, a témáik sokasága, megtorpanok. Pedig nem 
volna utolsó dolog: saját „élmény” híján mások által átélt ese
ményeket leírni, persze szulblimáltan az én idegrendszeremen 
át, az én véremmel vegyítve, a magam egyéniségét beléjük 
olvasztva...

Ma már nem kezdem el, az biztos. Tizenegy óra lett köziben,
— eltelt a nap. Ügy nyugtatom meg lelkiismeretemet, hogy 
sebtében csak épp feljegyzem magamnak a témákat, hogy el 
ne felejtsem. Kezídjem azzal, hogy 9zörnyű éjszakám volt. A 
legocsmányább álmok üldöztek, egyik lidércnyomás a másik 
után, — bennem a betegség, éreztem minidig két álom között. 
Tudtam, hogy az én rongyos szervezetem belefárad két-három 
napi egészségbe, s megint csak heverőhelyet vackol magának 
valami kórságban. Egész nap pokoli kínjaim voltak; még jó, 
hogy sikerül — eddig legalább — lokalizálnom; „tartózkod
va” es^m, vagyis majdnem semmit, s lám, még most, késő 
este is háborog és mardos a fizikumom „lelkiismerete”, a 
gyomrom. Nem valami étvágygerjesztő téma, tudom, de hisz 
a napokban is kísérleteztem már hasonlóval, ugye? Akinek 
nem tetszik, ne olvassa. De ne is ám!

Reggeli után bementem a melegházba, ott találtam mind 
a két földit. Az öregember még érdesebib figura, színész és 
grand-seigneur — parasztban. Kérésemre a fiatalabbik, a ker
tész, folytatta a tegnap pedzett históriát katonaéveiből. 1910 
óta szolgált, közben várfogságba került — gyilkosságért: ré
szegen agyonlőtte egy fellebbvalóját. Nem tagadja. Sőt.. .  
Ott érte a háború, az „kiszabadította” . A fronton nem nagyon 
iparkodott, többet lógott, mint nem, 916-ban aztán azt mond
ta, hogy ő pedig többet nem csatázik, s el hagyta magát fogni 
az oroszoktól. Mint hadifogoly bejárta a fél országot, 17-ben 
beállt a Vörös Hadseregbe, megfordult majdnem valamennyi 
fronton — valami önéletrajzfélében felsorolta, hogy hol min
denütt. Aztán 19-ben hazament. Otthoni „forradalmi műkö
déséről” (így mondta) még nem beszélt, csak annyit, hogy tíz 
évet kapott Soproniban és leült belőle hetet Szegeden. Akkor 
megszökött Mezőhegyesről, ahol már földmunkán volt. Ebből 
egyelőre elég ennyi. Ami feltűnt ma, az, hogy már nem az a 
tegnapi keserű legény, békülékenyebb, emberibb. A meleg
házba értem jött a nő, s így megszakítottam a diskurzust,



amilből ő egy szót sem ért. Elmentünk vele sétálni, — a nap 
édesen sütött, de mégsem melegített. Társnőm be is invitált 
egy parasztháziba, ahol leültünk megmelegedni, s ő elmesélte, 
nagy-oai kedvesen, egyszerűen: mi az oka az 6 láíblbajának, 
milyen körülmények között fagyott meg az egyik lába. Érde
kes volt vele az egész délelőtt. Nem tudom, tartós lesz-e a 
barátságunk, csak azt tudom, hogy most itt, az adott helyzet
ben örülök neki, hogy van s hogy ilyen rokonszenves egyé
niség s annak is, hogy szívesen van velem. A folyóparti séta 
az opál'os téli napon, amdibe az ő lénye annyira .beleillik — 
bizony, ezt mind meg kellene írni. Még annak a lánynak az 
életét is, akinek finom figuráját pár vonással úgy elém vá
zolta, hogy szinte látom, mintha régóta ismerném.

Ebédnél megtudtam, hogy az egyik ibiliárdjátékos, a ke- 
vésíbé ellenszenves — gyermekes gödröcskék vidítják az ar
cát —, költő.

Tegnap érkezett egy új nő, kritikus, fiatal, de majdnem 
teljesen bájtalan, lármás. Ugyancsak tegnap óta van itt egy 
szibaritaképű, lompos, kövér férfiú, külseje olyan, mint egy 
óriásra nőtt, romlott gyermeké — ezzel szemben hallom, hogy 
az egyik legtehetségesebb i ĵúságíró, G., aki a polgárháború 
neveltje s félelmetlen résztvevője. Nem hittem volna.. .  Ebéd 
-után sikerült kicsit elszunnyadnom. Elolvastam oroszul egy 
hoszú Cervantes-novellát.'

Délután séta köáben megint benéztem a magyarjaimhoz, 
cukorkát »küldtem a kertész gyerekeinek; megnéztem a ká
posztáshordóit, azt mondja, „magyar módra” savanyította. 
Hogy puszta kézzel szedett belőle salátának valót az asztalra
— azt láttam. Már nem beszélt olyan cinikusan asszonyáról, 
családjáról, s egyáltalán, ma már nem látom íbeinne a „wider- 
satíhert”. Tea és vacsora között a Ibeleimmel (kínlódtam s a 
Margueritte-et olvastam. Este egy rossz-közepes, csacsika filmet 
mutattak be. Utána kicsit sétáltunk a nővel s vitatkoztunk az 
irodalmi, nyelvbeli szabadosságok határairól — ő teljesen Gor
kij-hivő ebben a kérdésben. Végül még táncoltunk is hármas- 
íban. Olyanok lehettünk, mint a fürdőben vagy szülőotthon
ban a nők egymás közt.

XI. 23. Várom a telefonálás idejét. Elég türelmetlenül, 
mert a 194 utolsó ‘beszélgetésünk óta újabb hírem nincs se 
otthonról, se máshonnan. De nagyon megfeledkeznek az em
berről! . . .  A mai napom még mindig a betegség jegyében mú
lik, s mivel fizikailag nem vagyok jól, elengedem magam szel



lemileg is, s szerényen csak az eltelt nap krónikájára szorít
kozom „varga, maradj a kaptafánál” jelszóval. Tehát: reggel 
orvosság, rossz szájíz, keserítem borús az idő, apró tennivalók, 
olvasás (egy érdekes Kasszil-cikk az Izvesztyijában, utána a 
MaTgueritte-regény), mosónő (rossz arcú!). Aztán egyszer csak 
megrohan az izgalom: jön, jönnek, talán, hátha!! Fél egytől 
kettőig ődömgés az országúton, minden neszre rárezzenés, szép, 
opálos égbolt, előbújik a nap is, szomorkásán, de mégis ven- 
dégváróan, mint én. Hiába!, mehetsz haza, napocska, megyek 
haza én is, szégyenkezve, hogy már megint „biztosra vettem” 
valamit. . .  Ebéd uitán a nő elmesélte a G. nevű ifjúsági író
nak egy frissen sült kedves meséjét. Utána ólmos alvás. A 
melegházban hosszas beszélgetés a két magyarral.

Nem vagyok köteles rájuk olvasni, hogy milyen „elhaj
lásiban” szenvednek, de kiveszem minden szavukból: vagy tel
jesen elhanyagoltak, elhagyottak, kiszolgáltatva a legrosszabb 
politikai 'befolyásoknak, vagy talán máris ellenséges befolyás 
alatt. De mégsem érzem azért oly reménytelennek a hangula
tot s oly letaroltalak, rosszindulatúnak a két embert, hogy ne 
próbáljam őket „megagitálni” . Tájékozatlanságuk: szűz talaj 
számomra. Csak a maguk baját ismerik, s abból általánosíta
nak. Az újabb fejleményekről, eredményekről sejtelmük sincs. 
Az „első ötéves” legnehezebb 'éveinek tapasztalatain rágód
nak. így igazán nem volt nehéz meghökkentenem őket. Szta- 
hanov, Demcsenko — ismeretlen fogalmak számukra s még 
ennél újabb keletű dolgok is. Szomorú örömmel konstatáltam, 
hogy magyarul tudnék még (vagy már?) agitálni, sőt propa
gálni is, talán nem is rosszul. Az öregembert egyre érdeke
sebbnek látom, a másik viszont veszít a megdöbbentő, szata- 
nikus koloritból. Kár, hogy csak a velük való beszélgetés után 
olvastam el Szt. beszédét — egyben azt is „kivonatolhattam” 
volna nekik. Azaz, talán nem is baj, mert így megállapíthat
tam, hogy enélkül is jó helyen tapogatózva érveltem, lega
lábbis semmi olyiat nem mondtam, ami ellentétben állna a 
beszéd gondolatmenetével. Nagyon szép, tiszta, áttetsző gon
dolatmenet ez, egyjpár egész nagyszabású, előre- (s visszafelé 
is!) világító, utat mutató -tételek. (Ügy értve ezt, hogy rávilá
gított, s egész újszerűén, egypár elmúlt történelmi tényre is.) 
Alighogy elolvastam, még a hatása alatt leültem a zongorához 
s eljátszottam az F-dúr Invenciót. A Baeh-muzsika tiszta szi
gorú logikáját éreztem a bolsevik logika stílusában.

Egyetlenegy helyen váltott ki kételyt bennem a beszéd 
(ennek a füzetnek megva'llhatom!!). Ott, amikor a Sztahanov-



mozgalom gyökereit fejtegetve ibeszél a tömegigények emel
kedéséről, az anyagi lehetőségekről, amelyek azonban csak 
fokozott munkateljesítményeknek kijáró magasabb bérekkel 
érhetők el. Szóval: nem mindig s mindenütt a vidám, jó élet 
váltja ki a fokozott munka energiát, hanem a vidám, jó életre 
való törekvés. Mert bizony az átlagos munkabérből a tanulat
lan munkások és a gyöngén termő ktsz-ek és szovhozok dol
gozói nem élhetnek sem vidáman, sem bőségben. Eddig leg
alább. A magasabb normák nyomán talán a bérek is emelked
nek? De ne csak a mintaüzemekben és mintakolhozokban, 
hanem az átlagosakban is!

11 óra — majdnem két óra hosszat hiába próbáltam te
lefonálni. Egész összefagytam — testileg-lelkileg. Csak sírni 
tudok.. .  Ma már sírtam egy sort a zongora mellett is, egye
dül a félhomályban, összeszedve legforróbb emlékeimet, ami
lyen primitíven én épjpen tudom. „Miért nem lettem én mu
zsikus ?!” — ó, sok minden nem vagyok, ami szerettem volna 
lenni... Később a nő is odajött s leült mellém, azt mondja, 
szereti hallgatni az én (tétovázó) játékomat. Biztosan velem 
együtt kínlódik s talán vélem együtt örül is, ha valami még
is elég jól „kijön”. Nagyon tetszenek neki az én szívemhez 
is legjobban hozzánőtt melódiák, ipl. a „Régi nóta”, Aipám 
„circumdederuntja” . . .  Rossz, nagyon rossz nekem most, apát- 
lan-anyátlannak érzem magam, akit mindenki elhagyott. Ha 
sikerült volna beszélnem az enyéimmel, mindent más színben 
látnék. Mü lehet otthon? írtak, s nem kaptam meg? Én annyi
ra számítottam a mai telefonra (sőt titokban arra, hogy E. 
már ma kijön), hogy két napja nem is írtam haza.

XI. 24. Ma álmomban Anyuskámat láttam — minden e- 
gyébet róla és körülötte elfelejtettem az álomból, csak az ma
radt meg bennem, hogy soványka volt, s valami furcsa, gyer
mekes, elnézést 'kérő mosollyal mondott valamit. . .  „Das Wort 
hab* ich vergessen. . a Heine-vers óta minden igazán szép 
álom így végződik. — Egész délelőtt a torkomban ült az izga
lom: kijönnek-e? S bizony jólesett, hogy a nő velem jött várni 
s kicsit szétszórta a gondolataimat. De mindennél jobb volt
— a csalódottág enyhítésére — a telefonbeszélgetés az én édes 
A.-mal. Hogy milyen jól hat rám a hangja. Balzsam! Muzsika. 
Ezután már minden jobbra fordul. De furcsa pl., hogy még 
mindig felizgat a diskurzus egy új emberrel — úgy belefára
dok, mint valami erős fizikai munkába. Ma is, mikor a „nyelv
rokonokkal” szóba eredtem, noha egész érdekes és kellemes



volt, de utána mintha favágásba fáradtam volna el. Erős szív
dobogással feküdtem le ebéd uitán, a várakozás izgalma is 
fűtött — szóval nem tudtam elaludni. Azaz mégis: közvetlen 
csengetés előtt egy embert láttam — ki volt? elfelejtettem —, 
egy mannliohert vett magához s aztán még valahonnét elő
húzott egy fegyvert, ugyanolyant kicsiben, de azért mégsem 
volt játékpuska. Álmomban azt gondoltam: a kisebbik nekem 
volna jó, miért viszi el mind a kettőt? Hogy hova készültem 
öldökölni, azt persze nem tudom. — No és aztán természetesen 
eltévesztettük egymást E.-vel, sebaj, a fontos az, hogy végül 
mégis összetalálkoztu'nik. Együtt voltunk. Már rég nem beszél
gettünk ilyen nyugodtan, kiadósán s nem álmossággal küsz
ködve (minit általában a munka idején). Végre egy kicsit őt 
is (kikapcsolódhat — ráfér szegényre. S úgy örülök, hogy az 
én szabadságom egybeesik ezzel. Segíteni neki otthon, ezek
ben a napokban, hetekben úgyse igen tudnék (betegen), ne
kem meg végtelen nehéz volna épp most „mitmaholni,,. Vi
szont így, itt együtt lenni, pár nap eredményét összefoglal
va tudomásul venni s már a következtetésekkel is szembe
nézni — ez persze sokkal könnyebb, mint minden nap egy
forma feszültséggel várni a fejleményeket. Ezúttal nem teszek 
magamnak komoly szemrehányást, hogy -a könnyebb végét fo
gom 'kettőnk dolgának. Nagy erőkifejtésre most képtelen vol
nék.

De még a mai nagyon jó együttlét sem feledtette azt az 
egy zavaró momentumot kettőnk között, azt a „categoricus 
imperativust” , amivel E. ki akarja kapcsolni az én gondolat- 
menetemből a kritikának még az árnyékát is, mikor Szt.-foe- 
szédről van szó. Pedig ha nálam felmerül ilyenkor valaminő
— nem is igazán kiritika, hanem csupán — kétség, kérdés, az 
nem hogy levonna a nagyraértékelésből, ellenkezőleg, azt je
lenti, hogy teljesen azonosultam az üggyel s arra törekszem 
csak, hogy egy atomnyi benne legyen belőlem is, a szubjektív 
melléállás, ami azonban feltételezi, hogy ne ugyanazon gondo
lat sorakozzon mellé, hanem valaki másé is, az enyém. Az övé 
•f az enyém. Ha az enyém hajszálra ugyanaz, ami az övé, ak
kor én nem adtam hozzá semmit. S énszerintem az a célja és 
értelme az ilyen fontos politikai kinyilatkoztatások „feldolgo
zásának”, hogy toi-ki, minden egyes adjon hozzá valamit a 
maga agy sej tjeiből is s ne csak gépiesen mindenre igent bó
lintson. Végeredményiben, mint ahogy egy Bach-fúgát sem 
lehet megbolygatni struktúrájában, sem elvenni belőle, sem 
hozzátenni nem lehet semmit, viszont azonban nincs két játé



kos, akii hajszálra ugyanúgy interpretálná. Már egyszer érin
tettem is ezt a gondolatot, de most nem tudom jól kifejteni. 
Nem vagyok „együtt” egészen, — egyik felemmel E. operál. 
S a furcsa az, hogy ő protestálna legjobban, ha valaki azt állí
taná, hogy ő nem respektálja az ón gondolkozásom önállósá
gát. Hiszen ő volt az, aki lándzsát tört a lelki függetlenségért
— a házasságban is. Drága kis öreg fiam, a saját lelki függet
lenségét igenis megvédte tőlem mindig, de vajon jól őrzöm-e 
én az enyémet? Ritkán fordul elő, hogy ezt így végiggondolom 
egyáltalán. Most is talán csak azért, mert ezekben a napok
ban megpróbáltam a magam fejével gondolkozni. Ha idővel 
sikerül s valóban ki is hozok, vagyis produkálok ennek je
gyében valamit, akkor ennek ő is örül majd. Ha nem, akkor 
én ugyan vereséget szenvedtem (egy vereséggel több vagy 
kevesebb az én életemben már nem .számít), de még mindig 
megmarad számomra az ő okos feje. Legfeljebb ő gondolkozik 
helyettem is.

XI. 26. Szégyenszemre elmulasztottam egy napot, tegnap 
lustálkodtunk, elmaradt az írás. Megtehetném, hogy letagad
jam, s a tegnapi dátummal 'kezdjek írni, — de kinek mi hasz
na belőle? Maradjunk csak az egyenes úton — mondom jám
boran ennek az ostoba és alattomos Margueritte-könyvnek 
„áldásos” hatása alatt. Hogy micsoda förtelmes prostitúció, 
minő irodalmi „árulás” — a politikai árulásról nem is be
szélve — búvik meg néha még egy jobb márka alatt is! Mit 
mondjak? — én, a névtelen senki, szégyellnék egy ilyen 
írást kiadni a kezemből. Az egész könyvben egy oldal, de még 
egy mondat sincs, amivel (azonosulhatnék, vagy akárcsak 
„átlagolvasóként” tetszene. Leírom ide a regény címét, hogy 
szerzőjével együtt átadjam az utókor (az én esetemben az 
egerek és papírmolyok) megvetésének: „La cité des fauves” . 
1928. Flammarion.

Ma este Cervantesihez menekülök — a könyvtár be lévén 
zárva, úgysem adhatom vissza a könyveket. Holnap elutazom 
innen egy másik íróüdülőbe, összegezzünk? Hát igen: jó is 
volt és rossz is volt, amint az már szokott lenni. Végered
ményben használt. Kicsit helyreállt a fizikai önbizalmam és 
nem érzem magam most szellemileg sem olyan halálraítélt
nek, halálra megérettnek, mint amikor idejöttem. A termé
szetközelség mindig megteszi a magáét. És amint öregebb 
leszek, egyre jobban össze tudok barátkozni a téli tájjal. 
Mintha már jó előre hozzá akarna iromulni a szervezetem s



a lelkialkatom az örök télhez, a kihűlés csendjéhez. Megsze
rettem a telet ebben a jeges hazában, amely inem látott engem 
fiatalnak, ahová kijöttem érlelődni, megérni s talán — le
hullani. Virágzásom idején irtóztam a téltől s még itt is az 
első években; rá nem tudtam venni magamat, hogy kibújjak 
a városi élet meghamisított téli miliőjéből. Ezért nem tanultam 
meg egy téli siportot sem. Az első «nagy és döntő találkozásom 
az igazi téllel Bolsevóban volt, 1929 novemberében. Akkor ko
rábban esett le a hó, s egyik este egy sereg fiatallal együtt én 
is kimentem a tündériesen csillogó karácsonyfaerdőibe. Soha
sem felejtem el. Megbűvölten, mint álomban jártam az erdőt, 
később kettesben egy fiúval, aki engem nézett is hozzám von
zódott; de én az erdőt néztem, az erdőhöz vonzódtam. A leg
szebb volt, amivel a természet életemben megajándékozott. 
Azóta tudom, hogy a téli erdő — jóbarátom. Már nem félek 
tőle, nem érzem magam betolakodottnak, mint a nyári zöld
ben, ami jog szerint a fiatalságé. Tavaly is jó volt nekem 
Dzsangarovkán, s itt is, most is. S milyen jól tudjuk magun
kat — s egymást — érezni E.-mel együtt. Azt hiszem, ennek 
az a titka, amit mondtam: hozzáöregedünk a télhez. Vagy ta
lán az önáltatás egy nemével úgy érezzük, hogy a télhez 
képest még mi is fiatalok vagyunk. Talán nem is önámítás 
ez. Nem tudom, lehet-e egy emberpár fiatalabb, mint mi vol
tunk egymásnak tegnap éjjel és nappal. Hogy szeretem E.-t 
a téli szőrmesaipkájában! Milyen jó volt vele mászkálni, őt 
hallgatni, vagy vele együtt hallgatni! Ügy tetszett nekem az 
is, ahogy az öreg magyarral beszélgetett. Mennyi jóság van 
őbenne s hogy elnyomja magában (mintha kommunistához 
méltatlan fényűzésnek tartaná). Megértem őt és együtt va
gyok vele, eltépihetetlenül. Ma már nem mondom azt, amit 
pár évvel ezelőtt mondtam volna, hogy az övé vagyok; de 
még azt sem, hogy egy vagyok vele. Most már nem dobá
lózom ezekkel a szavakkal, amik voltaképpen kongó üres
ségek. Hogyan is lehetnék az övé, becsülhetném-e magamat s 
ő engem, ha a tulajdona lennék? S hogyan lehetnék egy vele, 
amikor annyi, de annyi alkati ellentét van köztünk (dialek
tikus értelemben)? Az igazság, ismétlem, az, hogy együtt va
gyunk, elválaszthatatlan közelségiben, mellette vagyok, — az 
én hűvös bőröm az ő forró bőre mellett, az én meleg szívem 
az ő hűvössége mellett, az én ziláltságom az ő összetartottsága 
mellett, vele vagyok jóban-rosszban, életben-halálban. De ő 
egy ember s én vagyok a másik, összefonódhatunk, s mégis



két külön lény maradiunk, s minél inkább megőrizzük külön 
egyéniségünket, annál töbíbet ajándékozhatunk egymásnak.

Most olvasom, amit írtam fönnehb: „életben-halálban” — 
ez már frázis, egyike <a legkopottabbaknaik. Ugyan, hát vajon 
eljönne velem meghalni, .még ha mellettem lesz is, s kezem a 
kezében, utolsó leheletemig? S ha én nem kívánok életben 
maradni őnélküle — hát megtudhatja ő azt holtában, hogy 
élek-e tovább, vagy nem? Hiszen még az „életben” is csak 
addig maradok vele, amíg ezt ő is akarja. S ki tudja, meddig 
fogja ezt akarni?

Ma pl. elég könnyű szívvel vált meg tőlem. Látszott, hogy 
az eszét már előreküldte. De bennem ez nem keltett ezúttal 
ellenérzést, inem váltott ki egy „csakazértis” elkeseredés«. 
Csendes jó szívvel s meleg hálaérzéssöl váltam el tőle s előre 
örülök annak, milyen örömöm lesz benne két hét múlva.

igaz, hogy itt egy külön fejezet következik: az én leg
főbb panaszom, a mi itteni életünk külső körülményeire. A 
mi lakásunk! A mi munkaibeosztásunk! Ügy érzem, sokszor 
nem is kétfelé, de négyfelé kell szakadnom. Az otthoni éle
temnek — tartalmához képest — legalálbíb négy szinten kel
lene leperegnie: az első A.-val, a második E.-vel való életem, 
a harmadik a mi hármas együttesünk, a negyedik elvonulás 
saját magammal. Nem is szólva arról, hogy néha külön is 
szívesen fogadnék vendéget, szóval a társadalommal való 
kapcsolatomnak is helyet kellene szorítanom. Mindebből egye
dül a hármas együttest lehet — idő híján persze csak úgy- 
ahogy — megvalósítani. S olykor, E. távollétében, az A.-mal 
valót. E.-vel külön kettesben lennem, igazán intimen, nem 
lehet. Ha mégis meg kell lenni — nekem sohasem zavartalan 
öröm a mi lakásviszonyaink miatt. S most ehhez hozzá kell 
vennem, hogy E.-nek is, A.nnak is (de még Nyurának is bi
zonyos tekintetben) ugyanezek .az igényeik s mégis mind- 
annyiunknak el kell nyomnunk ezt a jogos igényt. Nem is 
tudom, hogyan győzöm, bírom-e idegekkel. S mindez egy csa
pásra jóra fordulna az emberhez méltó életforma minimu
mával, ha ti. kinek-kinek meg volna a maga külön kis zuga, 
ha még oly kicsiny is.

Ez az egyetlen maradványa bennem a magántulajdon 
igényének. Egy zug — nem több. Lassan már afölött is na
pirendre térek, hogy a „miliőm” a legcsekélyebb mértékben 
sem hasonlít rám. Semmit sem formálhatok, idomíthatok 
magamhoz magam körül. Még soha nem volt magam válasz
totta bútorom — itt már egyáltalán nem a birtokragon van a



hangsúly, mert igazán nem fontos nekem, hogy ami körülöt
tem van, az einyém legyen, beérem én a használati joggal, 
csak a szememnek jólessék megnyugodni rajta. Ó, hogy én 
nem tudnám, mi a szép? De mit tegyek, ha e téren egész éle
teimben kompromisszumos megoldásra kényszerültem?

E.-vel is beszéltünk ma efféléről az úton. de persze 
csak ,, akadémikusan”. Ö még inkább rezignált e tekintetben, 
ezt is (mint sok egyebet) jó mélyen elnyomja magában. S 
dórén azt hiszi, hogy ez így rendben is van. Én sem panasz
kodom minduntalan ezekről a hiányokról, de legbelül igenis 
fenntartom az igényeimet.

Ma du. nagyon rossz nyomot hagyott bennem találkozá
som a kertésszel. Mégiscsak reménytelen alak ez! Már meg 
az jár az eszében, hogy a követséghez fordul. Mikor észrevette 
megdöbbenésemet, nagy ravaszul hirtelen odafordította a be
szédet, hogy Franciaországiba vágyik vissza. Amellett egy szót 
sem tud franciául. — Jó (vagy kár, nem tudom), hogy a nő 
hamarost megszakította a diskurzust. Pedig talán köteles
ségem lett volna kísérletet tenni a „megdolgozására”, de 
őszintén szólva elment a kedvem az egész embertől. Holnap 
de. még megpróbálkozom.. .  Tehát elmentünk a nővel sétálni, 
s hamarosan kiértünk a jól ismert szomszédos területről. 
Mentünk-mendegéltünk, egyszerre csak rengeteg erdő köze
pén találtuk magukat. A sűrű cserje- és vesszőbozótban lépni 
is alig bírtunk előre, mígnem egy szakadék széléhez érkez
tünk. Alattunk egy csermely beszélt álmában a jégtakaró 
alatt. Nagy nehezen ^bocsátkoztunk, átkeltünk a patakon és 
felkapaszkodtunk a másik part meredekjén. Az erdő egyre sö
tétedett, csak a hófoltok világítottak valamelyest. Csend, 
csend — de szép is, de jó! S mily ingerlő a kis kockázat: 
hátha eltévedtünk! így csörtettünk a harasztban, csikorog
tunk a havon, amíg csak a távolból kicsiny fényesség nem 
hunyorított ránk. Nem is egy, hanem pontosan annyi, ahány 
ablaka van taz ebédlőnknek. És ezzel véget is ért az ötnegyed 
órás kaland, — túl hamar, nem? Azt hittem, fankasétvágyam 
lesz tőle, de sajnos, ellenkezőleg — a gyomrom még mindig 
renitenskedik, s a fejem is fáj. Most 11 óra, szokatlan csend 
van a házban. Én még orvosságot kértem a háziasszonytól, 
aki egyébként nagyon rendes személy, hallatlanul azonos a 
foglalkozásával, szóval egy harmonikus lény. S most megyek 
aludni. Nagyon rám fémé a jó alvás és egy szép álom. Jó 
éjszakát, kedveseim! Jó éjszakát, világ!



n.

XI. 28. Este hat és hét között — már a g.-i „eldorádó- 
bani”. Mielőtt bei ©fognék ennek leírásába, még el kell me
sélnem, mi történt legutolsó 'bejegyzésem óta. Hát az áhított 
szép álom helyett a kínok éjszakája tört rám: láz gyötört, ami 
már évek óta nem történt meg velem (mindig láztalan beteg
ségekkel kínlódtam). Szörnyen rázott a hideg, fogam hangosan 
vacogott a takarók tömege alatt, fejem szédült, s ipokoLi gör
csök rángattak. Tiszta mérgezési tünetek — hogy mitől, sej
telmem sincs; a háziban mindenki egészséges volt, s én is még 
tíz órakor teljesen normálisan éreztem magam. Bizony, kezd
tem arra gondolni — világos pillanataimban, mikor nem nyo
mott a liidérc —, hogy vagy mérgezésben, vagy tífuszban 
fogok sürgősen elpatkolni. Reggelre nyilvánvaló volt, hogy 
nem utazhatom, a láz még mindig tart, enni képtelen voltam. 
A háziasszony nagyon nyugodtan intézett mindent, s én szép 
csendesen elfeküdtem a láz ölében. Hogy később sem ideges
kedtem, ez arra val'l, hogy mégis használt a (pihenés. Olvasni 
csak délután bírtam — különösképpen a pártitörténetet kí
vántam meg. Este aztán bejött A.^val a nő, s később az újon
nan érkezett is. Úgynevezett nagy beszélgetés kezdődött, 
előbb mi, kettesben, szép halkan, a két „szovjet széplélek”, 
majd mikor G. is beviharzott, akkor elkezdtek ők az ő közös 
nyelvükön — ami nekem még nem oly ismerős — szenve
délyesen vitatkozni. Sok mindenről, de főként a nők helyze
téről. G.nban egy vészes ressentiment tombol (egy elszenve
dett férfiún keresztül) minden szexuálisan vonzó nő iránt — 
ezt persze még magának sem vallaná be. Bevallottan azok el
len a férfiak ellen harcol, akik miatt a szellemi munkával 
foglalkozó nők kénytelenek alkotó energiájúik nagy részéit a 
családi élettel járó apró-cseprő, lélekölő női kötelességekbe 
temetni. Ez a mai házasélet belső ellentmondásainak főgyö
kere — mondja G. Még a legszerencsésebb esetekben is, mint 
amilyen szerinte (és szerintem is!) az enyém, fennáll az el
lentmondás s kizárólag a nő rovására, Que fairé? Ez ellen már 
igazán nincs értelme lázadozásnak addig, amíg a társadalom, 
a közjóiét nem küszöböli ki az egész életből — s nem csupán 
a család életviteléből — az anyagi nehézségeket. Addig min
den felforgató szándék csak a szerepcsere zsákutcájába ve
zetne. Valakinek kell viselnie a háztartás gondjait; a helyes 
kompromisszum az, ha kettejük közül az a fél van felszaba
dítva alóluk, amelyik a társadalmilag fontosabb munkát



végzi. Persze előfordulhat, hogy mindkét élettárs egyformáin 
értékes (illetve esetleg egyformán nem értékes) munkát végez, 
így pl. a két IKP^ista esetében (s ilyen lehet a G.-éké is), 
amikor a szülés és iá gyermeknevelés amúgy is súlyosain terheli 
a nőt, — persze itt igazán sok függ az illető férfi szolidari
tásától. G. most könyvet ír ezekről a problémákról — fel is 
olvasott belőle valamit. Bizony, nem érdektelen téma, ha jól 
fogja meg. De hogy kiutat is tudna mutatni a mi mai átme
neti jellegű társadalmunk lehetőségein belül, nehezen hiszem. 
Nem baj, csak írja le, ami a lelkét nyomja. A kérdés: hogyan 
csinálja? Annál is dinkább kívánom neki a sikert, mert egy 
komoly, küzdő emíber, a gyermekéért is vergődik. Minden jel 
szerint eldobta a női fegyvereket, s férfi módra igyekszik 
megállni a lábán. Hogy ez nála nem mindig esztétikus, s hogy 
talán „faute de mieux” választotta ezt a megoldást, s talán 
csak átmenetileg (hiszen fiatal még)? Édes istenem, én azt 
veszem tudomásul, amit megmutatnak nekem +  amit magam 
is látok. — Egy problémát én is felvetettem, mikor is a gyer
mekre tértünk át, — azt ui. amit én problémának érzek az 
A.nmhoz való viszonyomban: a nem közös nyelvi kultúra 
kérdését. Mit tegyen az, aki, mint én, nem tud adni saját 
kultúrájából a gyermekének, kénytelen utána kullogni azon 
a területen, amely számára csak idegen marad, ahol a gyerek 
van otthon, ő meg csak vendéig, ahol nem vezetheti, nem 
irányíthatja, sőt el is tévesztheti szem elől? Hol a segítség? 
Sehol. S ha még legalább egy főnyelv kultúrájában nőttem 
volna fel, ami A.^nak is jobban imponálna, sőt, szüksége lehet 
rá. Ki oldhatja meg ezt a speciálisan emigráns problémát? 
Ezt az ellentmondást? „ . . .  Ki magyarul dalol, — ki hallja 
meg?” . . .

Az éjszakát — némi virrasztástól eltekintve — már elég 
tűrhetően töltöttem ahhoz, hogy el tudjak utazni. Kicsit kó- 
válygó fejjel, de becsomagoltam a böjtös -reggeli után, s érez
tem, hogy túl vagyok a nehezén; aztán összeszedtem a mara
dék édességet s elvittem a kertésznek viszonzásul a dug
ványokért — pénzt nem akart elfogadni. Az az emíber is egy 
eleven ellentmondás. Ma megint egész más formában találtam
— mintha megint több reménnyel nézne a sorsa elé (közben 
azt állítja, hogy halálos beteg) —, elég az hozzá, hogy nyil
ván meggondolta a dolgot azzal a követséggel. Atz hiszem, én 
is megtaláltam a helyes szavakat, hogy megmozduljon benne 
a proli becsület s így aztán a végén mégis tűrhető hangulat-



'bán váltunk el őtőle is, meg az öregembertől is. Vajon hal- 
lok-e még róluk valaha?

A „demars” (a másik üdülőbe) elég zavartalan volt — az 
autóbuszjegyet idejében rendelték meg, kofferemet kivitették 
a kapudg, költségeim se volt sok; egyik-másik vendégtől elkö
szöntem, csak épp A.-tól nem tudtam, mert őt az első igazi 
havas nap nagy sétára csábította s nem jött vissza idején. 
Mindegy — nekem nagyon harmonikus emlékem maradt róla, 
s talán neki ás rólam. Ha ez így igaz, akkor ő biztosan keres
ni fogja a találkozást velem, s ez esetben én sem kerülöm. 
Ha nem, úgyis jó. Éppen idejében váltunk el egymástól ah
hoz, hogy illúziókat őrizzünk meg egymásról. Velem együtt 
utazott el a kámeaarcú hölgy is dadogó férjével. Nagyon kis 
műveltségű embereknek látszanak, de annyit mégis megtett 
a kétemeles legény — felesége felszólítására —, hogy egy- 
szer-^kétszer megemelte a kofferemet. Megérkezve G. állomá
sára, pár percnyi keresgélés után akadt valaki, aki cipelje 
helyettem a bőröndöt a házig, amely valóban nem volt mesz- 
sze az állomástól. A hely maga — ez még sötétben is kitűnik
— korántsem olyan szép, mint amit elhagytam — lapos „dá
csatelepnek” látszik némi külvárosi színezettel. Az iskola 
szomszédságában — amely elég nagy sokablakos épület — áll 
az íróház. Sok kényelemmel és kényelmetlenséggel. Villany 
az van, de csak fél 12-ág, — nekem ez k!b. elég is. Ám bizony 
kissé idegesen pislog az ernyő nélküli parányi lámpa a pa
rányi szobáiban, ahol rajtam kívül még egy kismacska sem 
férne el. A fürdő is jár, ha viszik (ahogy a krumpli órákról 
mondják) — vagyis a kádban van meleg víz, ha a konyhában 
felmelegítik és behordják. Más tisztálkodási alkalmatosság 
az egy fürdőszobai mosdón kívül nincs — az Író ír, de nem 
mosdik, róla az angyalok hordják el a koszt. De szerencsémre 
ez sem izgat. Ha csak végre az egészségem rendbe jönne! 
Ügy sejtem: ez a mostani megrohanás egy nagyobb támadás 
előcsatározása. S az én szervezetemet már nem nehéz fegy
verletételre kényszeríteni. Sőt, ha a vereség előrelátható, ta
lán jószántamból is leteszem a fegyvert. . .  Most mintha va
lami foghúsgyuiladás is fenyegetne. Majd meglátjuk. Egyelő
re, elsősegélyképpen fürdőt rendeltem, ami rám fér; kíváncsi 
vagyok, milyen lesz. Vacsora előtt sikerült E.-mel is beszél
nem telefonon. (A. nem volt otthon.) Jól sejtettem, hogy az a 
séta M.nkától az állomásig jót tesz néki, s csakugyan: kitűnő 
kondícióban ért haza. Otthon is szerencsésen mindent rendben 
talált. A.-m „hivatalos” ügye is, noha még mindig ideiglenes



formáiban, elintéződött. Drága kis madaram, de örülök, hogy 
30-án iderepül hozzám! Hogy itt milyen egy vendéglátás, azt 
persze nem tudom. A jelenlevők a vacsoránál? — inkább 
nem mondok semmit, mert az én első benyomásom sokszor 
tévútra vezet. Egyelőre csak férfiakat láttam. Egy szerzetes- 
barátnképű idős bácsi a szomszédom, ő meg ón hallgattunk 
csak a társaságban, a többi mind beszélt, — ,a velem szemben 
ülő -pl. szünet nélkül s közben folyton a vállát rángatta. Akár 
neveletlen, akár ideges szegény, egyaránt kellemetlen. Persze, 
még semmi többet nem tudok róluk. Kutyák vannak, az egyik 
szomorúan sántikál. Könyvtár — nincs. Az író ír — de nem 
olvas. Most, 10 óra körül csend van, — megyek fürdeni.

(Itt a naplóban a „Csendesek” c. versem van beragasztva. 
Több ízben megjelent nyomtatásban.)

XI. 29. Este hat óra — a kicsapongásnak utána. — De 
kezdem ott, ahol tegnap elhagytam: a fürdő kitűnő volt, vá
rakozásomon felül. Nem is igaz, hogy vödörszám hordják bele 
a vizet, ellenkeződeg: csövön jön a forró víz a konyhából. 
Szóval megrágalmaztam a g.-i technikát. Nagyszerűen meg
tisztálkodtam, a tisztaságban kéjelegve feküdtem le ponto
san lámpaoltás idejére, s aludtam is a kakasszóig (ami sajno
sán korán harsan fel). Többet aztán nem is aludtam ma, 
csak épp ebéd előtt pár percet, de oly mélyen, hogy azt sem 
tudtam, hol vagyok, miikor felébredtem. Reggel minden jó 
lett volna, ha ón magam jobban lettem volna. Furcsa, most 
nem gyengének érzem magam, ideges sem vagyok, hanem 
testem egy részét, kezdve a szájtól s fogaktól, olyan tehernek 
érzem, mint valami idegen cipelnivalót. Étvágyam — sem
mire. Egybeesik ezzel az is, hogy senkire. Senkivel sem óhaj
tok beszélni, még látni sem kívánom a lakótársakat, s amikor 
mégis látnom kell őket, végleg elmegy az étvágyam. E pil
lanatban nem érdekel, hogy pár nap múlva, amikor talán 
egészségesebb leszek, s ezzel a kedvem is megjön, ugyanígy 
fogok-e vélekedni róluk. Csák azt tudom, hogy ma egy kutya 
az utcán jobban érdekelt, mint az itt időző társaság egyen
ként és összesen. Még sohasem tudtam így megfigyelni a 
kutya „munkáját” . Pedig csak 1—2 percig figyelhettem. Lá
tom, jön velem szembe, azaz ón a gyalogjárón, ő a kocsiúton. 
Idegen eb volt, sovány, nem is szép. Egyenletes gyors ügetés
sel közeledik, fejét lesunyva, de tekintetét fürkészőn előre- 
szegezve, az orra mintegy 2—3 cm-nyire a földtől sűrű orr- 
cimparemegéssel fújja maga előtt a havat. így fut vagy húsz



lépésnyit, aztán megáll, 'bosszankodva körülnéz, s megfordul. 
Szalad, ezúttal már nem szimatolja a hamisnak megállapított 
nyomot, egészen a következő útkereszteződésig. Ott először 
jobbfelé tart, megint csak azzal az idegesen remegő s mégis 
szánté géjpszerűen egyenletes aknafúró orrtartással keresve a 
nyomot. Megint megáll, de most már nem habozik sokáig — 
megtalálta! Két másik lehetséges útirányt figyelmen kívül 
hagyva most már csillogó tekintettel föl-fölvetve fejét egyre 
gyorsított tempóban fut a megtalált nyomon nyílegyenesen, 
a végén már a lába sem éri a földet, míg csak el nem vész 
a szemem elől. . .  Vele örültem. Az egész állat szinte árasz
totta maga körül a siker örömét. . .  Délelőtt már szétnéztem 
kicsit, megtapasztaltam a {postát és a pályaudvar környékét, 
vettem a patikában orvosságot, s vettem egy írótollat szárral. 
Ez utóbbi művelet a következőképpen történt: miután töíbb 
üzletben hiáiba kerestem, a vasútnál megkérdeztem kisisko
lásokat, hol veszik a tollat. Megmondták: egy könyvíbódéban, 
az üdülőnk közelében. Odamentem, tényleg volt: tollszár két
féle, egy olcsó fajta kisgyereknek való, s egy szolid aibhnak 
látszó. Kérem emezt s hozzá két pennát. Azt nem lehet, csak 
egyet adhat. Veszi a finomabbik tollszárat, hogy beletegye azt 
az egyet, próbálgat egyiket a másik után — hiába, mind se
lejtes, rozsdás, nem veszi be a pennát egy istennek se. Végre 
egy akad, olyan, amiilyen. Mit fizetek? 93 kopeket: három a 
penna, kilencven a tollszár. — De hiszen ez selejtes — mon
dom —, mutassa az olcsóbbat! S lám egytől egyik jól működ
nek s áruk csak 8 kopek. Persze hogy ezt vettem meg. De 
kérdem: kinek kell a „jó minőségű áru”, ha — rossz?! Egyéb
ként a vaj és a hentesáru ára moszkvai, viszont sok egyébé 
pár százalékkal magasabb. Az utcák nagyjából rendezettek. 
De most estefelé elhagyott, tötét utcákon jártam. Az égen 
vészes felhők, ínyomomibam hosszúra nőtt árnyak settenkednek, 
töíbbek közt az enyém is, amit még mindig nem vesztettem 
el, s éhben mégis különbözöm az ámyékaivesztett Schlemiltől. 
Sötét alaknak éreztem magam, aki viszi magával a vackára 
a búfelejtőt, a szabadító mámort: az Italt. Ugyanis vettem 
egy üveg Kagort 10 rubelért, aljas tettemet azzal mentegetve 
énem előtt, hogy A. a múlt héten [azt mondta], ez a bor gyer
mekeknek és betegeknek Speciális gyógyszere s az én bajom
ra a legjobb. Márpedig ő szolid és okos assaony. Ezért olyan 
bizonytalan a kézírásom, mert már ittam belőle, ha nem is 
sokat. így állunk.



XI. 30. Este 11-re jár, de nem baj, mert a villany kimenőt 
kapott, s helyette a jó öreg petróleum virraszt velem akár 
reggeliig, nem siet. Én se sietek, mert úgy sincs kilátásom arra, 
hogy átaludjam az éjszakát. — A mai nap rosszul kezdődött, 
fejfájással, rossz közérzettel. A telefonálás kicsit megnyug
tatott. Azután egy csendes óra a vasútnál. A.-mat várva — 
hiába, erre nyugtalanság, ideges étkezés, utána az ablaknál 
várakozás. Végül a nagyon boldog pillanat: megpillantottam 
a drága kislányt! De jó is volt vele lenni. Mintha kicseréltek 
volna. Komoly vagy viidám — egyformán kedves. S milyen 
jó ránézni! Kinek köszönjem meg? Megint úgy volt, mint az 
előző üdülőiben: mihelyt egyszer kijöttek az én kedveseim, 
rajtuk keresztül megszerettem a házat s az egész környéket, 
mindenre joíbfb szemmel néztem. Itt is úgy történt.

Ma ismerkedtem meg valamennyire az itteni társasággal. 
Kiderült (mint már nem egyszer), hogy amelyik eleinte a 
legkiállhatatlanabbnaik látszott, azzal találtunk a legérdekesebb 
közös témára. De ez is csak úgy történhetett meg, hogy ma 
befutott hozzá egy bájos, finom kis feleség, aki (éppen mert 
olyan nőiesen nő) cérnát kért tőlem, s ezért este bejöttek a 
szobámba, mikor még A.nm is itt volt. A bácsi ekkor nézett 
szét a könyveim közt, s fedezte fel nálam ugyanazt a szörnyű 
súlyos archaiisztikus német regényt, amit éppen most fordít 
oroszra. Persze ez megnyitotta a zsilipet. Együtt kísértük ki 
a kislányt, s visszafelé hármasban jöttünk haza. A nyegle 
modor ennél az embernél inkább elneveltség, miint neveletlen
ség. Lehet vele és szép, komoly feleségével okos dolgokról is 
beszélni. Talán nem mindig okosan is, de érdekesen. Kár, hogy 
holnap már mindketten elutaznak.

Az ajánlat vagy tanács vagy javaslat — tudom is én, 
hogy nevezzem, talán egyszerűen: tipp —, amiről szó volt 
köztünk, nem is olyan rossz. UtópLszikus? Kicsit. Ha a magyar 
emligráns tehetetlenségre, a K.- meg V.-féle dalai lámákra 
gondolok, persze hogy utópia. Vagy ha nem az objektíve, majd 
azzá válik, mihelyt én akarnám megvalósítani. S ahogyan a 
Petőíi-kiadás szervezéséből kihagytak (amit pedig szintén én 
kezdeményeztem), ugyanúgy történnék ezzel is. Petőfi-kiadás? 
Igen, íme itt van H., a komgeniális Petőfi-magyarázó. Puskin- 
kiadás? Nagyszerű. Íme itt van H., a kongeniáiis Puskin-for- 
dító. Érdemes egyáltalán elkezdeni? Nekem?! Pedig de szí
vesen hagynám ott ezért az egész Komintem-történetet, mely
nek területén ún. segédmunkánál egyebet aligha végezhetek, 
még ha száz évig élek is.



Most megkísértem leírni egy nő külsejét, akit délben lát
tam. A tisztára mosott kőipadlójú vasúti váróterem egyik fa- 
padján ült egyedül. 25—28 évesforma. Szembetűnt nála egy 
új ságpapirosba /burkolt kemény * (kötésű könyv, amit kesztyűt- 
len két kezébe fogva olvas, olvas elmerülten. Vajon van-e 
kesztyűje? A lábán jókora szőrcsizma. Kopottas, szőrme nél
küli kabátján rossz minőségű, itt-ott rozsdás övcsat. Fejét 
világosbarna félgy apjúkendőbe burkolja úgy, hogy a kendő 
csücskeit a kabátgallérba dugta. Szoknyája készein vásárolt, 
látni a guvrírozásról. Egésziben kopottas, nem divatos jelen
ség. A könyvet görcsösen szorító keze tiszta, de nem ápolt. 
Addig néztem, néztem, míg végre felfedeztem, mi a fiatalos 
rajta, mi az a kultúrára valló a külsején, ami adekvát azzal 
a ténnyel, hogy oly elmerülten s szeme mozgásáról ítélve elég 
gyorsan olvas egy szép kiadásúnak látszó könyvet: a paraszto
san kendős burkolt fejen baloldalt a homlok s a halánték kö
rül simára kefélt, csinosra formált világosbarna hajfürt árnyé
kolja be egyik szemét. Ettől az egész arc pulhább karaktert 
kap. Enélkül eredetibb lenne, de ezzel együtt stílszerűlbb. Mert 
ne felejtsük el a guvrírozott szoknyát s az övcsatot. Ezzél 
nemigen jár együtt a testkultúrának az a foka, mikor is egy 
sima hajú fiatal orosz nő rájön arra, hogy a hajcakni nélkül 
még szebb és érdekesebb lehet egy arc. Viszon olvas a nő, fe
szült, majdnem lázas érdeklődéssel, onnan tudhatom, mert 
látom, mily hevesen lapoz, mikor a lap végére ér. Ismételten 
hangsúlyozom: ami szembeszökő rajta, az a könyv.

Láttam még egy — feltűnően szép — leányt is ugyanott
— annak jellemzésére volna egy pár szavam, de ma már nem, 
késő lett, fáradt vagyok.

XII. 1. Este kilenc óra, s még inem jött kedvem az írás
hoz. Rossz napom van, s arra is képtelen, hogy kianalizáljam, 
mi az oka kedvetlenségemnek. Talán az, hogy egy helyiben 
topogok, nem érzem a várt fellendülést. Az egészségem se 
jobb, a fejem se dolgozik jobban. Ezt az írást is azért unom 
(s csak becsületből rovom tovább), mert ha visszalapozok ben
ne, nem látom a felfelé-vonalat. Ide-oda kapkodás, unalmas 
fontoskodás az egész. Semmi feszültség, semmi nem várt for
dulat, minden a régiben. Történnie kellett volna már valami
nek. Ó nem, nem estem a fejemre, tudom, hogy egy magam- 
korú nővel nem szokott semmi sem történni, az vagy meg
tesz valamit, amit megállított, vagy inkább idegen életek bo
nyodalmaival népesíti be a maga életét. Mindág neki kell



közelednie, iha az emberek közelségét óhajtja, őhozzá már — 
felkinálkozás nélkül — nem közelednek. De mit csináljak, 
ha nem érdekelnek az emberek elégígé ahhoz, hogy felkínál
jam a társaságomat? Azzal — ismétlem — tisztában vagyok, 
hogy kívülről már nem hatol az életembe új élmény, új be
nyomás, ellenállhatatlanul, le nem rázhatóan. Ehhez ón saját 
magamnak sem vagyok elég érdekes, s ha az emberből hiány
zik az önmaga fontosságának érzése, akkor olyan, mint a 
mételyes: messziről elkerülik. Megmondom, mit vártam ettől 
az elvonulástól, .pihenéstől: az energiáim újraéledését, az am
bíció feltápászkodását, fizikai megerősödését, kedélybeli fel- 
derülését. Mindebből — semmi. Az egyetlen eddig vala
mennyire érezhető eredmény, hogy nem vagyok oly ingerlé
kenyen ideges, mindenre könnyeikkel reagáló, mint otthon 
voltam az utolsó napokban. Megkeményedtem. Ma valahogy 
a közeljövő gondja is rám nehezedik. Ha meggondolom, bizony 
agyaglábon áll az egzisztenciánk, mindhármunké. Nincs biz
tos állásunk, nincs (biztos, rendes jövedelmünk, sem lakásunk. 
Ki vagyunk kopva mindenből, nincs semmink, amit szükség 
esetén értékesíthetnénk. E. közel :az ötvemihez, én — aránylag, 
mert nő vagyok — majdnem ugyanaibban a korban. S nincs 
egy zug, amelyre bizton számíthatnánk, idegenebbek vesznek 
körül most, mint mikor idekerültünk. Egyetlen gyerekünknek 
nem tudunk kikanyarítani egy biztos tanulási lehetőséget, 
nem beszélve a megélhetés mindennapos nehézségeiről. Kívül 
maradunk mindig, sohasem azok közt, akiknek „megy” . S ha 
legalább valamivel rászolgáltunk volna erre a kiközösítésre
— de nem. Sem tettel, sem érzülettel, soha. Időveszteség, mu
lasztás, idétlenség, fonákság egész mivoltunkban, élhetetlen
ség — ez igen!.. .

Hümmögök.. .  holnap, vagy egy hét, egy hónap múlva 
más hangulatban leszek talán, addig történik valami, ami az 
igazi élet illúzióját adja; talán egészségesebb leszek, s megint 
fülig munkában nem fogom látni a fától az erdőt, jobban 
mondva — az erdőtől a mi csenevész fánkat. Mit jelent ez? 
Az igazságot az emíber ritkán, csak a legjózanabb pillanatok
ban veszi tudomásul. . .  Talán egyszerűen a mostani beteg
ségem fiziológiai tartozéka az epés kedvetlenség, a gyomorba
josok hagyományos tüskés érzékenysége. Ha úgy is van — 
hát emberhez méltó ez, így élni, ilyen kiszolgáltatottság
ban? —, most megtorpantam, mert azt akartam leírni: öröm- 
telenül. S ekkor eszembe jutott a tegnapi örömem A.-bán: 
a minap egy-két nyugodt óra E.-vel, aztán egy pár igazán



mély pillanata a megindultságnak, elragadtatásnak a termé
szet széles melléin. . .  S elfog megint a velem született — vagy 
gyerekkoromban belém nevelt — katolikus önvád: hálátlan 
vagy...  köszönd meg, hogy.. .  másnak annyi sincs . . .  légy 
alázatos.. .  szánd-íbánd bűneidet. . .  hints hamut bűnös fe
jedre . . .  Pfuj, utálatos Mastromszag! Ez volna az én alap
élményem? Az önvád, a bűntudat, a megalázkodás? Miért? 
Hát soha, soha már nem tudom dacosan felvágni a fejem, s 
kikövetelni a jussomat? Igenis, jussom van az örömhöz, s ah
hoz, hogy örömet tudjak aidni annak, akit szeretek. Nem fo
gom tűrni a letarolt, csenevész, szegény életet magam körül. 
Akit én szeretek, azt nem engedem hátratolni, kisemmizni; 
az én gyerekem nem fog lemaradni a versenyben, és ha foggal, 
ha körömmel, de ‘kikaparom neki és magamnak azt, amit 
mindenki más, aki dolgozik, megkap az élettől — ezért 
harcoltak annyian s harcolunk ma is még: „Freude, schöne 
Götterfunken..

XII. 2. Már az ömmarcamgolásíba is belefáradtam. Mit ve
rekedjek? Már nem is „sasládom”, a börtönrács — a valóság
— erősebb, mint az én szárnyam.. .  Utálom is ezt a véres
könnyes maszatot, ami rám tapad. És hát egyáltalán érdemes 
erre a rövid időre, ezért a rövid időért, ami még hátra van, 
hisz már úgyis kifelé cipelem magamat az életből? Mi jöhet 
még, jó vagy rossz, — de élmény, igazi élmény? Betegség, 
betegeskedéssel felváltva, lassú tönkremenés. Nem a szenve
déstől félek én tulajdonképpen. Attól reszketek, hogy a szen
vedés abszorbeál, leköti összes energiáimat, elpusztítja a mun
kaképességemet, lenyűgözi a kifelé irányított figyelmet, meg
öli bennem az érdeklődést. Arról nem is beszélek, hogy meg
foszt minden örömtől, megfoszthat attól a képességtől, hogy 
észrevegyem a sokak örömét, ihogy észrev eh essem: van még 
életöröm a világon, megöli a hitemet abban, hogy a jövő még 
szebb lesz, mint a jelen.. .

Az éj szálkám szörnyű volt. Betegre olvastam magam, hogy 
el tudjak aludni, s mégis hajnalig csak vergődtem, kínlódtam 
az ágyban. Heggel egy lefojtott izgalmú telefonbeszélgetéssel 
kezdődött a nap. Szegény E.nm, ha tudta volna, mennyire 
beteg vagyok, még jobban bosszankodott volna. így, mivel 
mégis némileg uralkodtam magamon, talán csak szeszélyes
nek, hipodhonidemek tart, de nem egy elveszett, reménytelen 
embernek, akiből árad az enyészet. Nem is keltem fel egy 
óráig. Akkor elmentem járni egyet, miután leküzdöttem a



szédülést, ámoiygást, ami tegnap óta nem hagy élni. Ebéd 
előtt és alatt alarm az eltévedt francia vendégek miatt. Egy
D. nevű írónőt várnak ide (kitől én olvastam egy igen jó 
írását németül a MiORP folyóiratában). Férjével jön ide. Az 
egész társaságiból csak én tudom, hogy a nő a „szaktárs”, nem 
pedig a férfiú. Ebéd után — itt egy na<gy pozitív előjel követ
kezik: +  — sikerült elaludnom s ennek köszönhetem, hogy 
mikor lementem teázni, tűitfiető kondícióiban voltam. Persze, 
•rém rosszul megy még a franciául beszélgetés, talán később 
belejövök. A furcsa az, hogy míg rajzanak körülöttem a fran
cia szavak, úgy érzem ennek a nyelvnek a zenéjét, mintha 
elfelejtett anyanyelv volna. Apanyelvem ez talán, amit sze
gény apám is félig elfelejtett akkorra, mikor én ráeszméltem, 
ráéreztem. Furcsa. . .

A nő: széles arcú, szemüveges internacionális tanítónő tí
pus. Faja, kora nehezen meghatározható. De rokonszenves. 
Férjében az ittlakók zöme sunyi örömmel ismerte fel a hit- 
sorsost, — hogy mi a foglalkozása, nem tudom. Sikerűit úgy- 
ahogy tolmácsolnom is köztük s az oroszok között. A nő meg
ígérte, hogy ideadja a könyvét, ami nála van. — Most alkal
mam lesz talán megfigyelni, hogy milyen szerzet az ún. írónő 
férje, ha ez a férfiú valóban csak az és semmi egyéb. (NB. a 
férj újságíró — utólagos bejegyzés.) Mikor leszek annyira, 
hogy nekivágjak a párttörténetnek? Ma pl. a házban is lárma 
volt. A legújabban befutott vendég (aki a „Lear király”-t for
dította a Zsidó Színháznak) órák hosszat szavalta jiddis nyel
ven, s valami tolakodó muzikalitással saját Puskin-fordítá- 
sait; felhallatszott annyira, hogy zavarjon, de nem annyira, 
hogy egy mukkot is érthessek belőle. S emellett az én meg
kínzott beleim sem hagytak békében, ezért aztán képtelen 
voltam belemélyedni albba, amit elkezdtem olvasni. Holnap 
reggel beszélek az orvossál — talán mond valami okosat. Én 
magam már nem tudom, mit csináljak; óvatosabban már nem 
lehet étkezni, majdnem éhkoppon vagyok itt, ahol oly ijesztő 
nagy adagokat fogyasztanak körülöttem. Melegítőt is rakok, 
de hiába minden. A nagy láz utáni napon, mikor idejöttem, 
még akkor is jobban voltam. Kis javulás mutatkozott aznap 
estefelé, mikor itt volt A.-m. Azóta egyre rosszabb. Már kez
dek arra gyanakodni, hogy a vesém is meg van támadva — 
arra mutat ez az általános rossz közérzet, ;a heves fejfájás. A 
bor sem használt, pedig abban úgy bíztam, mint egy csoda
szerben.



A helyzet az, hogy rosszabbul nézek ki, mint mikor el
jöttem otthonról. Soíha így még nem kívántam egy kis fel
frissülést, megújhodást, hia csak rövid 'időre is, mint most. 
Nyilván, mivel tudatom alatt ott lappangott: most, vagy soha 
már. Egy év múlva, ha élek még, öregasszony leszek. Az már 
egy más stádium. Nem is félnék én az öregségtől, ha egészsé
gesen érhetném meg. Egy friss, mozgékony, élénk, jókedvű 
és mun'kaibíró öreg nő még „hasznára lelhet a társadalomnak”, 
azaz csinálhat valami okosat és nem 'kell hogy nyűge legyen 
saját magának és környezetének. De hát ez nem nekem vi
rul, ezt a lehetőséget én eljátszottam életem különböző fázi
saiban, kora gyermekségemtől kezdve. Pontosan elő tudnám 
számlálni egészségem kártevő tényezőit, „sírásóit”, de mi
nek? Ez már igazán mindegy.

XII. 3. Rút idő van, olvadásos, csatakos, szeles. A levegő
ben van az influenza. S amilyen legyengült vagyok, könnyen 
megkaphatom azt is. Mindent megteszek ez ellen, mert nekem 
már úgyis több az elégnél. Az orvos persze ma, mert szükség 
lett volna rá, nem jött. Előre láthattam volna ezt, ahelyett, 
hogy várjam, mint a bolond. E.-vel beszéltem pár szót tele
fonon, de nincs sok köszönet benne. Egyetlen lefojtott ide
gesség mindkét részről. A hangulatomat semmi esetre sem 
emelte, annál is kevésbé, mert alig tudtam megérteni valamit 
a zúgástól. Ami mégis kicsit jól hatott ma rám, az, hogy volta
képpen igazában először: elkezdtem 'Puskint olvasni. Bizony 
óriás volt ő — akármennyire nem akar ódzik ezt rajongói
nak utánadadogni. Csodálatos fenoménje korának. S ami bá
mulatba ejt, az az ő költészetének beilleszkedése az akkori 
európai koncertbe. (Természetesen a maga külön, orosz hang
jának bűvöletével.)

Talán nem is annyira abszolútan orosz, mint amennyire 
abszolútan európai. Nem tudom, volt-e, van-e azóta valalki 
az orosz glóbuszon, akit ebben hozzáfoghatónak érzek. Talán 
egyedül Lenin.

Milyen nagy adósságnak érzem, hogy a legnagyobb orosz 
költőtől alig ismerek valamit. Ha most itt hozzá is fognék, 
sem idő nincs rá elég, sem az összes műve nincs kéznél. A 
Lunacsar&zkij-féle 1931-es kiadás két kötetében lapozgattam. 
Egy kis szonettfélét le is fordítottam (címe nincs). Így kezdő
dik magyarul: „A vad gyönyör nem, nem kedves nekem. . . ” 
Nem is tudom, mi fogott meg benne — mert igazán nem tipi-



kuis verse, már amennyire én, a felületes, meg tudom ítélni. 
De érzékiségében, intimitásálban nagyon reálisnak érzem. Per
sze van sokasok szebb is. Jó volna egy jó válogatott kiadást 
tisztességesen áttanulmányozni, s nem csak csipegetni talá
lomra a sokból. Ő, csak iné volnék ily nyomorultul beteg! 
A fülem zúg, fejem fáj, dögrováson vagyok. S valami furcsa 
„déjá vu”, jobbon mondva „déjá senté” ámolyog bennem. 
Ugyanilyen volt a közérzetem, de ihol? mikor? Kínos, hogy nem 
tudom, pedig ihát nem mindegy? Jó volna egészségesnek lenni. 
Vagy nem lenni.

Ma ideadta G.-D. a könyvét. Hát nem ebből van az a 
részlet, amit az ő írásának véltem, de viszont ebből is olvas
tam már egy részletet, csak máshol, oroszul. Sajátságos, hogy 
noha mai a nyelve, egész folyamatosan olvasom, alig aikad ki
fejezés, >amit ne értenék. Nagyon jól indul ia regény. Okos, élet
revaló szerző ez, nagyon kíváncsi az életre és nem is fog alul
maradni. (A férje valóban rokona, unokaöccse annak a bizo
nyos kapitánynak.) ö  maga breton. Vacsora után bejöttek hoz
zám a Lear-íordátóval csevegni. Ami azt jelenti, hogy én tol
mácsoltam köztük, szánalmasan. A végén versek, fordítások 
kerülnek szőnyegre. A műfordító egyben, sőt elsősorban — köl
tő. Elénekelte néhány hangulatos, Heinére emlékeztető versét. 
Ti. ahogyan szaval, az tisztára zsidó dalolás. Német tudással 
nem nehéz megérteni ezeket a verseiket. Ügy látszik, itt nagy 
tenyészete van .a zsidó lírának s ez, laiki itt vtan, egyik legkü- 
lönlb reprezentánsa. 36 éves s már van egy 16 éves lánya. 
Édesapáméra emlékeztető diószínű a szeme. Az én Puskin-for- 
dításomat is fel kellett olvasnom — azt mondják, szépen hang
zik. Ma elutazott a lett költő, L. Tegnap sétáltam vele, s ké
résemre mesélt az ő forradalmulkról. ő  maga közoktatásügyi 
népbiztos volt. De a bukás után pár évvel újból felbukkant, 
s képviselő volt egész 1928-ig. Akkor emigrált, először Német
országba, majd három évvel ezelőtt ide a Szovjetunióba. A 
beszéde hajszálra olyan, mint Z. nevű lett ismerősömé s ez 
is, akárcsak amaz, valahogy fiziológiailag idegenebb nekem, 
mintha néger volna. Mintha valamiinő, talán az emberénél is 
több, de állati értelem mozgatná őket. Valami ebihalszerűsé
get érzek bennük. Ez, alfeiről szó van, a szovjet viszonyokkal 
nem egészen kibékült, sértődött és elégedetlen „kultúrember’\ 
Miután megismertem, kíváncsi lettem az írásaira. Verselt is. 
A legismertebb baloldali író őnáluk. Mikor megtudtam, hogy 
milyen nemzetiségű, már épp meg is akartam kérdezni, mit 
tart erről az íróról. Véletlenül tudtam meg, hogy ő maga az.



Egy hal lírája? Víajon milyen lehet? . . .  Viszonzásul a tegnapi 
sétáért ma kikísérteim .a vasútihoz. A viszontnemlátásra, ked
ves Hal.

XII. 4. Mégiscsak szeret egy picikét az istemike: ma bűbá
jos havas reggelre virradtunk. S csodálatosképp én is álom
ból ébredtem reggel hét óra tájt, nem pedig, mint máskor, 
kínos, vergődő virrasztásiból tápásrikodtam fel. De jó is az 
álom, az élet egyik legbecsesebb ajándéka — s az is a halál
hoz hasonlít... Egész napomat determinálja az, hogyan töl
töttem az éjszakát. Ma szinte lehetetlen, hogy ugyanúgy szen
vedjek, mint eddig is. Frissebbnek érzem magam, s a gyom
rom se panaszkodik túlságosan. Bár ennek a megjavult köz
érzetnek ellentmond a külsőm: rút öreglánynak látom magam, 
sárga, beesett nyakkal. Ha jól meggondolom viszont, elég so
káig voltam fiatal, legalábbis az én várakozásomon felül. Ah
hoz képest, hogy 13. születésnapomon akartam először meg
halni, azon a címen, hogy öreg vagyok — íme, eltelt azóta jó 
harminc esztendőcske, s csak most váltam igazán, objektíve 
is azzá. Persze, koronként iaz emíber századokat is cipel a vállán
— szubjektíve —, de ez nem erre a lapra tartozik.

E.-vel beszéltem telefonon, s A.-mial is. Ügy veszem észre, 
nélkülem éppoly kevéssé tudják mgszervezni az életüket, mint 
velem együtt. Apja tegnap még a rövid telefonáláskor is in
gerült hangon beszélt emiatt A.-ról, de azt hiszem, önmagá
nak ugyanilyen joggal tehetne szemrehányást. És tesz is. — 
Az orvos ma sem jiött el (illetve, mint kiderült később, elkésve 
állított be), így aztán elmentem a franciáikkal a havas világba. 
Nagyon jó volt. Gyerekesen tudok örülni a hócsipkéibe bur
kolt fák fehérségének — sohasem unnám meg. Vagy tálán 
csak azért érzem így ezt, mert úgyis tudom, milyen múlé- 
kony öröm ez is — pár nap és vége. Sőt, hogy még ittlétem 
alatt vége lesz, ha a szél lerázza, ronggyá tépi a csipkedíszt a 
fákról, s lesz belőle kiesők, sár. (Most, hogy ezt írom, már 
úgy is néz ki a dolog. Süvít a szél.) Elolvastam a Szt. beszé
dét. Jó, de nem olyan szé|p, mint máskor. így érzem, nem te
hetek róla . . .  Lefordítottam megint két Puskin-verset, — egy 
húron hangzik mind a kettő. Vajon mit szól majd holnap E. 
a Puskin-kiadás tervéhez? Én itt megvallom: borzasztóan sze
retném, ha sikerülne. Talán utolsó fellobbanása ez az én 
igazi mivoltomnak, írói ambícióimnak. Többek közt azért is, 
mert érzem, hogy ezen a tisztes ötvösmunkán keresztül ma
gamra találnék még egyszer. De nem is igen tudná itt más



jobban megcsinálni. Viszont meg kellene csinálni! Otthon is 
lehetne terjeszteni. S ez emelné az ázsióját az egész magyar 
emigráció irodalmának s így az — művészi célon túl — politi
kai célt is szolgálna. Nekem kb. egyévi munkát jelentene, nem 
kisebb (sőt talán nagyobb) jövedelemmel, mint a mostani fi
zetésem. S mennyivel magasabb rendű s kielégítőbb öntuda
tot! Én e pillanatban képesnek tartom rá magamat. De nem 
garantálom (persze, hogy ez az önbizalom-roham meddig tart. 
A legeslegkevésbé abban bízom, hogy megvalósítják ezt a ter
vet azok, akiktől függ az ilyesmi. Agyon fogják hallgatni, 
sutba dobják szó nélkül, mint ahogyan a verseim kiadásának 
tervét is sutiba dolbták. Itt még a Puskin neve sem segít sokat. 
Kihez fordulhatnék? A leningrádi fórum csak egy, már létre
jött megállapodás esetében nyújthat — de csak tudományos 
segítséget. Nem segíthet abban, hogy elvileg megvalósuljon 
a kiadás.

Természetesen latba esik az a körülmény is, hogy épp 
most jószántamból otthagyni egy fix állást — kockázatos do
log volna. De hát ez az én állásom valójában? Máról holnapra 
kidobhatnak, szó nélkül. Láttunk már ilyet. Nem helyesébb-e 
tehát még ebből a szemjpontból is olyan munkába fogni, amely 
alapját vethetné meg egy valóban független egzisztenciának? 
Vajon lesz-e türelme holnap E.-mnek meghányni-vetni velem 
ezt a kérdést? Vagy jdbb, ha várok ezzel addig, amíg ő, sze
gény, maga jobban megszokja az új helyzetet, s nem lesz töb
bé úr rajta az a kisebb fajta pánik, ami az első időben ért
hető, de kis idő múltán maga is nevetni fog rajta. Miről van 
szó őnála? Vagy ka|p hamarosan valami megfelelő elhelyez
kedést — ez csujpán anyagilag a jobb eset, minden más tekin
tetben rosszabb —, vagy nem 'kap, hanem egyelőre, operálva 
a szabad idejével, megpróbálja a nevét forgatni kicsit cikk- 
írással, alkalmi megbízatások révén. Még talán anyagi szem
pontból is ez a megoldás az előnyösebb. Most, hogy egy időre 
kiszabadultam a saját tajposómalmomfoól, érzem csak igazán, 
tulajdonképpen milyen eszméletlenül élünk az ún. kollektívben- 
(Persze nem a termelő üzemekre gondolok, amelyek sajnos 
nem nekünk virulnak.) A politikai eseményekre is úgy rea
gálunk, mintha dróton rángatnának. Elfelejtünk a magunk 
fejével gondolkozni, önmagunkra sincs időnk ráeszmélni.

XII. 5. Este tíz óra. E. elutazott. De mily jó, hogy itt volt! 
Bárcsak neki is olyan jó volna velem lenni, mint nekem ővele! 
Sajnos erről szó sem lehet. Hisz énrólam úgy lesír a betegség,



a kiegyenlítetlenjéig, az egyensúly hiánya. Mindaz, ami ellen
téte az ő ép és kiegyensúlyozott lényének. Könnyű nekem 
ővele jól éreznem magam, de nehéz lehet neki velem egyál
talán kibírni. Drága jóm! s azért mégis kijött. Kicsit megjárta 
a levegő legalább — otthon úgysem megy sehová. Azt az egyet 
talán mégis sikerült kivernem a fejéből, hogy sürgős az 
elhelyezkedése. Addig jó neki, amíg kicsit-picit szabadon li
heghet. Úgy kívánom .neki az őt kielégítő, neki való jó mun
kát s emberhez méltó feltételeket. S az az érzésem, ha nem 
sieti el a dolgot, el is éri ezt. Ez igazán a legkevesebb, amit 
egy olyan ember, mint ő, olyan munkával a háta mögött, 
mint ami-nőt ő végzett éveken át, kiérdemel. S még azt is 
kívánom neki (s A.-mmak is), hogy én rendbe jöjjek vala
mennyire egészségileg, idegileg, mert különben nehéz lesz 
nekik velem. Éppen éntőlem szenvedjenek, aki az életemet 
adnám értük? Most is, hát nem meglátszik még az írásomon 
is a nyugtalanság, az idegeim remegése. Csak E.-nek nem 
mondtam persze, de én ma pl. rosszabbul vagyok, mint vala
ha. Az a furcsa érzés, a tegnapelőtti, már megint kínoz. Ho
gyan írjam körül? A fülemből indul ki, csiklandozón irritáló 
feszültség, zúgás, tompa nyomás a fejben, a rekeszizom re
meg, a tollat tartó kéz is, a száj kiszárad, s megint a fü l. . .  
Hiába, úgysem tudom leírni, lehetséges, hogy most már majd 
mindig ilyenfajta előjátéka lesz a szokott havi mókának? De 
akkor ez őrjítő! Nevet sem lehet neki adni, névtelen, groteszk 
kín...

XII. 6. Itt hagytam abba, mikor bejött értem a francia nő 
s elmentünk sétálni. Több mint egy óra hosszat járkáltunk a 
hóban. A férje nem akarta elengedni, hallottam, kiabált rá, 
mérges volt, de a nő mégis lejött. Azt hiszem, időnként jónak 
látja demonstrálni női önállóságát. Sok mindenről beszéltünk, 
néha perceken át nem kellett keresgélni a szavakat, s elég 
jól iki tudtam fejezni magam, máskor viszont a legegyszerűbb 
kifejezések nincsenek kéznél. A levegőn nem éreztem (mint 
ahogy E.-vel együtt sétálva sem éreztem) a fülzúgást, fejnyo
mást, de mihelyt a szobába lépek, leülök, vagy lefekszem, 
azonnal elkezdődik. Gázmérgezés volna? Most reggel újra 
érzem. Este sokáig nem hagyott aludni, de aztán elég mélyen 
elaludtam, kb. fél nyolcig. Ma újra itt járt az orvos, még szi
gorúbb diétát rendelt; viszont hozott magával beteglapot s 
ilyenformán átmentett számomra vagy tíz napot ebből a 
rosszul sikerült szabadságomból.



E. azt mondja, hogy maradjak itt tovább. Még nem tudom. 
Biztos, hogy ha csak valamennyire rendibe jövök, ellenállha
tatlanul haza fogok kívánkozni, s nem maradnék itt tovább 
világért sem. De e pillanatban még, őszintéin szólva, tényleg 
nem kívánkozom haza. Olyan gyengének, semmirevalónak ér
zem magam, akár az őszi légy. Az egyetlen, amit szerencsére 
bírok, s ami talán javulásra is vezet: sétálni, levegőin lenni 
minél többet. Viszont a szívemet ez is megerőlteti. A gyom
rommal pontosan olyan rosszul vagyok, mint mikor idejöt
tem. Itt kellene elmulasztanom, mert a városban ugyan me
lyik orvos fog kigyógyítani. Amíg nem halálos beteg az ember, 
meg se igen hallgatják.

Még kora reggel beszéltem az otthoniakkal: E. jól van; 
elmennek együtt összevásárolni a pesti csomagba valót, s ha 
minden jól megy, talán el is küldik ma. Nagy kő esett le a 
szívemről. Szegény Cz. mamát épp eleget kínozhatják, vagy 
legalábbis nyugtalaníthatják miattuk. Hogy ez a csomag meny
nyiben segít rajta, az persze kérdéses, de legalább látni fogják 
a rokonai, hogy mi megtesszük, ami egyáltalán megtehető. 
Kis A.-m telefonon jelentette be, hogy kijön. Ez egyszeriben 
jobb kedvre hangolt, s elhatároztam, hogy direkt neki lefor
dítok addig még egy Puskin-verset. Alighogy hozzáfogtam, el
hívott G.-D. magával a postára, ahol ő egyedül, tolmács nél
kül tényleg tehetetlen. Csekély 1000 rubelt kapott épp most 
előlegként, azt tette be a takarékba. Vissz aj övét megint neki
ültem, s el is készültem a fordítással, mire az én édesem 
megjött. Még elébe is mehettem egy darabon. Jól megebédel
tettem, aztán feljöttünk a szobáiba. — A Puskin-versekkel 
meg van elégedve. Kértem azután, jelöljön ki párat az ő ked
venc versei közül s azokból az általában legismertebbeket, 
legnépszerűbbeket. Még sok mindenről elbeszélgettünk, egé
szen teázásig. Kezd szélesedni a gyerek horizontja. Sok tekin
tetben gyermeknek érzem még (talán csak mert nem akarom 
nem annak látná?), de az is észrevehető, hogy választott fog
lalkozásán belül máris elég jól orientálódik a felnőttek vilá
gában. Mikor arról beszéltünk, hogy az ő kortársai mennyire 
nem találják meg a hangot felnőttek társaságában (ld. a nov. 
8-i estét), akkor A. azt jegyezte meg igen találóan: „Más dolog 
az, felnőttek — s megint más egy másik generáció.” Érdekes 
igazán. Mi van ennek mélyéin (persze legmélyebben és abszo
lút tudattalanul)? Az ősi vad népek éber félelme a kettő ke
veredésétől, a vérfertőzéstől. A. csak azt akarta kifejezni — 
szintén .abszolút ösztönösen —, ami ott lappang az ő nemzedé-



•kük tudata alatt. Szóval ők is elismerik, hogy a határok elmo
sódhatnak általában, de konkrét esetben soha. S ebiben nincs 
is semmi egészségtelen, sőt.

Tea után kikísértem a vonathoz, s ő együtt utazott el az 
angol irodalomtörténésszel. Az illető csak holnapután tér 
vissza, addigra nyilván kimegy az eszéből, hogy miről s miket 
beszéltek az úton, holott én nem bánnám, ha elmondaná 
friss benyomását A.-ról, mert okos embernek gondolom. Nem 
mentes ugyan némi formalizmustól s nagy „mindikéje” is 
lehet, — ahogy St. szokta mondani. Én a dadogó regényíró
val jötem vissza, aki bánatomra megjegyezte, hogy A. 19—20 
éves lány benyomását teszi. Pedig ezen kár bánkódni — min
den jel szerint (pár -év múlva sokkal fiatalabbnak fog látszani 
a koránál. Ebben az egyben mind a kettőnkre egyaránt hason
lít. Én is csak most látszom annyinak (sőt talán többnek is), 
mint amennyi a korom; egész mostanáig éveken át mindenki 
kevesebbnek vélt. Apja családjában meg pláne tartós a fia
talság. Viszont az ő mostani koráiban én is idősebbnek lát
szottam. Szóval: ez nem jelent semmit. Egy lehetséges: az, 
hogy emiatt A. önkéntelenül felnőttesebb tónust üt meg, külö
nösen, ha családi kontroll nélkül kerül felnőttek közé, s ez 
esetleg hamis kéjpet ad az ő igazi egyéniségéről. De ez sem 
olyan nagy szerencsétlenség. Az volna fontos, hogy olyan be
folyás alá kerüljön, .amely sarkallja az -ambícióját, fokozza az 
önbizalmát.

Ez mindjárt megkönnyítené neki az emberekkel való el
fogulatlan, (természetes viselkedést is. Ügy szeretnék megis
merkedni az ő hivatali környezetéből valakivel, aki elmesélné 
őszintén róla a vélekedését. Ami engem illet, úgy vagyok 
vele, hogy noha látom egyik hibáját, félszegségét, de rosszat 
a jellemében sohasem tapasztaltam s nem tudnék róla felté
telezni, sem elhinni. Édes és jó — a legnagyobb öröme éle
temnek. — Bánatomra csak most jutott eszembe, hogy pénzt 
akartam vele adni, nehogy ki kelljen szednie a takarékból 
a megmaradt pénzecskéjét is. No, majd visszatérítem neki 
otthon.

Most, hogy 'bizonyos tekintetben tisztul a helyzet, vagy
is a kínzó fejfájás ágazi magyarázata bekövetkezett annak 
rendje s módja szerint, kezdem remélni, hogy egyébként is 
rendbe jövök talán a még itt töltendő napok alatt. Hátra 
volna még ugyan 1—2 kilóval meggyarapodni, nem pedig 
soványabban hazamenni, mint ahogy eljöttem. Nem jó örökös 
sajnálkozás céltáblája lenni. így hát, ha minden jól megy,



csakugyan maradiok még pár napig. Igaz ugyan, az étvágyam 
nem javul, sőt egyre rosszabb. De az is igaz, hogy nincs itt 
az egész háztartásban egyetlen intelligens ember sem, az or
vost is ideértve. Diagnózist egyáltalán nem tudott megállapí
tani, az orvosságaival meg étrendjével csak ront az állapoto
mon. Ha kezeimben lesz a beteglap, akkor vagy magam kúrá
lom ki magam, vagy pedig bemegyek H. doktorhoz konzultál
ni. Végleg elpackázni mégsem hagyom ezt a rongyos egész
ségemet.

Vacsorára befutott egy új házaspár: lengyelek, a fran
ciáink ismerősei. A férfi külsőre tisztára nemzetközi kalandor- 
típus. — Jól beszél .németül s franciául is. Nagyon élénk, mu
lattató alak. De aztán — úgy nézem, G.-D. mesterkedése miatt
— mégsem velük mentünk sétálni, hanem a dadogóval, aki 
el vitathatatlanul a legjobb külsejű a társaságban s így két
ségtelenül megnyerte az írónő tetszését.

Hazajőve lefordítottam még egy Puskin-verset, de sajnos 
ez kevésbé sikerült, mint az előzőek.

XII. 7. Késő van már, tizenegyre járhat, s én csak most 
kezdek ide írni. Ám azért nem herdáltam el ma az időt. Da
cára annak, hogy migrén is kínoz, s reggel már arra gondol
tam, hogy az egész napot pihenésre szánom. Egy rövid sétá
tól eltekintve valóban egész délelőtt, sőt délután is teaidőig 
feküdtem és a francia nő regényét olvastam. (Sétálni is vele 
voltam). Végre el is készültem a könyvvel. A vége felé lan
kad, esik, kicsit szokványos és minden feszültség nélkül való. 
Nem érezni benne a februári naipoík levegőjét. Mondtam is 
neki a vacsoránál, férjével együtt nagyon élénken reflektál
tak a kritikámra, de talán azért nem haragudtak meg. Vissza
jött a zsidó műfordító is, most látom, hogy az oroszok közül 
mégis ez a legrokonszenvesebb. Talán azért, mert neki kö
szönhetem az im|pulzust a munkámhoz. De talán másért is. 
Koll^giálisaibb hozzám, mint a többiek. Ezen az alapon hiszen 
kezdhetnék is vele egy pirinyó flörtöt. Miért nem teszem? Se 
vele, se mással. Most este, séta köziben tettem fel magamnak 
ezt a kérdést. A hó sűrűn hullong, s kéjjel taposom. Kérdez
tem magamtól, miért nem flörtölök, ha mégoly picikét is, 
már évek óta senkivel. Azaz most úgy rémlik, hogy tavaly 
szívesen és jólesően találkozgattunk a könyvtárban a kis né
met F.-vel, bár egyetlenegy szóval sem szögeztük ezt le, csak 
kölcsönösen éreztük és éreztettük.



Mikor hosszú idő után — mialatt biztosra vettem, hogy 
szegény fiú már ott van, ahol lépten^nyomon a halál lesel
kedik rá — még egyszer váratlanul találkoztunk, láttam rajta, 
hogy ő is nagyon megörült, mintha hiányzott volna is, az a 
pajtáskodón akasztófahiumoros búcsú, mielőtt végleg eltűnik 
innen.

Nyaralás vagy szabadságidő alatt gyakran felteszem ma
gamban, hogy no most aztán mégis 'kipróbálom egyszer, tu
dok-e még haifcni valakire, aki megtetszik nekem, ha csak egy 
kicsit is, épp hogy na.

S a vége az, hogy senki sem tetszik meg, még ennyire sem, 
vagy pedig gyáván megfutok a komplikációiknak még az ár
nyékától is. Hangsúlyozom, hogy itt „mennyiségileg és minő
ségileg” olyan minimális ügyekről volna szó, amelynek, ha 
egyáltalán érintenék E.-ihöz való viszonyomat, hát csak any- 
myiban, hogy ne kelljen restellnie, hogy más férfiak az ő fe
leségét már nem is veszik asszonyszámiba. Most itt is ez 
a meggondolás kellene hogy vezessen, de megint csak hiába 
tartok szemlét, senki sem kötá le az érdeklődésemet — mint 
férfi — még annyira sem, hogy ezért érdemesnek tartsam 
kissé exponálni magam. Azt veszem észre: elfelejtettem ka
cérkodni (sohasem is voltam ennek mestere). Teljesen nyugod
tan, minden hátsó gondolat nélkül s legtöbbsör egész őszin
tén beszélek mindenkivel mindenről, nem próbálok fiatalabb- 
nak látszani, sőt, nem érdekel, tudomásul veszik-e bennem a 
nőt vagy sem. S még csak nem is sajnálkozom ezen. Ha most 
mégis elgondolkoztam rajta, csak azért, mert most itt van, 
azaz hogy újra it van ez a G., aki, mondom, szimpatikusabb 
nekem a többinél s mégsem késztet arra, hogy a kollegiális 
érintkezésen 'kívül és túl valami más árnyalatot is próbáljak 
belevonni beszélgetéseinkbe. Tehát nyilván már teljesen im
munis vagyok. Persze csak idegen férfiakkal szemben. (E. 
tudja legjobban, hogy vele szemben nem.) De hát ez természe
tesen más lajpra tartozik.. .

Ma, szinte magamnak is váratlanul három Puskin-verset 
fordítottam le, köztük egy elég hosszút. De olyan jól, mint 
tegnap a „Téli reggel”, egyik sem sikerült. Kíváncsi vagyok, 
hogyan hatnak ezek a fordítások másokra? Most, hogy az első 
találkozás varázsa gyengül — a költővel való első találkozá
somé —, megpróbálom objektívebben szemügyre venni az 
oeuivre-jét, már amennyire ilyen rövid idő alatt megismer
hettem. Azt találom, hogy nagyon kevés olyan verse van — 
épp a leghíresebbek közül —, amely a mai olvasóra igazán



hatna — fordításban. Az eredeti persze ellenállhatatlanul hat 
ma iis, mint ahogyan Petőfi vagy Arany vagy Vörösmarty és 
Csokonai legjobb darabjai is szintén ellenállhatatlanul hatnak 
miránk. De a fordításban 'bizony ők is veszítenek. Ez óha
tatlan.

A.-mal beszéltem telefonon. Furcsa, hogy E. este kilenc 
óra tájiban még nem volt otthon — reggel óta. Talán a gyár
ba sietett ki délután? örültem, miikor itt elmesélte, hogy mi
lyen örömét leli az ottani tanító munkájában.

XII. 8. Ma gyenge az aratásom: két kis verset fordítot
tam le, egyik sem jelentékeny (miután ezt leírtam, sebtiben 
lefordítottam még .kettőt). Most összesen tizenkettő kész. Nem 
egyformán sikerültek. S a válogatás 'is egyoldalú. Egyik sem 
volt még igazi erőpróba. De talán még arra is sor kerül.

Az egészségemmel egyelőre úgy vagyok, hogy minden
képp maradnom kell, ha nem akarok 'betegen hazamenni. Ar
ról már le is mondok, hogy megerősödve s felfrissültén álljak 
megint munkába. Jó, ha nem leszek beteg. Ma nem általában 
rossz a közérzetem, hanem a gyomromra összpontosul. Ért
hetetlen. A diétát szigorúbban betartom, mint az orvos ren
deli, mértékkel, mondhatni bojtosén étkeztem, az orvosságo
kat is szedem, fekszem is, sétálok is — szóval jól viselem 
magam. S mégsem tudok igazán rendbe jönni. Talán majd 
otthon? De hiszen ott még nehezebb lesz betartani a diétát, 
lévén ez elég drága mulatság. Rendes orvoshoz menjek? 
Egyikben sem bízom. Tehát örökös betegeskedés vár rám? 
Nem, ebbe nem megyek bele. Vagy-vagy...

Ma a Francia Kommunista Párt Almanachjában felfe
deztem egy fényképen, amely a Barbusse temetésén résztve
vőket ábrázolja, az én V. nagybátyámat. Megdöbbentő a csa
ládi hasonlatosság. A tartása, »bár magasabb, egészen Édes
apánké. A feje G.-zire emlékeztet. Mindenképpen közeli, 
rokoni. Hirtelen, évek óta először valahogy felmelegedtem 
iránta, amint ott láttam, botjára támaszkodva ezt az aggas
tyánt a francia — sőt a nemzetközi — progresszív elemek 
első sorában. Szeretnék írni neki. Meg is tenném, ha E. itt 
volna. Félek, valamikor szán-nnbánni fogom, hogy halogattam 
a levélírást szegény öregembernek — amikor már késő lesz...

Ebéd után bent ült nálam a G. nevű műfordító-költő. 
Szavalt, (beszélt, dalolt. Szép és tehetséges ember, szinte meg
döbbentő, mennyire hasonlít külseje Édesapáméra, költészeté
ben meg hozzám.Vanak képei, hasonlatai, asszociációi, — rá



juk ismerek, én is éltem velük, vagy nagyon hasonlókkal. S
6 is olyan szerelmes a költészetibe — elsősorban a sajátjába 
—, mint én voltam. Azt hiiszem, százszor lelkiismeretesebb 
költő, mint pl. H., akire különben szimtén hasonlít. Hogy meny
nyiben? A temperamentuma, amit valami olajos, keleties tu
nyaság tompít, a magát szép szavakban kiélő érzékisége, rar- 
vaszsága, hiúsága, csak talán ebben több a zsidó jóság s föl
tétlenül nagyobb a tehetség. Most látom igazában, mi a leg
főbb oka H. lényében a diszharmóniának. Az, hogy nem tud 
zsidóul, nem ír amnaik a népnek nyelvén, amelynek pszichéje 
él benne; hogy magyar költő akar lenni, ami sohasem lesz 
belőle a valóságban, — látszatra igen (de csak itt, ahol nem 
ismerhetik a magyar költészetet). Viszont ő azért mégsem 
olyan százpercentesen zsidó; elsősorban hiányzik belőle, s 
már nem is lenne képes elsajátítani, az aiz igazán mély ősi 
kultúra, ami G.nnél dominál. Szóval felemás ember — fele
más költő. Ebből az következne, hogy magamról is kimond- 
tam az ítéletet? Kétségtelen, hogy én is felismerek költésze
temben zsidó zöngéket, persze túlnyomóan katolikus elemek
kel keverve, de nálam mégsem ezek dominálnak. Érzem an
nak előnyét, hogy tudom kívülről nézni és látni a zsidót 
éppúgy, mint az Édesanyám fajtáját. De mintha mégis ettől 
örököltem volna többet — erről viszont nem tehetek.

Este jó sokáig sétáltam G.-vel. Egész idő alatt énekeltünk, 
felváltva. Ő tud szép zsidó és arab melódiákat; hangja nincs, 
de csalhatatlan jó a hallása. Muzikális, szerelmes a muzsikába 
is .Csupa érzékiség az egész ember, minden vonatkozásiban 
(kivéve a szexuálist — nekem legalább ez a benyomásom, de 
lehet, hogy a saját immunitásával identifikáló). S én — min
den egyébtől eltekintve — már csak azért is könnyen ma
radhattam immunis, mert — a hóbuckák miatt karonfogva 
járván — elég közel volt hozzám ahhoz, hogy erős és kel
lemetlen szájszaga csökkentse éneklésének élvezetét. Igye
keztem nem fordulni arccal feléje. — Én is mutattam neki 
magyar melódiákat (Apáméit is), amelyekben a süket is fel
ismerheti a keleti elemeket. Egészben véve elég érdekes is
meretség ez ezzel a költővel. Engem feltétlenül munkára 
ösztönöz.

XII. 9. Tegnap es/te elolvastam G.-D. novelláját, amit kéz
iratban adott ide. Mindenekelőtt a kézírása olyan szimpati
kus, hogy hiszek annak, akié. Maga a novella kissé elnyúj- 
tottan kezdődik, de lazitán sikerült aiz egyszerű cselekménybe



feszültséget pumpálnia. Nagyon átéltnek hat. És noha példá
san agitációs irodalom az, amit végeredményben kihoz, még
sem hait eröltetettnek. Az a fajta írás, ami ma kell. Persze 
nem a Szovjetunióban, hanem odakünn, az egységfront or
szágaiban, főként az írőnő hazájában. Viszont igaza van 
E.-nek, hogy ez a politika — persze más színvonalon —, de 
nagyon emlékeztet a eẑ d. korszak egyes fázisaira. A szép- 
irodalom tükrében feltétlenül arra emlékeztet. Széles tömege
ket belevinni a mozgalomba, szervezetleneket megszervezni, 
a szervezetteket megszilárdítani, közeli célok megvalósítására 
mozgósítani verejtékes hétköznapi munkával, s ezzel az apró
lékosnak látszó tevékenységgel lassanként megközelíteni a nagy 
Célt, — íme a ma feladata a kap. országokban. Hogy Fran
ciaországban ezt a politikát ügyesen viszik keresztül, azt az 
eredmények mutatják. Mégiscsak nagy dolog: manapság egy 
burzsoá parlamenttel antifasiszta törvényt elfogadtatni. Egye
lőre még papír ez a törvény s kérdés, hogy az erőviszonyok 
lehetővé teszik-e az érvényesítését. De a morális hatása így is 
óriási ennek a dolognak.

Ma a lengyel s a francia házaspárral sétáltam reggeli 
után. G.-D. nagyon kedves hozzám, énnekem ás nagyon tet
szik. Egyszerű, nem pózol és sok melegség is van benne. A 
férjében kicsit több a mesterkéltség, de mihelyt leveti a pózt
— ami mögé védekezésből bújik el —, egész kedves fiú, in
telligens benyomást tesz. Most fejezte be élete első novelláját
— eddig csak riportázst írt —, s azt is ideadják elolvasni. Ket- 
ten együtt nem győznek eleget írni nekem — állapítottuk 
meg nevetve. Beszélgettem ma L. nevű íróval, aki tegnap
előtt -együtt utazott A.-mal. Jólesett, hogy rögtön megér
tette, mi érdekel engem. De várakozásom ellenére sok kis
polgári vonást látok benne ezekkel a pedagógiai kérdésekkel 
kapcsolatban. Neki magának is van egy 13 éves leánya s az 
tény, hók sok felelősségérzettel közeledik a gyermekpsziché
hez, de nála nyilván a kispolgár-apai aggodalom van előtér
ben. Persze lehet, hogy az ő lánya nehezebb eset s különben 
is az most van ia legkritiikusaSbb korban. Amit A.-n megfigyelt, 
az igiazán csak büszkévé tehet. Okos, tájékozott, önálló, ol
vasott, nem nyegle és goromba (mint L. szerint az egész mai 
fiatalság). A. olyan valaki — mondja —, aki máris erősen áll 
a lábán. A választotta pályát szereti, ez látszik rajta. Amire 
mégis figyelmeztet, azért csak hálás lehetnék, ha nem tud
nám már rég magamtól is. Hogy ti. igyekezzek a teljes bizal
mát megnyerni. Meddő igyekezeit! De talán igaza van L.-nak:



arról kell meggyőznöm A.-t, hogy nem aggasztanak az ő kis 
problémái annyira, mint ő hiszi. Akkor talán nem fog annyira 
„kímélni” — de bizalmasabb lesz.

Ma azt hittem, hogy már kifogytam a versekből, ti. azok
ból, amelyeket szótár nélkül is tökéletesen értek, de Íme, 
mégis akadt kettő is, amit sikerült elég jól lefordítanom. Az 
egyik — az esticsillagról — már csakugyan erőpróba volt. 
Egyre több kedvvel végzem ezt a munkát és sok örömöm 
telik benne, ha sikerül valami.

Éjfélt üt az óra. Hogy megszoktam az esti munkát s a ké
sőn lefekvést! Igaz, hogy nem is alszom ki magam éjjel; nap
pal pedig pótolnom kell, amit persze csak addig tehetek meg, 
amíg itt vagyok, de otthon, miunkaiidőiben bizony szó sem 
lehet róla.

Beszéltem telefonon E.-mel és A.-mal. Nagyon jó volt. 
Tulajdonképpen szeretnék már otthon lenni — ez a legbizto
sabb jele annak, hogy az idegeim rendbe jönnek. De azt hi
szem, mégis okosabb maradni legalább addig, amíg az akut 
bélhurut végleg elmúlik. Akárhogy is, kénytelen leszek spe
cialistához fordulni, mert ilyen kellemetlen tünetekkel még 
sohasem húzódott el ennyi ideig. Még jó, hogy a közérzetemet 
már nem determinálja annyira.

A szép G.4ioz ma hangosan harákoló és rekedten raccsoló 
nővendégek érkeztek. Tehát ma nem vele sétáltam, hanem 
a franciákkal. Előzőleg elolvastam a fiú novelláját. Bizony 
gyengécske. Verítékszagú, nehézkes, pedig a témája nem ér
dektelen. De látszik minden sorából, hogy nem mesélő, legfel
jebb ha újságíró, annak sem igen rutinos vagy különösebben 
tehetséges. Egész úton erről vitatkoztunk — vicces volt, hogy 
belelovaltam magamat a francia beszédbe azon való igye
kezetemben, hogy sértés nélkül megmondjam neki a vélemé
nyemet. Csak épp azt az egyet nem akartam megmondani, 
hogy tehetségtelennek tartom — mind a ketten halálosan 
megsértődtek volna. Az asszony védelmezte a fiúcskát, mint 
egy anyatigris. De hogy ő mennyivel tehetségesebb még ab
ban is, mikor a fiú témáját magyarázza, ez még — félek — 
furcsa konfliktusokra vezethet köztük.

XII. 10. Már tízre jár, s ma még nem írtam — mondom, 
mint egy Puskin-sort magyarul. Ti. épp most lettem kész az 
obiigát két verssel. Véletlenül mind a kettő igen fontos, nél
külük a legkisebb Puskin-gyűjteményt sem lehet elképzelni. 
Sajnos, nem érzem hibátlannak még, főként a „Szibériába”



címűt. Talán még -csiszolok rajta. G.-inét kértem meig, telefo
náljon haza, hogy ezúttal ők hívjanak fel, amikor St. is ott 
lesz. Régein inem beszéltem vele, hiányzik már ő is.

Persze, mikor én hazamegyek, akkorra ő lesz úgy ki- 
dögöive a munkában, mint én voltam, mikor ő megjött a 
nyaralásból. S mint ahogy akkor, biztosan most is nehezen 
fogúink egymáshoz igazodni. Itt szívesen töltöttem volna vele 
egyikét napot. A mi hétköznapjaink nem nagyon alkalmasak 
nyugodt beszélgetésekre, vagy — ami még kellemesebb — 
a szótlan, meghitt együttlétre. Hiszen olyan hajszoltan élünk.

Vacsorára visszajöttek a franciák s hoztak magukkal né
hány számot az új nemzetközi antifasiszta női folyóiratból, 
Az egyikben ott van V. bácsi nagy fényképe. Ezen nekem 
sem nem rokoni, sem különösebben rokonszenves. Semmi 
sincs benne drága Apám hallatlanul, halhatatlanul gyermeki 
niaiiv jóságából — ez -egy kemény, hideg arc. Még L. nagybá
tyámban is több volt a melegség; diszharmonikus lény, de 
ember volt. Bennem s testvéreimben az ő és az Apánk tulaj
donságai vannak tölbíbé-kevésbé arányosan elosztva (a Dom- 
bay-vonások mellett), de egyikükben sincs — tudomásom 
szerint — az a kegyetlen objektivizmus, ami V. B.nban. Az 
egész arc egyetlen ressentiment. Szinte sajnálom, hogy meg
néztem, s most ez a kép eltakarja előlem azt a másikat, a 
kedvesebbet, ahol úgy hasonlít Apámra és bátyáimra.

Ma egész délelőtt s még elbéd után is (a sétaidőtől el
tekintve) az itt llakó A. J. nevű regényíró új (de nem a leg
újabb) regényét olvastam. Az író arculata a regényben sem 
tetszik nekem, de érdekel könyvében az, hogy felveti az 
orosz—zsidó vegyes házasságok, családi kevertség és keveredés 
problémáját, amiről eddig nemigen olvastam. Ismerni sem is
merek ilyen összetételű példányokat. (Egy kivétellel.) Pedig 
kellett hogy legyenek ilyenek már a forradalom előtt is. 
Hogy most vannak s igen sokan, azt természetesen úgyis tu
dom. Vacsora után a R. nevű cseh—ncínst irodalomteoreti
kussal sétáltam, aki most Lessingről ír egy 20 íves könyvet. 
Az egész ember nem tetszik nekem. Eszes ugyan, de nagy 
strébernek látszik, politikailag meg nem bizalmat keltő. Leg
különbözőbb jobb- és baloldali nézeteket hallat, emellett 
precieux-ködik, ami sehogy sem illik sörkereskedő-képéhez. 
Az orosz írókkal a bennfentesek fesztelenségével érintkezik; 
meg is mondta, hogy mikor kilenc évvel ezelőtt, idejött, első 
dolga volt megteremteni a kapcsolatot velük, mégpedig úgy, 
hogy nyomiban ő kezdte kritizálni az orosz írókat és irodal



mát. Voilá — ez a titka ennek! Még két kritikus van itt — az 
L. nevű angol irodalomtörténésztől eltekintve —, ezek tünte
tőén nem kollegiálisak velem. Különösen az, amelyiknek ki-, 
terjedt ismeretsége van magyar írók köreiben. Engem kezd 
érdekelni a mesterségük. Hogy csinálják ezt a végletes spe
cializálódást, ezt a „csakis” és „csakazértis” 'bíráló tevékeny
séget? Hogy a iszovjet méretekre szabott, igaz. Ügy látom, 
meg is élnek az epéjükből, noha nagyon kell könyökölniük. 
De hallatlanul egyoldalúakká válnak, s elviselhetetlenül nagy
képűek. Nálunk otthon, a mi kis irodalmi nyilvánosságunk 
persze nem tudna eltartani ilyen „nur Kritákereket” . De én 
nem is igen tudom elképzelni ezt a fajtát másutt. Lehet, 
hogy nincs igazam; lehet, hogy ezekkel az itteniekkel is igaz
ságtalan vagyok. Hiszen szorgalmas, igyekvő népség — egyi
kük különösen úgy dolgozik, mint egy gép. Persze, igyekez
nek maguknak kikanyarítani a maximumot jövedelembein, 
befolyásban, tekintélyben. És lakás dolgában! Ügy nézem, 
ezek mind mint írók jutottak lakáshoz, modern, kényelmes, 
új házakban. Magyar író sincs már — rajtam kívül — egy 
sem, aíkinek ne volna ilyen lakása. Ezért az egyért bizony 
irigykedem. Minálumk ez volna a harmadik jogcím egy 
rendes lakásra, sőt a negyedik, ha felnőtt lányunkat is tekin
tetbe vesszük. Mint tudományos munkások mind a ketten 
igényelhetnénk jobb lakást. Jaj, erről jobb nem gondolkoz
n i. . .  Ó, én szép Puskin ̂ tervem! Ha csak ez sikerülne! Érzem, 
minden tekintetben fellendítene engem, sőt mindhármunkat. 
Csak épp fiatalabb nem lennék általa, de ez már kezd engem 
nem is érdekelni.

G.-D. ma a városban „rendbe hozta magát”, nagyon he
lyesen. A szobájában is rengeteg a pipereholmi. — Hát az 
tényleg nem normális, hogy én mennyire nem törődöm ma
gammal — egész életemben beértem a tisztálkodással.

XII. 11. Már tudom — kianalizáltam —, hogy miért nem 
ápolom gondosabban pl. a kezemet, miért nem manikűrözöm, 
így, amint van a kezem, manikűr nélkül, kicsit rövid, dom
ború körmökkel, rövid, de vékony ujjakkal, lamelyék 'inkább 
simogatók, mint marcangolok, inkább adók, mint kapók — 
mintha Apám kezét látnám. Nem zongoristakéz, de (muzikális. 
Állandóan velem van Apám keze. Gyenge és jó kéz volt az 
övé. Nekem ma már nem ez tetszik, mint ahogyan általában 
nem tetszem magamnak. Nagyon kevés olyan öröklött jellem
vonásom van, ami másokban tetszenék. A.-t is egészen más



féléinek szeretném tudni. De azért a kéz, az Apám keze, ma
radjon csak olyan, miint volt. 5 sem manikűrözte. Dohány- 
szagú volt mindig, de tiszta. Én nem dohányzom. Mit is szeret 
a kezem? E. kezében pihenni, A.-m haját simogatni, havat 
morzsolhatni, selymet tapogatni, könyvet lapozgatni. . .  Ver
set kellene irmom. Rossz úton járok: már megint a (passzivi
tásén, a kisebb (nem a legkisebb!) ellenállás irányában. A leg
kisebb ellenállásnak engedni »azt jelentené, hogy nem dolgozom 
itt semmit, csak olvasok, nézelődöm, heccelődöm. De nem — 
én most tényleg dolgozom. Az agyam mozog, be van állítva 
munkára. A fordítás, a szép versfordítás elvégre munka. 
Olvasni is tölbb kritikával olvasok, mint máskor. A francia 
nyelvvel is erőltetem a 'kis eszemet. De vétkesen elmulasztom 
a következőket: minennapi versírást, legalább két-három no
vellát, ha nem (kisregényt, hosszú levelet haza, végül Lenint 
és a párt történetet. Ezt mind végezhetném az agyam minőségi 
állapotával, ha nem 'volna »akarati gátlás bennem. És félelem 
a vereségtől. A vers, amit moist írnék, talán visszaesés volna 
20—25 év előtti színvonalamra, vagy Arany-, Puskin-epigoniz- 
mus, a novella nem lenne elég fordulatos, a regény szenti
mentálisra sikerülne. Hazagondolni nem merek — ez a komp
lexus lehúz, tönkretesz, tehetetlenségemre emlékeztet, meg
foszt minden lendülettől. Négyszemközt önmagammal minek is 
tagadjam: megalázottnak érzem, emberi méltóságomban meg- 
csúfoltnak magamat, ha arra gondolok, hogy nem ölelhetem 
meg soha többé öreg Édesanyámat. Még az a szó is: öreg — 
a szívemet marcangolja: nélkülem öregedett meg az én vé
kony kis anyácskám, nem segítettem őt az öregedés kálvá
riáján, — hogyan is kívánhatnám, hogy nekem valaha segít
sen az én gyermekem! Talán nem is :annyira tanyámnak hiány
zóm én — őneki vannak otthon többen, ha nem is mind 
mellette —, én, én veszítek önbecsülésben, önmagamra isme
résben, életibölcsességben. Együtt lenni s maradni szívünkhöz 
nőtt öregeinkkel — nagy tanulság. Megtanít számot vetni ön
magunkkal, leszámolni a fiatalsággal, s elkészülni az öreg
ségre. Igaz, hogy a jelent átélni — ebben nem sokat segít
hetünk egymáson. De nem tehetek róla: lázit ez a gondolat; 
meg vagyok fosztva a legtermésztesebbtől, hogy a beteg 
Anyám párnáját 'igazgassam, takaróját elsimítsiam, hűlő kezét 
melengessem. S az is, hogy gyermekségem társait így elve
szíthettem: a testvéreimet — ez is lázító. Nincs velem a 
„klán”, az enyéim, a törzsem. Az én egyetlen jó társam — 
más tőről hajtás, s egyszülöttem is inkább az „övék”, mint



a „miénk”. Hogy őket kettőjüket szeretem a világon a leg
jobban, ez nem változtat azon, hogy sokszor egyedül érzem 
magam, hontalannak. S a furcsa az, hogy mindez nem a 
választott hazám ellen lázit, hanem a régit, &z elhagyottat, azt, 
amelyik számomra már nincs, azt gyűlölteti meg velem...  
Én már csak a mi eszménk győzelméért kívánom és remélem 
a magyar forradalmíat, — nem magamért, nem a magam szá
mára. Mert nekem ugyan mit adhat, ha még sokáig késik? 
öregen hazamenni? Anyámat már meg nem találni? Testvé
reimet megöregedve látni s érezni, hogy a réges-rég elvált 
utak már sohasem találkozhatnak össze?

Köziben itt volt G. — sokat szavalt és mesélt, végül meg
tette azt a bizonyos „megtisztelő” ajánlatot. (Szóval E.-m 
meg lehet nyugodva. S én is.) Érdekes — én nem sértődtem 
meg azon, hogy ő erről -beszélt, de ő megsértődött, amiért ón 
elutasítottam. Nyilván nincs éhhez szokva. Ügy látszik, azt 
hiszi, hogy amit neki szabad megkívánni, azt nekem nem sza
bad nem kívánni. Nem baj, én azért nem haragszom rá, sőt, 
sokat köszönhetek neki — elsősorban felébredt munkakedve
met. Miután nagy nehezen napirendre tért a „személyes kér
dés” fölött, sikerült szép nyugodtan tovább beszélgetnünk 
Puskinról, s mutatott nekem néhány verset, amit szerinte 
okvetlen le kell fordítanom. A saját dolgait szintén dalolta — 
egy igazi „minnesánger”, de kezdem azo'kat kissé egyhangúak
nak érezni. Este vele és a franciákkal sétáltunk, kicsit dühös 
volt rám, egyebek közt azért is, mert nem tudtam az Ő verseit 
franciára fordítani.

XII. 12. A  meleg fürdő dacára rosszul, keveset aludtam. 
Mégis megzavart volna a tegnapi epizód? Soká, nagyon soká 
csendesedet el a ház, s a G. szobájából, amely szomszédos az 
enyémmel, a falon keresztül csak úgy áradt a nyugtalanság, 
versmormolás. Reggel is korán ébredtem, s képtelen voltam 
újra elaludni. Igaz, hogy a csengetés is felzavart. Ebben a 
házban, ahol dúl a pontatlanság és késlekedés, épp itt, a reg
gel riasztó csengő képtelenül és szükségtlenül korán veri ki 
az álmot az ember szeméből, — hét és nyolc között. S körül
belül tíz óra tájt kelünk fel a reggelitől, ha nem később. (Ma 
még a vaj is rossz volt — más pedig nem volt.) Ma itt járt 
az orvos: a beteglapot csak 16-án zárja le, szóval a hónap 
végéig még szaíbadon liheghetek. Majd otthon. Jolbb lesz már 
otthon. Ma megérkezett az első komoly hideg, — a kis szobám, 
akármily kicsiny, inem fűlik át, s az ablakból dől a huzat,



Nem megy jól a fordítás. A „Tél” című az első, amit nem 
sikerült együltömiben lefordítaini. Igaz, hogy zavarnak is sű
rűn. G.-D. velem tolmácsoltatja heccelődő kedveskedéseit 
G.nnek címezve s azonltúl még oroszozott is velem egy keve
set, minthogy várt vendégei nem jöttek meg és unatkozik. Jó 
eszű mő, az biztos. Tegnap este hallottam tőle, amire sohasem 
gondoltam volna, hogy ők már 15 éve házasok. Azt hittem, 
hogy legfeljebb ha egy-két éve vannatk együtt, s hogy a nő 
jóval idősebb. De ebből az tűnik ki, hogy nem lehet oly 
nagy korkülönbség köztük. Tegnap este ők is énekeltek szép 
francia dalokat. Mindkettőnek jó a hallása.

XII. 13. — A tegnapi nap elszaladt — nem örömtelenül, 
de haszontalanul. Milyen ostobaságot írtam itt le! Mintha nem 
az öröm volna az egyetlen, amiért még hasznos dolgot is ér
demes csinálni. De biztos, hogy meg kell érte dolgozni. Reny
hén, passzívan még örülni sem lehet. S a liustálkodás csak 
akkor esik jól, iha két munkaperiódus közé van beágyazva. 
Ügy teszek, mintha újságot mondanék ezzel, mintha én fedez
tem volna fel ezt az igazságot. Nem baj, azért van -benne va
lami; mert igazán átélve, a bőrünkön érezve a legöregebb 
igazság is újraszületik. Megjöüt tegnap E. — elég jó hangu
latban, kiegyeolíitetten. Mindent (gondolom, hogy mindent) 
elmesélt időrendben és részletesen, ami csak előadta magát 
utolsó találkozásunk óta. Ismerni vélem tehát megtalált 
nyugalma forrását is, de meg az apró, ide-oda futó vonalakat 
is, amelyek erezik, keresztezik s néha fel is zavarják a folyó 
ritmikus áramlását. Széles, olykor lassan hömpölygő, bő hul
lámú és mély folyóra hasonlít az ő egyénisége. Hajókat hor
doz hátán hömpölygésében, de néha mellékesen eljátszik a 
felette aranylón cikázó szitakötőkkel is.

Nagyon jó volt együtt lenni, együtt sétálni. Az erdőt 
mégiscsak vele fedeztem föl! S mily kár, hogy ma a legszebb 
időt („fagy — napsütésiben”) elmulasztjuk s a G.-D. kacér
kodó kedve miatt házi „fülemülénket” kísértük el a — bor
bélyhoz, ahelyett, (hogy később indultunk volna el, de kettes
ben és egyenest az erdőbe. Mire megebédelünk, elmegy a 
nap. . .  Már látom, csak féllábbal vagyok itt, hazagondolok, 
s arra, Ihogyan fogom megtalált alkotókedvemet beilleszteni 
az otthoni életformába. Egyáltalán itt meg kell vallanom, ha 
őszinte akarok lenni magamhoz, hogy, ha csakugyan pro
dukálni -akarok valamit, be kell szüntetnem azt az állapotot, 
ami eddig volt nálunk, s amit voltaképpen én honosítottam



meg: hogy mindentől és mindenkitől függővé tegyem azt, 
hogy dolgozom-e vagy sem. Otthon rajtam 'kívül mindenki
— még Ny. is — inkább függetleníti magát s csinálja azt, 
amit a maga számára szükségesnek vél. Csak én lesem min
dig a többiek íkedvét s teszek félre mindent, ha aiz enyéim ha
zajönnek, vagy ha Ny.-nak nincs kedve elvégezni a munká
ját. Valami fix és nyugodt helyről is gondoskodnom kellene, 
továbbá s mindenekelőtt töibb szabad időről. Hogyan fogom 
ezt keresztülvinni — sejtelmem sincs róla. Hiszen már félig- 
meddig a (pártszervezethez is tartozom, s egyre több társa
dalmi munkát fognak rám ibízni. Nem tehetek róla, de megint 
felvetődik a régi kérdés: mi a hasznosabb a pártnak: ha kuli- 
muinkát végzek az iskola (illetve a mindenkori kollektív) ke
retében, vagy ha magyar irodalmi vonalon és fordítói mun
kában fejtem ki azt a kis maradék képességet, ami még meg
maradt. Én, mint „csak” versíró, nem tekinthetem az irodal
mi munkát megélhetési aHapnak, s ezért igenis kell hivatali 
munkát is vállalnom, s ha egyszer vállaltam, azt lelkiismere
tesen is fogom végezni. De lehetetlen, hogy egy — méghozzá 
igen gyöngén honorált — hivatali munka kösse le minden 
időmet és energiámat. Kisanyám levelében lelkemre köti, 
hogy töfbíbet (pihenjek. Nekem csak az egyhangú, őrlő, 'ki 
nem elégítő munkától s az anyagi gondoktól kell megpihen
nem ahhoz, hogy magamra találj ak. S ez nekem úgysem lustál
kodást, üres szórakozást, semmittevést jelent, hanem vissza
térést eredeti, legigaziibb hivatásomhoz — az íráshoz. EJgy do
log nyugtalanít: még ebben az aránylag megfelelő itteni lég
köriben sem sikerült annyira koncentrálnom, hogy valami 
eredetit is írjak (egyetlen kis versem a kivétel). Ezeken a 
feljegyzéseken ‘kívül semmi prózát. Holnatp talán megpróbá
lok minden egyebet félretenni s elkezdek valamit.

Édesanyám E.^nek külön is írt. H. után ő is megint arról, 
ami engem a legtfájóbban érint: a találkozásról. Hogyan ma
gyarázzam meg (nekik, hogy pillanatnyilag semmi lehetőségét 
nem látom ennek? Hol vegyem a szavakat, amik elég simoga
tok, balzsamosak, hogy tompíthatnák ennek a borzasztó va
lóságnak szívszaggaltó élességét? Az lesz a vége, hogy képtelen 
leszek haza írni, mert erről én nem bírok írni, enélkül pedig 
minden levelem üresen kong szegény Édesanyámnak. E. mint
ha már leszámolt volna azzal, hogy nem fogja viszontláthatni 
a mamáját. Én azonban csak úgy tudok időről időre valami 
nyugvópontot találni, ha sikerül magamat elzsongítanom az
zal, hogy — mint minden másban — ebiben a kérdésiben is



előre nem látható változások állhatnak Ibe máról holnapra. 
Ki tudja?! A szovjet állam külpolitikai helyzete — nem is 
szólva ia beljpolitiikairól, ami egyre szilárdabbnak látszik — az 
általános háborús veszély ellenére megszilárdult. Szerintem 
épp ez a körülmény egyensúlyozza úgy-ahogy a világhely
zetet, s azzal, hogy a világháborút kitolja, egyben — sajnos
— a világforradalom időpontját is. A világforradalom mégis 
érlelődik. Nem ajpró helyhez kötött kisülések, hanem a talaj 
lassú átmelegedése, áttüzesítése hevíti fokozatosan a forrpontig 
a helyzetet. De a szovjet mai egyensúlyozó manővere egye
lőre talán a két párhuzamosan létező rendszer egyensúlyát 
idézi elő átmenetileg, s főként arra az időre, amire a szovjet 
építés szempontjából még szükség van ahhoz, hogy a diplo
máciai viszony a szovjethez még jobban konszolidálódjék.

Ezzel az okoskodással (aminek helyességéről nem kezes
kedem) próbálom áltatni magam, hogy a találkozás az ottho
niakkal mégsem albszolút lehetetlen. És hogy talán még meg
érjük — Anyuskám is és mi is. Mert hogy a szocialista forra
dalom mindenütt közeledik s előbb-utóibb megvalósul az 
egész világon — ez a hit, ez a meggyőződés az én szellemi 
létezésem legibiztosalblb támasza, alapja. Erről én csak nem 
beszélek, nem írkálok sóikat, de ha ez nem élne bennem, már 
én sem élnék. Hanem, ami a világtörténelemben egy pillanat
— a nekirugaszkodásé —, az egy emberélet alkonyán, egy 
hetvenéves kis öreg Anyának s még inekem is — a végzetes ké
sedelem, iá lekésés, a helyrehozhatatlan, ia pótolhatatlan.

Ahhoz, hogy szabadon s győztesként lássuk viszont a 
mi hazánkat, 'igazán a világforradalomnak kell bekövetkezni, 
mert azt az egyet — sajnos — már megszűntem remélni, hogy 
Magyarország ezúttal is elöl jár. Jó, ha kullog majd az utol
sók között. Ő, én édes, szép, gonosz, szerelmes szégyenem 
s hazám, kis Magyarországom! Milyen jó volna, ha már nem 
törődnék vele, ha mindegy volna nekem — él-e, hal-e. Az a 
furcsa, hogy nincs a földnek egy zuga sem, amelyik nekem 
mindegy volna most már, ahol csak emberek élnek. Bizony 
nem mindegy. Akár Kína, akár Németország, akár Abesszínia
— mind fáj nekem, mind marcangol. De Magyarországgal úgy 
vagyok, miinJtha én szültem volna egy fiat — akiből szörnye
teg lett. De én láttam az első mosolyát, az én vérem, szerel
mem szülötte. Mit tegyek? Szeretem és gyűlölöm — szégyen- 
lem. Igazi forradalmár természet ezt nem veszi be — ezért is 
rejtegetem még néha magam elől is ezlt az egész érzéskomp- 
lexumot.



XII. 14. Tegnaip este a dadogó író ült nálam kis ideig — 
a Puskin-fordításaim érdekelték. Kedves, hangsúlyozottan jól 
nevelt fiacskája a még jobban nevelt finom mamájának, aki 
tegnap itt volt nála látogatóban. Ha ilyen kedves, finom öreg
asszonyt látok, még inkább megkívánom azt a bizonyos talál
kozást . . .  Ma a reggelinél támadt egy jó ötletem azzal kap
csolatban, hogy valaki szóba hozta telefonibeszélgetését Pá
rizzsal. Miért ne 'lelhetne telefonon beszélni az otthoniakkal? 
Nem kerülne többe három perc 10 rubelnél. S milyen öröm 
volna itt is, ott is! Megpóbálom „kivitelezni’ ezt a dolgot 
egész bizosan és jó előre. Már a gondolata is jobb kedvre 
hangolt.. .

Tagnap este, miután hazakísértük a lengyeleket, s a da
dogó visszakísért engem, még bementem megnézni H. köny
veit, akinél úgyis ott ült J. regényíró is, — szóval nem mun
kában zavartuk. Tipikus irodalmi diskurzus keletkezett. Meg
lehetősen sablonos. A regényíró nem oly ellenszenves, de va
lahogy mintha dróton rángatnák az eszét, még véletlenül 
sem mond valami meglepőt, eredetit. Ilyen a regénye is. Ha 
egyik hősével — aki erre a szerepre van kipécézve — mégis 
elmondat, vagy legtöbbször csak elgondoltat némileg kü
lönösebbet, azt külön bevezetés előzi meg, s aztán „befut” 
idézőjelben az apergu — ahogy az a könyvben írva áll. — 
A kritikus se mondott semmi meglepőt. Ő Gercenen dolgozik, 
nyilván rendszerezetten, marxista felkészültséggel — de jó 
látványt is nyújtott a figurája, finom, hosszúkás feje, a kály
ha fehér csempefalához támaszkodva. Köztünk mondva, mind 
a ketten éltek az alkalommal, hogy magyar íróbarátaikat is 
lecsepüljék, de alaposan. H. az egyetlen, akinek még van vala
melyes presztízse, de úgy látszik, már ez is megtépázott. Ma 
egyébként G.-D.-nsaal is beszéltünk róla. Ö csak véletlenül 
ismerte valami kis írását, de emlékszik rá és jól is jellemzi: 
a felelősségérzet hiánya, ez tűnt fel neki is benne.

Hogy végezzek a tegnappal: G.-ért váratlanul késő este 
eljött a felesége — nagyon rendes komoly valaki — s elvitte 
magával haza. A fiú úgy viselkedett, mint a gyerek, akit a 
játék izgalma közepette visz haza a dadája. Édes volt. — A 
másik bébi, iá D., ,az meg beteg lett, ma is lázas még: angi
nája van a kicsinek. A felesége ma elbeszélte — amit magam 
is gyanítottam —, hogy eleinte különösen nagy „mindikéje” 
volt itt a szegény fiúinak, mert ő a gyengébb írói képességé
vel meglehetősen háttérbe szorult. Az egzisztenciájuk min
denesetre most is az asszony vállain nyugszik.



Nem bírtam tovább, otthagytam a társaságot, amelynek 
egyik fele muzikális pornográfiában gyönyörködött; ti. J., a 
regényíró jobb ügyihöz méltó buzgalommal s rátermettséggel 
adott élő zeneileg ibordélytházi hangulatú sanzonokat (szö
vegük lehetett szalonkéjpes is, de azt én nem értettem). Ez 
elől .bemenekültem a regényíró G. szobájába, alhol a költő G, 
a saját verseit olvasta, dalolta, s a lengyel író ügyesen tolmá
csolta azokat. Még az ilyen hevenyészett fordításiban is jól 
hat a lírája, de én nem bírtam tovább, ezúttal még az én 
galambepém is felforrt az irigységtől. Mert én különben is 
tudtam és tudok ami, de (hasonló értékűt bármikor az ujjam- 
ból rázok ki. Most érzem csak igazán, az összehasonlítás ré
vén, milyen tehetséges írásaim vannak, s ihogy milyen gaz 
ármánykodással szorítottak le az engem megillető helyről a 
nálam százszarta méltatlanabbak. A hajam tépem — mit le
het itt tenni? iBelenyugotdni, 'hogy -hiszen már úgyis mindegy, 
úgyse sok van hátra, erre a »kis időre ki bánja, hogy elismer
nek-e vagy sem?! S még egy dolog: kérdés, nem apadtam-e 
már ki? Kérdés, tudok-e olyat produkálni, ami felfelé, előre
mutat s nem to(pognék-e én is egy (helyt, mint ez a költő, aki 
pedig tényleg a javából való?! Hogy csak az utóbbi időben 
talált visszhangra a szovjet nyilvánosságiban, s hogy hosszú 
ideig idegen test volt s már-már a f éhér-emágráns közvélemény 
kezdte „befogadói” — azt hallottam magam is. A RAPP for
dulat óta, nyilván ő is, mint sokan mások, megjuíhászodott s 
ezért, és mert elismerik képességeit, helyére talált.

Ma különben is kénytelen vagyok mások írásain kotlám: 
G.-D. is ma adta ide kéziratos munkáját, s azt olvastam 
egész délután és este. De. sétáltunk, utána pedig ebbe a 
könyvbe írtam.

XII. 15. Még kora délelőtt s én már egy hosszú erdei séta 
után, ami igen jól esett, mert egyedül (s nem társaságban) 
járhattam a csodálatos fák között, s nekik mondogattam ver
seimet. Ök meghallgattak, s havas fejükkel bólogattak a drága 
öreg akadémikusok. Köszönöm, kedveseim, szép hólepte fák. 
Vajon megláitlak-e még zöldellő díszben? Ti nyárig meg
fiatalodtok — én pedig megőszülök.

Megszereztem a lapot (Izvesztyija) E. cikkével. Hát ha 
még ebből is kalamajka keletkezik, akkor igazán helyesebb: 
tűzbe dobni a tollat, s elmenni krumplit kapálni. . .  Az eddi
giekből ítélve — minden lehetséges. . .  Beszéltem az ottho
niakkal — szóval: holnap este végre otthon leszek! Beszéltem



a postáról az iskolával is, de hogy ki vette át az üzenetemet, 
nem sikerült kivennem. Hazajőve, bejött hozzám G. s meg
mutatta versét, amit én „inspiráltam”. Ö el van tőle ragad
tatva, s örömében még duplájára készül megtoldani. Valóiban: 
finom szövésű (kis 'kézimunka. Kérésére én is rögtönöztem 
neki (öt perc alatt) egyet — ez keményebb fából van faragva. 
De nem is fordítom le néki!: íme: „Költő a költőnek. Mások
nak alblak vagy, virágos, — kristályüveg, finom, világos, — 
tünderi tájra néző. Élvezik. — Költőt szeretni nem nehéz 
nekik. — Ha én nézek rád, én csiak tükörbe — néztem, silány, 
torz ibenne s görbe — a bús alak, mely velem szembenéz. — 
Költőt szeretni nekem, jaj, nehéz.”

Hát hiszen ez sem valami híres. De legalább nem olyan 
elmosódott, enerváló játék a szavakkal, mint az övé. Bár azt 
még végleg készen nem hallottam. Vajon meg tudom-e tartani 
emlékezetemben? Mert ő csak héber hieroglifákkal ír. Mily 
érthetetlen, hogy még nem tértek át latin írásra, mint ame
rikai társaik. Játszva megtehetnék, hisz a jiddis nyelv fone
tikája igen közel áll a némethez, — én is ezért tudom meg
érteni nagy részét. De hogy mennyire hiányosan értem mégis, 
azt tegnap tapasztaltam, amikor valaki oroszra fordította a 
verseket.

Késő éjjel, éjfél körül fejeztem be az írásrt, miután el
készült az a Fusikin-vers, amelynek fordításán régóa kínlód
tam. Végre ez is megvan — a „Tél” —, s nem is hangzik oly 
rosszul, mint gondoltam. Holnap talán még sikerül kettő. 
(Ez az egy ui. 12-e óta eltorlaszolta a többit!) S akkor együtt 
lesz húsz Puskin-vers — magyarul. Hogy otthon minjt fog 
menni tovább ez a munka, az még kérdések kérdése.

Délután tovább olvastam a francia nő gyermekregényét. 
Fejezetenként iadja ide olvasni, úgy nézem, csakugyan érdekli 
a véleményem. Ma részletes (általános és konkrét) kritikát 
hallott tőlem az eddig olvasottakról s tanácsomra valószínű
leg kidob egy egész fejezetet, amivel csak nyer a munkája. 
Azután G. hozta ragyogva a valóban jól sikerült s elég hosszú 
verset, amit „nekem írt” . A témát voltaképpen a két utolsó 
versszak mélyíti ki és objektivizálja, s az utolsó kép szerin
tem nagyon finom. Végre egyszer megint írtak „hozzám” ! 
Utoljára 15 éves koromban egy diák írt hozzám helyesírási 
hibákkal tűzdelt verseket — egyikre sem emlékszem már.
— G. „művét” megpróbáltam félig fonetikusan leírni a dekla- 
mációja dallamára, félig németül. Érthetetlen ugyan, de azért 
elteszem emlékül.



Az esti sétán jól elszórakoztunk G. mókás nótáin, melyek 
pajzán szövegeit mindenáron velem akarták lefordíttatni. 
Már -azt sem tudom, hol áll a fejem, olykor oroszul is elfe
lejtek, sót magyarul is, minduntalan francia szavak jönnek 
nyelvemre. Később jó sokáig beszélgettünk G.-D.-szal. Az 
ő kissé rusztikus lényébe ojtott műveltsége és intelligenciája 
változatlanul jól hat rám. Amellett igazi nő — semmit sem 
tagad meg magától, szeret élni. De dolgozni is.

Utolsó éjszakát töltöm ebben az idegen, de megszo
kott kis zugban. Éjfél rég elmúlt, ezért kell petróleumlámpa 
gyér fényével beérnem. Megpróbálom összegezni az elmúlt 
hónap „adományait” mindkét íróüdülőben. Egészségesebb 
nem lettem ugyan, de agyam mégis felfrissült és kissé a ke
délyem is. Vajon meddig tart majd? A kétely önmagában, 
energiámban, kitartásomban csökkenti azon való örömömet, 
hogy holnap este már otthon lehetek; no meg a jövő gondjai
nak előreveitett árnyéka: mi lesz az iskolában, lesz-e munka? 
Mi lesz a párttörténettel, az angol tanulással — ezekhez itt 
hozzá se .szagoltam. Anyagi gondok súlya is nyom: a háztartás 
megdrágult, ruházkodásunk hiányai 'is aggasztók. De hátha, 
hátha nyerünk valamit azon a temérdek tervkölosön-kötvé- 
nyen?! Ejh, majd csak lesz valahogy, — legyünk optimisták!

XII. 16. Du. négyre jár. Majdnem olyan ideges vagyok, 
mint mikor eljöttem hazulról. Sietni kell! Siessünk! Jaj, nem 
végeztem semmit!. . .  Szívdobogás, szédülés . . .  A délelőtt 
csakugyan semmire ment el: rolhanás ide-oda, beszéd ide-oda; 
fordítani is akrtam még, olvasni is tovább a francia kéziratot, 
de nem ment semmi. G. önéletrajzát is meg kellett hallgat
nom, de azt sem osztatlan figyelemmel. Különben ő is, a 
franciák is meg akarnak miniket látogatni Moszkvában. De 
szerintem számomra hasznosabb és érdekesebb lenne, ha az 
N. nevű kritikus keresne fel, — kár, kár, hogy nem ismer
kedtünk meg vele közelebbről (mikor E.-m is itt volt). Ő 
volnia leginkább hozzánk való: komoly ember, jó kommu
nista, irodalomban és politikában egyaránt jártas. — G., 
akinek intimitásait a tőlem megszokott anyáskodó fölénnyel 
és elnézéssel veszem tudomásul, idegember és költő, tehát 
szintén érdekel. Falusi, mezei környezetből nőtt ki, annak 
minden mi sz tikus^k ab a 1 is z tik us bagázsával együtt — effé
le elemekkel viaskodik s gazdagodik költészete. Kérdés, ho
gyan fejlődik tovább.



A kikísérés kedveskedő hátramozdítása miatt lekéstem a 
vonatomat, de a következővel befutottam, és A.-m is csak 
ahhoz tudott elém jönni. Itthon mindent a régiben találtam
— vagyis a megszokott fárasztó és terméketlen életrendben: 
későn hazajárás, D.nkal kombinállt végeérhetetlen diskurzus, 
melyeknél A. álmos, de végkimerülésig »asszisztál. . .  No és az 
a „Histönchen” laz intézetben, amelytől, sajnos, még mindig 
nem vagyunk elég messze, hogy ki ne nyújtsa kegyetlen kar
mait E.-m után.. .  Pontosan másnapra az E.-nunek az Iz
vesztyijában közölt kritikájának megjelenése után befutott 
az esedékes hadjáratot bevezető hadüzenet. Tiszta őrület! 
Nem csoda, ha az ember elveszíti megmaradt életkedvét is . . .  
Az is elkeseríti, hogy nem lettem egészséges. Fejfájás gyötör, 
az élettől undorodom (igaz, nincs is itthon semmi olyan, amit 
elbírna az én rongyos szervezetem). Itthon látom csak igazán 
(a tükrökből is), hogy milyen beteg vagyok. . .  Drága az élet 
és nehéz, biztosan nemcsak nekünk. A sok, valóban -nagy 
siker eltereli a közfigyelmet a számos elhanyagolt terület
ről. Igaz ugyan, hogy az ország méreteit tekintve nem is me
het minden simán és jól. De elkeserít, mindig és mindemben 
minekünk kell a leginkább megsíinyíleni a közélet betegségének 
tüneteit. Példa erre E.-m ügye {vagyis amiből „ügyet” csi
náltak). Egy tudományos kutatóintézet (IMEL), amelynek 
még bejáró olvasóit is szigorúan megválogatják, fenntart egy 
kizárólag belső használatra szánt információs osztályt. (N.B. E. 
kreálta és szervezte meg ezt is — bárcsak ne tette volna! 
Ült volna összetett kézzel az utolsó öt évben, úgy, mint az 
óvatos „makulátlanak” — most semmi baja sem volna.) An
nak az osztálynak bizalmasan kezelt részében benne maradt 
néhány újságkivágás az 1919—20-ías időből, — azok tartalma 
mostanság „nem vonalas”. És most ebből .akarnak E.-̂ m ellen 
fegyvert kovácsolni, ellene hajszát indítani. Ha ugyan nem 
üt szét 'köztük iá Szt. vasökle. De addig belepusztulhatunk.. .
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IX. 4. Ma először, azóta a szörnyű éjszaka óta ma először 
találtam valami kis enyhületet. Mert feloldódott az a görcs, 
ami a torkom és a szívem fojtogatta s elzárta a csillapító 
könnyek forrását is. Végre, végre sírni tudok, megtaláltam 
fiatalkori könnyeimet, mert megtaláltam 'ifjúkorom édes tár



sát, az én egyetlen Társamat. Megint együtt vagyunk, megint 
elválaszthatatlamul összeforrva, mint 'huszonkét év óta mindig. 
Akármilyen messze voltál tőlem, E.-m — a (harctéréin, vagy 
a fehérek börtönében, vagy e messze országban (amíg én még 
otthon voltam); vagy az életiben egészségesen, vagy mikor 
én halálos ágyon vergődtem —, mindig és mindenkor te tar
tottad a kezemet, mindig mellettem éreztelek, láttalak, és an
nak tudtalak, amilyenül megszerettelek. Csak ez a hat nap, 
az irtózat, iá sötétség, a kétség és (félelem halt napja — ez ütött 
rést a mi szerelmünk bástyáján. De már betömtem a rést! 
Testemmel, önmagammal," önéletemmel. S most erősebb ez a 
szerelem, mint valaha. Mert már ismét hiszek nekeld, hiszek 
benned, önéletemmel ál-lolk jót érted. Tudom, hogy nem lehet 
közöttünk hazugság, bűn, árulás.

Mondani (persze mondtam eddig is, másnak, sőt önma- 
gamnak is. Hiszen visszanézve az életünkre, a világon semmi 
nem adhatott táípot a kételkedésnek. De valahogy olyan szá
nalmasan kiszolgáltatottnak, kicsinynek, tévedések között 
ügyetlenül csetlő-lbotlónak, életre nem való apró figurának 
láttalak (magam elől is rejtegetve!), aki mindig alulmarad s 
aki életre romhalmaza alá temeti a családja életét is. Most 
megvallom és szánva bánom: így éreztem. Sajnálni is csak 
ilyenül sajnáltalak, mert tudtam, hogy miattunk is szenvedsz. 
Sajnáltalak. Szenvedtem a ránk zúdult csapások alatt, s úgy 
éreztem, hogy már sohasem bírok felegyenesedni porig alá- 
zottságomból, sohasem bírok A. szemébe nézni helyetted is 
nyíltan, büszkén, töretlenül. De másokkal beszéltem — még 
St.-val is ugyanígy voltam: mondtam, mondogattam, hogy hi
szek benned, mert ártatlannak tudlak. De közben nyeltem a 
keserűséget — miért vagyunk mi veled együtt már évek óta 
mindig a szánnivalók, a kicsik, a letörték között, miért került 
össze ilyen szerencsétlenül két ember, ha az egyetlen belőlük 
sarjadt élet, a mi A.-nik, bűntelenül kell hogy bűnhődjék a 
bűnnel gyanúsított apja miatt? Szántalak, állati kín gyötört 
miattad —  De — a szerelem elhagyott. E.-m, ez volt a leg- 
szömyűbb csajpás, ami érhetett. Mintha az életerő múlt volna 
ki bennem.

De ma már újra élek, újra érzem s akarom az életet. 
Mert ma újraszületett a szerelem, a mi szerelmünk, aminek 
nincs kezdete és vége, amiből egy pillanat annyi, mint az 
örökkévalóság. Amiben benne van az, hogy igaznak tartalak 
és — igenis — hősnők! Hős az, aki úgy és annyiszor le tudja 
győzni önmagát, a veleszületett s belenevelt alkotóelemekeit,



s iaki ezt az önmegtagadó, tudatos és vállalt odaadást egy esz
mének úgy át tudja sugározni, át tudja önteni az élettársába 
is, mint te, drágám. Én már nem tudnék más lenni, mint 
amivé te neveltél, ezért is fenyegetett az a veszedelem, hogy 
elveszítjük egymást abban a pillanatban ti., amikor a mind
kettőnk előtt autoritásnak ismert „négy [betű” téged osztály
ellenségnek gyanúsít. Csakhogy én tudom, amit ők még talán 
nem tudhatnak, hogy te nem vagy az. S ezért tudok hinni 
neked — anélkül, hogy ők a hitelüket veszítenék előttem. 
Nem, nékik is igazuk van, ők is kellenek. És kell a te szenve
désed, s 'kell a mi szenvedésünk miattad és éretted. Kell a 
töméntelen egyéni fájdalom, amikor a mi választott ügyün
ket, az osztályt, a Pártot és a vezért veszély környékezi. Nem 
lehet másként. Ennek az sem mond ellent, hogy hiszen a szov
jet dolgozó népe tömegében nem sínyli ezt a krízist. Sőt, 
boldogan és büszkén élvezik az új, fejlődő, fölfelé ívelő élet 
örömeit, ami kijár nekik, amiért megküzdöttek, megdolgoz
tak. De kikből áll ez a tömeg? Túlnyomórészt proletárokból, 
vagy az új életbe beleszületett és belenevelt dolgozó fiatal
ságból, akik számára a szocializmus a magától értetődő, a 
„status quo” . Egészen elenyésző kis részében pedig olyan volt 
kispolgárokból, aki'k ma is filiszterek, ártalmatlan haszon- 
élvezői a szovjet rendnek, mert annak köszönhetik kényelmes, 
nyugalmas életvitelüket. Ezért még becsületesen dolgozni is 
hajlandók. Ezzel szemben kik azok, akik ma nem élnek vi
dáman, gondtalan? (Most persze nem beszélek a kapitalisták
tól becsempészett vagy támogatott lappangó ellenségtől — 
ezek félelmei nem érdekelnek vagy icsak annyiban, hogy vesz
tüket kívánom, már csak minden egyében kívül azért is, mert 
az ő bűnös kártevéseik nyomán keletkezett gyanú és bizal
matlanság rossz levegőjében fulladozik most nem egy becsü
letes, jóhiszemű, nem kétkulacsos, de igazi elvtárs is.)

Elsősorban nem vidám s gondtalan a vezér és a vezérek 
élete. Hiszen ők tudják legjobban lemérni a leselkedő ellenség 
erejét, a közeledő háborús veszély nagyságát, a szocialista 
építés még beteg jelenségeit. Ök ismerik legjobban a még 
mindig tornyosuló nehézségeket, ők viselik a felelősség ször
nyű súlyát az irányvonal helyességéért, ők vannak kitéve az 
ellenség leselkedő gyilkos szándékainak. De mégis: ők fognak 
miinket győzelemre vezetni. S ez az ő életük nagyszerű meg
koronázása: az ő nevük a történelemé. Az egyetlen helyes 
út, amit Szt. mutat. Az ő segítőtársainak — nemcsak a kor
mányzásiban, de iaz építésiben, a termelésiben is —, a mi hő



seinknek, ezeknek sem könnyű az életük, kemény, véres harc 
az a külső és belső ellenséggel: a közöny, a lustaság, a buta
ság és az ellenforradalmiság ellen. Ám az ő életüket is siker 
koronázza és ez kárpótol mindenért. De van itt egy — talán 
még vékony — réteg: a jóhiszemű, odaadó, kisebb kaliberű 
szovjet és pártmte'lligencia, akiknek munkája sikertelenségbe 
fúl, vagy abba fúlhat. Ezer okból. Többnyire volt kispolgárok 
ezek, akik, ha képességük s tehetségük véletlenül nem oly 
átütő erejű, olykor ideológiai vagy gyakorlati tévedésen, hi
bán keresztül botorkálnak odáig, ahol az igazi bolsevik kez
dődik. Csupa lelkes jó szándék, odaadás — de hiányzik az 
igazi, csalhatatlan proletárösztön belőlük. S ez az ő tragé
diájuk. Nem veszik észre, ha ártanak, mert nem akartak ár
tani, sőt minden idegszálukkal használni akarnak, becsülete
sen élnek.

X. 5. Egy hónappal később — tíz évvel öregebben. Mi
csoda napok és »éjszakák vannak mögöttem! (és előttem?!) 
E.-m, drágám, Egyetlenem, mondd, miért kell így szenved
nünk? Ki, mi hozta ránk ezt a csapást? Terád, A.-nkra és 
rám. Kibírjuk-e töretlenül, vagy belerokkanunk? Kibírom-e 
én, hogy így szenvedni tudjam — s ilyen értelmetlenül meg 
nem érdemelten — azt a két embert, akikben és akikért élek? 
A. talán inem sínyli annyira ezt, mint mi, de az ő fiatalságának 
ez súlyosabb handicap, mint amennyit el bírok viselni az ő 
számára. Lehet-e, szabad-e így megsebezni egy fiatal, bűnte- 
len lelket? Ez a morális nyomás nekünk rosszabb, mint a 
fizikai szenvedés a fasiszta börtönökben, vagy a spanyol vé
res mezőkön. Ezt neked felelem, Szt., de csak itt, a papiros
sal négyszemközt. S azt hiszem, attól rettegek, hogy hasonló
képpen te is, E.-m, jobban szenvedsz a szovjet börtönében, 
mint egykor a Horthyéban. Mint ahogyan én is százszor j óbban 
kínlódom itt, most, mint ott, akkor. Hisz ez érthető. Nekünk, 
akik ott voltunk ellenség s nem itt, — .akkor a világ legter
mészetesebb dolga volt ott az idegen uralom alatt szenvedni. 
De itt?!

Nem, nem bírok írni! Ha csak elkezdek erre gondolni, 
fuldoklom a tehetetlen kétségbeeséstől. Hogy bírod te, Drá
gám, ott bent ezt a gondolatot? Talán egyedül vagy vele? 
Vagy talán éppen ellenségtől körülvéve? De ugye te tartod 
magad, én drága lelkem, akire mindig büszke lehettem, akire 
mindig felnéztem, aki mindig erős voltál és egyenes. Ugye 
meg fogod mutatni, méltó vagy a kommunista névre, hogy az



voltál és az maradtál mindig? Ha ezen a vasfalon keresztül, 
ami elválaszt minket, átönthetném (beléd az én hitemet, bizal
mamat benned, s a reménységet, ami nélkül már nem is vol
nék életben!

X. 7. Ó, E.nm, mily boldogság -a boldogtalanságban, hogy 
szeretlek! Ha tudnám, hogy neked is, 'benned is megmaradt 
sértetlenül ez az érzés, ha tudnám, ihogy nincs benned kese
rűség irántam, akkor csak a kényszerelválást sínylemém. Az 
emberek megvetésére fütyülök, az anyagi bajoknak is állok 
elébe. De nem erezném az életünket tönkrejutottnak. Azt sem 
tudom, mit kívánjak igazán. Hátha te ott könnyebben vise
led sorsodat, ha megszűnsz ránk gondolni, ha nem szeretsz 
bennünket. Bár nekem a szeretet ar erőt, az, hogy szeretlek. 
De te talán nyűgnek érzed a mi egymáshoz tartozásunkat. S 
mikor visszajössz hozzánk (ó(h, mikor?), már nem lesz bennem 
örömöd, hisz úgy megöregedtem, eltorzultam. Igaz, hogy a 
lányod, a mi gyermekünk egyre zsebb, virulóbb, noha a 
szép szeme bizony szomorú, s egészben úgy megkomolyodott 
a csajpás súlyától. De milyen édes és jó, hogy köszönjem meg 
őt neked? Lelkem, kedvesem, szerelmem!

Aki csak tehelti, rúg najtunk egyet. (Kivéve St.-t s egy
két jó embert, akik viszont hősiesen és áldozatosan jók hoz
zánk, s milyen nehéz ezt is elfogadni!...) De én nem bánok 
semmit, ha csak te szeretsz még, s egy sugárnyi remény
ségem marad, hogy visszajössz hozzánk tisztán, szabadon...

X. 14. Drágám, az éjjel álmomban sírtál — s erre a bor
zasztó fájdalomra ébredtem, hogy téged sírni láttalak! Nem 
is láttalak jól, csak tudtam (az álom ólmos tudatával), hogy 
sírsz. . .  Hogyan élsz, kedvesem? Ha tudhatnám! Tegnap 
annyit megtudtam, hogy a beküldött pénzt még aznaip meg
kapod. Igaz? 16nán beküldőm, a magam rút önzéséből, hogy 
én érezhessem: vaJmit küldtem a születésnapodra; de közben 
erősen kívánom, hogy te felejtkezz meg erről a dátumról. 
Majd ha megint együtt lehetünk! ígérem itt s fogadom lel- 
kemre, hogy soha nem szerzek neked akarva egyetlen rossz 
percet sem, s előre hullatom bocsánatkérő könnyeim, ha va
laha is akaratlanul megbántanálak.

Szegény jó Mama írt ma végre. (Végre van egy lakás
címem az otthoniaktól.) Milyen éber az anyai ösztön! Hogy 
megérezte az én egykedvűnek, tárgyilagosnak szánt közlésem 
mögött (arról, hogy egy időre elutaztál, ágén érdekes megibí-



zást kaptál), megérezte a bánatot, a szerencsétlenséget. S most 
nekem postafordultával kell megnyugtatnom, a legszigorúbb 
rendreutasítással amiatt, ihogy gyerekesein képzelődik. Sze
gény félvak öreg nagymama — nehogy felmenjen panaszra 
az ottani konzulátusihoz, — mert ezzel ijeszt. Jezsovmak írt le
velem talán inkább ihat?! Ha ugyan nem merül el -a hasonló 
célú és eredetű kérdések óceánjában.. .

XI. 5. Munkát Ígértek a Szektorból. Vajon elküldik-e 
csakugyan a fordítainivalót — oroszból németre. Nehéz lesz,, 
soká fogok piszmogni rajta, de talán megbirkózom vele vala
hogy. Talán St. is segít, amilyen jó. Mégis: egy jel a régi vi
lágból, jele .amniak, hogy még élek. Mert laiz ember addig 
él, amíg tudnak róla, amíg kell valaminek vagy valakinek. 
A semmirekellő az csak haljon meg.

XI. 15. Drágám, nem írok magának, — de magának élek. 
És A.-knak. Mióta munkát rendeltek nálam, mégsem érzem 
magam annyira lefokozottnak. Azelőtt is dolgoztam, sót, végre 
a pénzt is megkaptam az elvégzett szerkesztésért, — de az 
még mind csak maradók volt, úgyis gondolhattam, hogy 
kegyelemből kifizetik, ha már elvégeztem. Most azoniban 
eszébe jutottam vlakiknek, hogy még élek és tudok dolgozni. 
Valóban St. segített ezúttal iís — kétségbe ejt, hogy az az át
kozott grammatika mennyire hiányzik még mindig! Én annak 
tulajdonítom ezt az örökös hiányosságomat (minden nyelv
ben), hogy nem tanultam latinul, nem végeztem gimnáziumot. 
Ezen persze már késő rágódnom. De jó jel, hogy már ilyesmin 
is tudok rágódni. S nem mindig ugyanazon. Már vannak né
ha józansági „rohamaim” is, ha nem is gyakran s nem is 
sokáig — de képes vágyóik kívülről nézni s látni a dolgokat. 
Pl. ezt a mi tragédiánkat. Voltaik már tűrhető napjaim is, miint 
a mai, tudtam úgy tekinteni ezt a mi megpróbáltatásunkat, 
mint egy (bekövetkezhető háború mérgezett előszelét, ami vé
letlenül bennünket ért s még néhányat — talán éppolyan 
bűnteleneket, mit az én E.-m. Ha belepusztulunk — hát a há
ború pusztított el. Amely talán — bárcsak úgy lenne — ki 
sem fog tömi. De hogy ki ne törhessen — ahhoz ártatlan ál
dozatok kellenek. Ezért nem kár még az életet is feláldozni.

De ma megint oly végtelenül, oly kibírhatatlanul egye
dül vagyok. Kedvesem, együtt vagyunk-e még? Élsz-e még? 
Egyetlenem, ha te élsz, miért érzem magam mégis olyan egye
dül a földön? Hát lelhet ez, hogy ne érezzelek magám mel



lett? Ki az, mi az, ami 'képes minket elszakítani, ennyire el
tépni egymástól?!. . .  Ma megint agy szót sem szóltam senki
hez. Egész nap. Hány 'ilyen napom volt már? S még hány 
van előttem?!

XI. 17. Micsoda két nap volt ez, minő éjszakám volt ma, s 
az egész napom, estig, laimikor hazajőve itt találtam egyetlen 
drága A.-nk pár sorát, ami egy kicsit megnyugosztal. Azt hit
tem, beleőrülök, belepusztulok abba a gondolatba, hogy ez a 
szegény kis lélek is meg kell hogy szenvedje, — s méghozzá 
annyira megszenvedje ezt a mi átkunkat. Soha nem láttam 
még így (attól a hajnaltól eltekintve) ennyire meggörnyedtem 
a bántalom alatt az én szép sudár virágszálamat. . .  Kizárták 
a Komsziomólból! Megfosztották az egyetlen büszkeségtől, ami 
még megmaradt neki — és nekem. Mint ahogy gondosan őr
ködni kell valakinek, hogy ne maradhasison egyetlen baráti 
lélek énmellettem, hogy St. valahogy ne támogathasson lesúj- 
tottságomban — ugyanúgy őnáluk, A.-éknál is éber őrök vi
gyáznak arra, hogy egy bűntelen fiatal lélek ki ne egyenesed
hessen az u'tán az amúgy is szörnyű csiapás autón, hogy eltép
ték tőle az apját, — hátha így megtanulja máris gyűlölni, 
amikor még egyáltalán nem biztos, hogy meg kell tagadnia 
őt. És ha nem bűnös? (Tudom, hogy nem az.) Mindent, az 
egész golgotát végig kell járni, — nincs kegyelem. Vajon 
meddig bírjuk még? Esdeklő levelemre — semmi válasz.
E.-mtől egy szó, egy hang sem. Beadni nem lehet semmit!! 
Állás? — botor, hiú remény még csak gondolni is rá. Most 
még munka sincs, ami pedig valamennyire vigasztalt és fele
melt. Barát? — egy lélek sem. Nincs senki, lakivei egy szót 
válthatnék. Senki! De itt van -az én egyetlen Életem, kis 
A.-m, esti csillagom és hajnalsugaram . . .

XI. 27. . . .  és ezt lis, őt is befelhőzték, bánatba borítot
ták . . .  Kinek kell ez? Minek használ ez? Ártatlanok megkín- 
zása, jó kommunistáik megalázása? Mert én itt igenis kijelen
tem becsületemre, hogy én nem ismerek jobb kommunistát, 
mint E.^m és jobb komszomolkát, mint A.-m, s magamnál 
sem ismerek nőt őszintébben, igazabban a párthoz hívebbet. 
Aktívabbakat, tehetségesebbeket politikában — azt igen, ilye
nek persze hogy vannak, még talán a mi volt környezetünk
ben is, de érzületben igazabbat — nem. Pedig jóformán csupa 
párttag ismerősünk van. Nagy részük most persze szent 
buzgalommal kerül minket, mert mételyesek lettünk, vagy —



a jobb esetekben — amíg mételyesek vagyunk. Hiszen igazuk 
van, -talán kell ás — s most különösen — ez a feltétlen fe
gyelem. Nem is 'haragszom én senkire józan perceimben. De 
van úgy is, hogy az őrület szélén kétségbeesetten vergődöm, 
elátkozottan, s olyankor az egyetlen kiút: a düh, a gyűlölet. . .  
Szerencsémre találtam valakit, valakiket, akiket gyűlölhetek, 
anélkül, hoigy elárulnám az eszmét, ami éltet, anélkül, hogy 
árulást követnék el a meggyőződésem, a hitem ellen...

Viszont volt e sötét napokban három jó élményem is, sőt 
négy. Egy nő baráti jósága, akitől ezt nem is vártam el, s 
így annál jobban esik. — A második: egy humánus elvtárs a 
KPK^ban, idegen ember, akinek pár egyszerű meleg szavá
ban igazságosságot éreztem. — A harmadik: újból összetalál
kozásom s összemelegedésem a muzsikával, pár szép régi kot
támon át. — S véigül a rákövetkező napon, 25-én Szt. beszéde, 
amit elejétől végig hallgattam itthon a rádióból, zavarta
lanul. Az is, amit mondott, annak kristályos logikája s igaz
sága (?!) nagyon sokat adott nekem koldussáigomban — no és 
ahogyan beszélt: a hangja egyáltalán nem az ún. szónokian 
szép hang, de én olykor megéreztem benne azt a bizonyos 
délszaki muskotályos ízt, ami közel hozta az egész embert 
a maga nagyságában és — földiségében. A napsütötte szőlős- 
dombok édes párolgását itta a fülem...  Csak az a sok hiszté
rikus sikongás, üvöltő hurrá, őrjöngő taps ne volna!. . .  Vajon 
E.-m hallhatta-e ezt a beszédet, s vajon őt is úgy megnyugtat
ta, s egyben felemelte-e, mint engemet?. . .  (Nem őrület az, 
amit itt leírtam? Lehetséges ...)

XII. 7. Kit átkozzak azért, mert elrabolta tőlünk ezt a 
tegnapi ünnepnapot? Az egész szörnyű tizenhárom hét alatt 
nem éreztem a kiközösítettséget úgy, mint tegnap és tegnap
előtt. Ezt a kínt elképzelni nem lehet, csak átélni. E.-m, tár
sam, egyetlenem, ki iképes miniket kártalanítani ezért? . . .  És 
az a furcsa, hogy a St. által közölt jó hír — azaz annak 
előzetes jelzése telefonon — objektíve jót jelent, jót kell je
lentenie még az E. ügye szempontjából is. De azért a szubjek
tív hangulat mégis eluralkodik az emberen. Az az 5-i látoga
tásom is mily keserű ízt hagyott hátra. Meg a Magyar Klub
beli kis idill! P fu j!. . .  S most a gond rajtam: képes leszek-e 
dolgozni? Az agyam szikkadt a szenvedéstől, szemem meg
gyöngült a sok sírástól__ Egy roncs lettem. Azzá tettek.



XII. 17. Ernőm mégy hónapja börtönben. S nem a néhai, 
a fasiszták (börtönében, nem ellenség nézi ellenségnek, a szen
vedés e, a .szenvedésünk senkinek sem használ, főleg nem az 
igazságot szolgálja! Ó, ha tudnám, hogy legalább nem hiálba 
szenvedünk! Hogy a Pártnaik, a forradalomnak az oltárán vér- 
zünk — de nem!

XII. 18. Végre jött levél otthonról. Mikor már a legször
nyűbb sejtelmek kínoztak. Anyám! Milyen jó, hogy nem tud
nak semmit! De meddig húzhatjuk ezt így, ezt az áltatást? 
Meddig bírom ki, hogy írjaik s ne azt írjam meg, ami tép, 
gyötör itt belül és fáj és vérzik, mint egy örök nyitott seb? 
Meddig tart még ez a kálvária? Munkám még nincs. Nem 
mondhatom, hogy csak rosszindulat és gyanakvás vesz körül. 
Vannak még jók, akik bíznak bennem, sőt E.-m ártatlanságá
ban is. De persze, nagyon csendesen dacolnak. Legtöbben egy- 
egy rejtett meleg kézszorítás erejéig. De ennyi is jólesik. Ne, 
ne hidd, St., hogy én háládatlan vagyok azokkal szemben, 
akik jót akarnak s jót tesznek nekünk ezekben a szörnyű na
pokban. De azon sem lehet csodálkozni, hogy a látásom el
sötétedett. Hiszen az egész világ elsötétedett körülöttem, ami
kor E.-m elment. . .  Elvitték.

XII. 19. Reggel eredménytelen út. (Hányadik!) Az építke
zési kiállítás könyvtárába. Du. beszélgetés Bartával — szintén 
eredménytelen. Este J.-nál, ott St. és Hír!! igaz??

XII. 20. A látogatási engedélyt megtagadták. Nyolcadszor. 
Tört. Múz.-ban egy nagy semmi! Irodalmi Múzeum: véletlen 
váratlan felbukkant reménység és ambíció részemről — ré
szükről: ígéret, de halavány. Este irodalmi vita a Magyar 
Klubban. Néhány jó embertől pár meleg szó. A vita érdekes, 
főként Lukács beszéde. Igaz, de. a magyar „szerkesztőségben” 
Puskin-versekkel. Hűvösen udvarias, semmire sem kötelező 
ígéret. Vágó: a végén: „denuinciáció” . Műfelháborodás. Neki 
aztán igazán nem áll jó l . . .  Végeredményben aránylag elég 
jó nap: A.^mmal, St., Viola, Rita, Baibas — nagyon jók voltak.

XII. 21. Rossz nap, reménytelenség, ügyetlenkedés Kirsz- 
vánál, megint csak ígéretek. Örült voltam, hogy nem kértem 
írást, ha meg is tagadta volna, de legalább nem kellene szem
rehányást tenni magamnak. Reménytelen hülye vagyok. 
Pénz? — kevés. Du. és este — egyedül.



1936. XII. 31. Szilveszterest. EJgyedül az egész házban. És 
mégsem egyedül — együtt vagyok veled, E.-m, egyetlen tár
sam, drágám. Emlékszel — ma egy éve hogy volt? Akkor is 
kettesben maradtunk itthon. Én lázas betegen, fejfájósan, 
ágyban fekve, és borzongva olvastam — már nem tudom, mit 
—, te (pedig a másik szobában ezt a füzetet forgattad (a tavaly 
nov.—decemberi naiplójegyzeteimet!), elolvastad egyhuzam
ban. Szegény drágám, ez volt tőlem az újévi ajándék. Kétes 
értékű iajiándék, merít nagyon komolynak, elgondolkodónak lát
talak utána, mikor bejöttél hozzám, s kis ideig még beszélget
tünk. Megpróbáltunk — akkor ismét egyszer — szembenézni 
a sorsunkkal, a legközelebbi kilátásokkal. Sok minden ment 
már rosszul neked akkor is. Akkor esett kútba a „cím és jel- 
leg”-ügyed, bizonytalan volt még mindig az elhelyezkedésed 
dolga, az enerváló huzavona Lukin és Friedland körül, hogy 
hol fogsz dolgozhatni; aztán az intézet fegyvercsörtetése el
lened, hozzá az én elerőítlenedósem, A.-nk bizonytalan helyze
te és jövője... De ha akkor csoda módon előre láthattuk vol
na azt a sok csapást és keserűséget, amit ez a szerencsétlen 
év hozott ránk — ó mondd, .akartuk-e, vállaltuk volna, fel
vettük volna az egész világ ellen a harcot, s méghozzá a mi 
vállalt, választott világunk ellen? Vajon nem vettük volna elő 
a borotvát s szép csendesen, egymás kezét szorítva (a felmet
szett ütőerekkel) nem altattuk volna el magunkat az örök 
csend harctalan álmába? Nem, azt hiszem, mégsem. Mert ez 
a harc, a miénk, amelyben ma még alulmaradtunk s látszatra 
a kerekek alatt elgázolva, eltaposva — ez a harc mégsem a 
kibékíthetetlen, a tényleges ellentétek harca. Nem lehet az, 
hogy végérvényesen ellenséget, eltiporni való férget lássanak 
benned (s ennélfogva énbennem is, aki mindig kitartok mel
letted) — nem lehet, hogy ez a szörnyű félreértés ki ne de
rüljön. Ha soha, egyetlen szóval sem árultad volna el magad 
előttem, én megéreztem volna benned az ellenségejt — ha az 
lettél volna akárcsak egy percig is. De nem voltál az és nem 
vagy az. Az életemet teszem föl rá. S ha még úgy ellened be
szél is a látszat. Én tudom, — de mikor fogják ők is ezt végre 
belátni? — Külön fejezet, egy külön tok a megőrülésre az az 
iszonyú ellentétes érzés, ami bennem dúl a mi államunk kö
zegei irányában. Ha lanyhák, kispolgárian megalkuvók, jó- 
kodók volnának, ún. megközelíthetők — mint a polgári bíró
ságnál nem egy akadt otthon —, akkor ez nekem tetszene leg
kevésbé és én félteném leginkább az ilyenek miatt a mi álla
munk biztonságát. Ez a márványkemény ridegség, ez az átha



tolhatatlan ércfal, igenis ez kell — az ellenséggel szemiben, 
mert az nekem is ellenségem. De mit tegyek — ó, felelj nekem 
Lenin lelke, Dzserzsinszkij szelleme —, mit tegyek, ha én 
nem érzem sem E.-t, sem magamat, sem szegény kis A.nnkat 
ellenségnek?! Ezért tartok számot egy ikis emberi melegségre, 
jóságra, egy kevés szovjet humanizmust igényiek a mi meg
gyötört családiunk részére. Ez a kettősség, ez az ellentétes ér- 
zés-viadal tép, marcangol belül és szenvedek, mint egy állat. 
Szenvedek, én jóm, E.-m, egyetlen igaz Társam, érted, ben
ned, miattad és helyetted is. Beleélem magam a te mostani 
helyzetedbe, amennyire lehetséges. Borzasztó ez, tragédia! Ki
bírj uk-e még? Hátha mégis a látszatnak hisznek és nem ne
ked s nékem? S akkor elítélhetnek!? Ha csak a minimumra 
is, de elítéltek, ezzel megbélyegeznek Téged s mindhármun
kat. Vagy talán még engem is száműznek, amiért veled azo
nosítom magamiat?! Ó, E.-m, te tudod legjobban, hogy én az
zal az E.-vel tartok ki halálig, akiit én ismerek, amilyennek én 
ismerem őt, az enyémet. Ha egyszer az derülne ki, 'hogy ez 
álarc volt, s .alóla egy szörnyeteg arca, az árulóé meredne rám, 
akkor tőlem ez az emíber idegen rossz, — idegenebb, mint egy 
más planéta lakója. Akkor én attól elfordulok, azt elhagyom. 
Magam vagy (belepusztulnék ebbe a csalódásba, vagy kihever
ném, mint egy szörnyű lidércnyomást, ami 22 évet elraibolt 
az életemből. . .  De hát ez még lázrémnek is 'irreális. Ez az, 
ami lehetetlen, iám! nincs. Ami van, az egy sikertelen, koro
názatlan élet — legalábbis e pereiben. Ez a rezümé, — ennek 
a rettenetes évnek a mérlege.

De lehetetlen, hogy ez így maradjon. Lehetetlen, hogy 
holmi ostoba látszat, egy tájékozatlanságból eredő esetleges 
hiba miatt derékba törjenek egy munkás, harcos életet, s az 
övével együtt még két emberét tönkretegyék!

Háború fenyeget. Igenis próbára kell tenni mindenkit, 
végigfürkészni minden egyes életet. Ám ha hűnek, igaznak, 
odaadónak bizonyul, nem szalbad kiselejtezni, mert most min
den igaz, párltihű harcosra szükség van és lesz. Az, hogy valaki 
sohasem tett egy hibás lépést, még nem garantálja sem a hű
séget, sem a teljesítőképességet, s nem ritkán csak arra vall, 
hogy az illető sohasem tett semmiféle lépést, mert egy hely
ben topogott — csak arra ügyelt, hogy ezt a Párt által dik
tált ütemben tegye. A mindenre igent ibólintók, a más fejével 
gondolkodók, a restszívűek, a rideg dogmatikusok s a politi
kai szélkakasok szintén ügyesen ki tudják kerülni a hibás lé
péseket, s így a megtévesztésig képesek hasonlítani az igazi jó



elvtársihoz. De ez még nem jelenti, vagy legalábbis nem min
dig, hogy az ilyen igazán az. Hányat ismerek még én is nem 
csuipán pártembemek, de még szovjet polgárnak is százszor 
rosszabbakat, (ingadozó opportunistákat, akiket csak épp hogy 
nem lehet „rajtakapni” — avagy talán én nem ismerem ehhez 
eléggé a dolgaikat. De az effajták most is, mint mindenkor
— haszonélvezői a rendszerünknek és csorbítatlan a tekin
télyük.

Miért kell épp nekünk szenvedni ilyen kegyetlenül? 
Hiába az én tiszta öntudatom (és ez az, amit St. nem tud meg
érteni), ha egyszer én híven azonosítom magamat az állam
mal és a Párttal, mely engem és az enyéimet megbélyegezte
— iáikkor én igenis megbélyegzettnek érzem magunkat.

Egy hónap múlva vége a vizsgálatnak — mondta tegnap 
az ügyész. Sohasem fogom megbocsátani ennek az embernek, 
hogy olyan volt, amilyen. Ha csak egy kicsit emberismerő — 
márpedig hivatásiból annak kellene lennie —, láthatta volna 
rajtam, hogy mi gyötör; (hogy egy hosszú együtt töltött élet 
jussán jogom van ahhoz, hogy, ha csak egy szemrebbenéssel 
is, de megnyugtasson: az én társam nem bűnös. Neki, az 
ügyésznek hatalmában áll egy aránylag s szubjektíve ele
nyésző kis hiba miatt is — ha az államérdek megkívánja — 
valakit fogságban tartani, elítélni, megbélyegezni, tönkre
tenni a családdal együtt — de mindemellett megtehetné, ha 
volna benne emberség, hogy egy meggyötört, legszentebb ér
zésében megalázott nőnek, aki egy forradalmár élettársa s 
maga is az, visszaadja azt a tudatot, hogy férjében nem kell 
csalódnia. — Hát én azért is! Azért is bízom benne! Ha még- 
úgy ránk támadnak is, és ha elítélik is, sommásan egy közös 
sírba dobva a becsületünket a többiekkel — ha csak be nem 
bizonyítják nekem, hogy szándékosan ártani akart, hogy el
lenség. De ilyen bizionyíték nincs!

1937

I. 4. Még újév napján is folytattam ezt az önmarcangoló 
írást s csak akkor hagytam abba, mikor már arra eszméltem, 
hogy a sorok közül az őrület rémarca mered rám...  Én nem 
tudom, mások az enyémJhez hasonló helyzetet hogyan bírják 
ki. A külső körülményeket, anyagi ellátottságot stib. tekintve 
azok a hozzátartozók, akiket ón látok ott künn a Butyirkáiban



(már amennyire a látszatra adni lehet) — igein különböző be
nyomást keltenek. Vannak ott pl. nálamnál sokkal jobb és 
sokkal rosszabb körülmények között levők is. Vannak nálam 
fegyelmezettebbek (talán), de olyanok is, akiknek a derűs 
nyugalmát irigylem, vagy csodálom a harcos, energikus fel
lépését. Persze nem látok a vesékbe, s így azt sem tudom 
megítélni, hogy rajtam kívül van-e más is, aki ezt a tragédiát 
így, éppen ilyen módon élné, éreané át, mint én. A primitíveb
beknek láthatóan a dolgok anyagi oldala az egyedül fontos s 
a morális része nem nagyon izgatja őket. Az ún. intelligen
sebbek vagy hallgatagok, mint én, vagy pedig nem is titkolt 
közönnyel, sőt néha bizony ellenséges indulattal viseltetnek a 
„felsőbb hatalom”, a szovjet igazságszolgáltatás iránt.

I. 5. Azt akarnák talán elérni azok, akik nem adnak ne
kem munkát — már nem is tudom, hányán —, hogy elkesere
désemben azok közé süllyedjek, akikről a tegnapi oldalon, 
utoljára tettem említést? hogy azután tényleg meglegyen az 
ok és jog a munkából, az életből való kiközösítésemre? Mert 
az egész hallgatólagos összeesküvésnek az a bibije, hogy al
kotmányellenes, hogy aljas és bűnös és — szerintem — ellen- 
forradalmi. Igenis, ez az ellenforradalmiság, mikor hitvány 
kis bürokraták az éberség örve alatt sunyin és a markukba 
nevetve nézik, 'hogyan megy tönkre az elkeseredéstől, s rohan 
őrülten a vesztébe valaki, akinek minden vétke az, hogy sze
rencsétlenség érte, s mégsem lett még öngyilkos.

Persze, ha egyszer megelégelem ezt a nem embernek való 
életet és eldobom magamtól, akkor kész a szentencia: lám, 
nekünk volt igazunk — nem volt bolsevik, nem harcolt, nem 
becsülte meg ezt a legvidámabb, leggyönyörűbb életet. Mi
lyen okos volt jó előre halálra ítélni, lassú tűzön kivégezni. 
De nem, tisztelt százpercentesek — nem leszek öngyilkos, 
sem ellenforradalmár. És ha még százszor többet kell is szen
vednem. És Iha még nem tudom bányán is igaztalanok, alja
sok, gazok velem, velünk szemben. Azért is az igazság fog 
felülkerekedni — én talán nem érem meg, de egyetlen 
gyermekem igenis megéri majd, hogy rehabilitálják szegény, 
üldözött apját, anyját. De meddig tart ez még? Mikor kapok 
munkát? Kenyeret, megbecsülést? ! Itt állok egyedül, nincs 
senkim. Senkink sincs, kicsi A.-m! Ha munkám volna, min
dent könnyebben bírnék. Vakra sírom a szememet. Haza nem 
bírok írni! Miit írhatnék? Anyám! Testvéreim! Ki segít raj
tam? Ki hallgat meg? Ki ért meg? — Senki.



I. 6. Este 11 óra. Egész nap betegein, ágyban fekve. Ha 
neon akarom a szememet vakra sírni akkor vakra olvasom — 
ez talán a kisebbik rossz. Velem volt kicsit az én édesem, 
A.-m, egyetlen örömem, a délutáni órákban. De azontúl 
aztán teljsen egyedül a házban, olyan állapotban, hogy ki
vételesen nem hogy látogatót, de még telefonhívást sem kí
vántam. Késő este mégis felhívott St. — s ez bizony nagyon 
jólesett. Megint éreztette, mennyire közel van hozzánk, mily 
igazán kívánja sorsúink javulását. Megbecsülhetetlen nekem 
az ő barátsága; s a bizakodása, amiből ma belém is átsugár
zott valamit. Drága St. — maradj meg nekem!

A teigna|pi refus a külf. könyvtárban s a gyilkos közöny 
a SZNRnben már valósággal 'immunizál minden ezután követ
kező 'inzultussal szemben. Már minden vonalon fel vagyok 
készülve a legrosszabbra — még a lakásügyiben is! — s min
denre fütyülök, amíg az én két drága szerettem él, egész
séges, s remélhetem, hogy valamikor újra együtt lehetünk és 
visszaadjiák a becsületünket. (Hát nem csupa ellentmondás az 
én kedélyállalpotom?!)

J. 7. Kedvesem, ha visszajön és túl leszünk ezen a ször
nyűségen, is boldogok leszünk újra együtt, — félek, még ak
kor is szúrni ifiog a szégyen tüskéje, hogy lám, magamra 
maradva nem voltam kéjpes megállni a sarat, nem ibírtam 
magamnak munkát, kettőnknek egzisztenciát kiharcolni. E.-m, 
maga előtt fogom ezt szégyenleni, maga fog ezért engem 
megvetni titokban? Hiszen maga mondta a búcsúzásunk 
pokoli perceiben: „munkát azt lehet kapni, maga fog kapni.” 
Felém fordulva mondta ezt, s mintha szuggerálni akarta 
volna belém ezt a hitet, hogy egy percig se legyen kétségem 
efelől. És valóban, heteken át ebben a hitben éltem, hogy, ha 
majd fizikailag s lelkileg valamennyire összeszedem magam, 
s kifogyok az iskolában még hátralevő munkából, — az nem 
is kérdés, hogy bármikor elhelyezkedhetem valahol, állást 
mindig kaphatok. Miért is ne? Ha más nem, a GPU vagy a 
KPK s még nem tudom ki minden — segítenek ebben. Milyen 
naivak voltunk!

I. 10. Drágám, mindig csak a maga szenvedésén gondol
kozom, s a mi A.nnkén, akit magam előtt látok, s akinek kris
tályos fiatalságát szemem láttára ihomályosítjia, szürkíti el a 
mi szerencsétlenségünk. Borzasztó ezt látni nekem, a szülő
anyjának. Borzasztó előtte is szégyenleni, hogy -nincs meg-



éltetésünk, (borzasztó ez a megbélyegzettség és kitaszított
ság, pusztulásra ítéltség. De még ennél is szörnyűbb, iha arra 
gondolok, hogy maga hogyan bírja ezt az életet! Sejtelmem 
sincs, hogyan él — mintha idegen bolygóra került volna. 
Vajon van-e néha maigánál is „szabadnap” — a kíntól szabad, 
amikor vagy egy remény-szalmaszáliba kapaszkodik, vagy 
beleájul valami olvasmányba, vagy a múlt képei között la
pozgat, vagy — ha ott ez lehetséges — valamiféle munkáiba 
temetkezhet.

Eddig legalább voltak nálam ilyen kín-szünetek vagy 
enyhültéhb napok. De pár nap óta nagyon rosszul vagyok. 
A létem gyökeréig hatol már a méreg. Meg van mérgezve az 
életem. ,S úgy félek, hogy magánál hasonlóképp van most. 
Drága életem, csialk maga tartsa magát! Magának .ki kell tarta
nia, ki kell harcolni és meg kell érni a rehabilitációját! Hogy 
én megérem-e? Mostanában kezdem kétleni. Ha ez a rothadás, 
ez a munkanélküliség még sokáig tart, s ez az izoláltság, ami 
talán rosszabb, mint a böijtön, akkor én nem állok jót azért, 
hogy lép -ésszel, töretlen lelkiállapotban érem meg a megváltá
sunk percét. Egészségem sem a legjobb, látásom is egyre 
rossz aibíb. De én leginkább az elmezavar rémétől félek. S az a 
legszömyűbb, hogy mindkettőnk elmeépségét féltem. E.-m, 
lelkem, ha legalább tudhatnám, hogyan él, mivel tölti az 
időt, egyedül-e, vagy többekkel, egészséges-e, megvan-e a leg
szükségesebb? Semmit, de semmit nem tudok! Pokol ez! És 
már kezd maga is — az én életem egyetlen társa — valami 
ködös absztrakcióvá válni. . .  Nem valaki, egy férfi, az én pá
rom és elvtársam, hanem valami vezércikktéma, az „ellenség”
— aki nem az; a Bűnös, ,aiki nem az; büntetés vár rá — amit 
nem érdemel meg!

I. 22. Ő, Lenin szelleme, világosítsd meg az én elhomá
lyosodó (vagy éppen hogy rikító fantazmagóriáktól megzavart) 
értelmemet! Megpróbálom lenini egyszerűséggel, józansággal 
és harcban edzettséggel tekinteni a tényeket, szembenézni a 
mi életünk jelenvalóságával. És mint a felpukkant, megre
pedt vásári hólyag, úgy zsugorodnak ronggyá előttem szegény 
megzavart fejem rémlátásai: az apokaliptikus méretű és töké
letességében csalhatatlan NÉGY BETŰ, amely rátétté súlyos 
kezét az életünkre, mivelhogy E. „elkövetett valamit” ! S én 
most hajtsam meg a fejemet a szörnyű, de „igazságos” végzet 
előtt, mert az én E.-m — „bűnös”, ergo én és A.-m is bűnösök 
vagyunk; én nem érdemiem meg, hogy emberszámba vegye



nek s munkát adjanak; A.^m pedig — mivel apját ez a szigorú 
istenség eltiporta — most megszűnt az lenni, ami volt, amivé 
apja nevelte, nem lehet a K-omszomol tagja. Őrület, rosszabb 
annál: hülyeség! Együgyű butaság így ,/bedőlni” a levegőiben 
és a vezércikkekben úszkáló frázisoknak, s gyáván beletörőd
ni abba, ihogy férgesek vagyunk — elpusztulhatunk. Fenét 
vagyunk férgesek! Miért volnánk? Mióta? Hol a bizonyság? 
Munkás, lelkes, őszinte, ha nem ils nagyon tehetséges, de azért 
elég teljesítőképes három ember voltunk és vagyunk. Soha 
eszünk ágéiban sem volt árltamá a forradalom ügyének, szigo
rúan Lenin és Sztálin vonalán éltünk s dolgoztunk, nincs 
bennünk önösség, kapzsiság, hatalomvágy (sajnos, talán elég 
ambíció sem!), emberek vagyunk, nem a legkiválóbbak, de a 
jó átlag fajtájából — 'hibákkal, gyarlóságokkal, de mindig 
tiszta szándékkal. Miért kellene bennünket elpusztítani, vagy 
lassú pusztulásra ítélni éppen a Szavjetunióban, melyet ha
zánknak választottunk, szeretünk, amellyel élünk és halunk?

És ki, mi lakar minket elpusztítani? Egy absztraktum, egy 
misztikus rém, egy abszolút tökéletes masina, egy abszolút 
tökéletes intézmény? Dehogyis. Ilyen nincs, mert nem lehet. 
Mert emberek .alkották meg és emberekből áll. És mert a mi 
Szovjetuniónkat védelmezi, több-kevesebb sikerrel — szá
munkra a maga egészében szükséges és tiszteletet érdemel. 
Mert ellenség az van, sajnos, az nem abstrakció és védekezni
— kell. De vajon az egyes szögek és csavarok ebben az 
aránylag elég jól működő gépezetben, vagyis az egyes embe
rek ott valamennyien tökéletesen dolgoznak? Vajon nincs-e 
itt is selejtes teljesítmény? Vajon nincs-e itt is fölös erőpa
zarlás, időpocsékolás, idején észre nem vett defektus? Hiszen 
emberek azok is, az 'istenért! — hibákból és erényekből jól
rosszul összetákolt halandók, — semmi esetre sem tökéletes 
lények. S hogy minket most ő  — ez az isteni tökélyű Valami
— el akar pusztítani. De miért ? Talán nem is akarja ezt még 
az a szfinksz-arcú-maszkú bácsi sem, akit én láttam. Talán 
csak éppen nem elég tehetséges, vagy fáradt, vagy sértődött, 
vagy csalódott szerelmében — ezer oka lehet annak, ha va
laki a munkája során melléüt, gikszert csinál, s ez a kis el
nézés, ihiíbás pont lassamkint lavinaként nagyobbodva gurul 
toválbb s a végén esetleg maga alá temet egy életet. Vagy nem 
is egyet.

Mert .hatalom az igenis van a villámosztó kezekben. S a 
csalihatatlanság nimbuszára is szükség van a mai (helyzetben, 
tehát meg is teremtették ezt a nimbuszt, s ezért van laz, nem



pedig azért, mert megérdemlőm, hogy engem is pusztulásra 
ítél a — szintéin gyarlaindókból álló szovjet társadalom.

I. 27. Csak még annyi erővel és józansággal győzzem, 
hogy kihúzzam valahogy ezeket a szörnyű napokat: a nagy 
pörök napjait. Ha ezt végig kibírom — pláne így, kiközösítve 
s miunka nélkül —, akkor már sokkal rosszabb nem jöhet.

Érdékes pedig, hogy ezúttal ebben az engem körültáncoló 
érzéskáoszban nem kis része van az örömnek afölött, hogy ez 
a „banda” hurokra került. Emlékszem, a nyáron annyira vá
ratlanul ért minket az a tény, hogy még ez is lehetséges, ilyen 
förtelem is létezhetik a szovjet hazában — hogy teljesen le
sújtott s nem tudtam örülni annak, hogy kézre kerültek az 
árulók. Sohasem éreztem magamban szadista hajlamokat, de 
azt hiszem, ezeket kéjjel tudnám elpusztítani. Talán azért is, 
mert ők is közvetett okozói a mi szerencsétlenségünknek. 
Igenis! Pusztuljanak! De akkor is, ki tudja, meddig fog ter
jengem utánuk a hullaszag, az enyészetillat: a mindenki bi
zalmatlansága mindenkivel szemben. Még bennem is ott vi
gyorog a kétely: 'kiben lehet ezek után megbízni? De én a 
magam tiszta lelkiismeretót tartom magam előtt, mint a me
sebeli pajzsot, amelyen ott fénylik a hűség és igazság. Nem 
lehet igaz, hogy mindenki becstelen áruló. Mi hárman (például 
nem vagyunk azok, s még nagyon sokan körülöttem nem 
azok, sőt! Ám ez a pör is mutatja, \hogy az árulás igenis itt 
settenkedik közöttünk, senki sincs bebiztosítva a bélpoklos 
érintéstől, hiszen lám még a legfelsőbb hatalmi tényezők közé 
is befurakodhatott. Pjata'kovot pl. évekig ott tűrték maguk 
között. A tragikomikus az, hogy mégis az én szegény kis 
A.-m az, aki nem volt elég „éber” s őt zárták ki a Kom- 
szomolból. . .

Ahhoz meg már nagyon hozzászoktattak a különböző 
káderosztályok vezetői (hány előtt kellett már meakulpáz- 
nom!), hogy bennem is ellenséget szimatolnak s ezért félnek 
munkát adni, félnek magük közé venni. S még soha senki nem 
tette fel a kérdést: micsoda bolsevik az, aki fél. az ellenség
től? Ha valóban annak tartanak, miéift nem jelentenek föl? 
A 4 betűnek eggyel több vagy kevesebb már meg se kottyan, 
kicsire most igazán nem néznek. Vagy miért nem adnak mun
kát, hogy közelebbről szemügyre vehessenek, kiugrasszák a 
nyulat a bokorból, ha olyan nagyon gyanús vagyok nekik? 
De hogy lehet félni az ellenségtől? A bizalmatlanság nem 
egyenlő a félelemmel, sőt, fel kellene vérteznie az embereket.



X. 16. E.-m ŝzületésnapja. A tfnásodik — ott!! —, nem 
bírok írni, csalk sírni. Meddig még?!

Kis A.-m, Mkem, egyetlen örömöm, (boldogságom! Milyen 
vigasz nekem, ihogy vagy és ilyen vagy, ilyen jó, hű és becsü
letes. Maradj meg ilyennek, és -egyetlenem, akármi is történik 
a te szüleid legázolt életében — a te életed már egy szebb jö
vő/be ível, amikor már megint meg lehet Ibízni az emberekben 
és megint — vagy talán végre először — a szeretet lesz az 
élők élenye, levegője. Ma még nem lehet!

Milyen szörnyű az én életemnek immár 14. hónapja (vagy 
még több), hogy mindennap igazat kell adnom a késnek, 
mely a húsomba vág: igaza van, ha vág, mert kell, — de mért 
vág mellé is, miért gyötrődnek az igazak, a hívek — együtt 
az árulókkal?

Lelkem, A.-m, csak neked, csak érted élek még. E.-m, 
a te Apád már kezd halványulni bennem. Valami, ami szép és 
jó volt az életemben, de már kezd fikcióvá válni. Ügy hiány
zik (és úgy sajog), mint a levágott kar, vagy mint egy kitépett 
szívöröm.. .  De te, én édes egyetlen virágom, a te beárnyé
kolt, megrabolt ifjúságod — ez nekem mindennap elevenbe 
vág. Hogy szeretném megszépíteni valamivel! Mit tehetnék, 
hogy megkíméljelek a gondoktól és a keserűségtől, ami ben
nünket sújt? Bárcsak találnál valakit, aki elfelejteti veled 
mindezt! Aki védene és melletted állna, ha már a (te szeren
csétlen szüleid nem tehetnek érted semmit. De én akarom 
hinni, hogy te megtalálod az életed tartalmát, olyant, ami 
kárpótol az utolsó két esztendő nehéz napjaiért: egy mél
tó és becsületes társat s méltó, eredményes munkát. Annyi 
tehetséget és életenergiát érzek benned — lehetetlen, hogy 
mindez ki ne virulhasson, pusztán azért, mert apád szeren
csétlen — véletlenül s védtelenül!

Csak dolgozz magadon s koncentráld erőidet a munkádra; 
kicsinyes életbajok s hiányok meg ne tépázzák egyéniségedet. 
Minél nehezebb, iámnál kevésbé. Azért se hagyd magad. S ami 
a fő: meg ne fertőzzön soha a hűtlenség, az árulás mételye. 
Szüleid bánata valaha ne váljon benned méreggé, hanem 
inkább oltson be téged az erős meggyőződés, az odaadó for- 
radalmiság vérével. Sohase légy hűtlen Lenin szelleméhez!





LÁNYI SAROLTA ZSENGÉI ÉS NAPLÓJA

Lányi Sarolta életművét — mint ismeretes — irodalmunk 
előtörténetének részeként tartjuk számon. Erre kötelez ben
nünket az -a tény, hogy Lányi Ernő a század első évtizedében 
nagyon fontos szerepet töltött be városunk zenei művelődésé
ben, s gyermekei szintén szoros szálakkal kötődtek Szabadka 
kulturális életéihez. Lányi Sarolta pályája például itt bonta
kozott, zsengéi a Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei Napló
ban jelentek meg. Ezek egy csoportja későíbbi köteteibe be 
sem került, s a kötetbe fölvettek is érdekesek szempontunk
ból, mert a szabadkai szöveg és a könyvbeli közötti eltérések 
igen tanulságosak. Mindezek kiadása reánk várt.

I.

A költők nem szoktak zsengéikkel dicsekedni, sokan el is 
tüntetik szárnybontogatásuk dokumentumait. Jogos hiúság ez: 
a tehetség ragaszkodása ahhoz, amit önmagához méltónak érez. 
Az utókor lazomban nem lehet tekintett el erre az érzékeny
ségre: mindent ismerni akar, ami része, akárcsak töredéke 
vagy csírája az opusnak.

Lányi Sarolta is megrostálta azokat az ifjúkori írásokat, 
amelyeket városunk akkori napilapjaiban, a Bácskai Hírlap
ban és a Bácsmegyei Naplóban publikált. Pedig előbb már 
Miskolcon is megnmegjelent néhány kísérlete — előbb ott la
kott a Lányii család —, az 1908—1910 közötti szalbadkai termés 
tehát már folytatása a kísérletsorozatnak, s némelyike időben 
és itt-ott színvonaliban is közel áll Ajándék című versesköte
téhez (1912), mellyel helyét a modern magyar irodalomban el
foglalta. Később, ahogy tehetsége kibontakozott, természetes, 
hogy nem érezte fontosnak e zsengék fölkutatását és számon
tartását, jóllehet — minden »bizonnyal születésük sorrendjé
ben — ibeírta őket — kettő kivételével — egy kis szürke fe
delű füzetbe, s föltüntette irajtuk, meg jelentek-e vagy sem, 
aztári pedig olyan viszontagságossá vált az élete, hogy újon
nan írt műveit is alig publikálhatta. Végre, 1956-ban a Mag
vető kiadó jóvoltából közzé tehette csaknem valamennyi ver
sét. E igyűjtmeény, .az Őszi kert első ciklusa Iskoláslány



címen zsengéiből is -közöl egy csokomyi't. A nyolcból hét olyan 
vers, mely előbb itt, Szabadkán jelent meg: Hajnali órán, A 
mosoly, Álom a tóparton, Ködbenézők, Kincsesláda, Dalok a 
holdról (A Hold-dalokból) és a Régi dal, melyet a Bácskai 
Hírlapiban Némely nők sorsa elmen tett közzé. Hogy itt-e 
először, az nem bizonyos, mert a kötetbeli Hajnali órán alatt 
1906 a dátum, s a Régi dalt is 1907-tel datálja, akkor pedig 
még Miskolcon laktak. (Az említett szürke füzetben az előbbi 
keletkezési ideje 1909, az utóbbié pedig — amint arra a ver
sek beírásának sorrendjéből következtetni lehet — 1910.) A 
Ködbenézők nálunk 1910. március 27-én jelent meg, az Őszi 
kert 1909-es dátummal közli. Ennek alapján föltételezhető, 
hogy ezek a izsengék publikálásuk előtt hónapokkal, évekkel 
előbb elkészültek, s Miskolcon talán meg sem jelentek, csak 
itt, Szabadkán, ahol ia Lányii család a kulturális élet fősodrá
ba került. Akármint legyen is, ez a szabadkai verscsoport a 
mi örökségünk. Jelentőségét növeli, hogy fele ismeretlen 
vagy kevésbé ismert, mert a 30-ból 4 (Feladom a várat, A fi- 
lozoptrisz, A medika, Tanács magamhoz) itt olvasható először, 
11 pedig egy könyvében sem szerepel, sőt a köteteiből már 
ismert versek szabadkai változataiban is van annyi eltérés 
a kötetbeli szövegekhez kéipest, hogy a többivel — s termé
szetesen a 'kiadatlan prózával — együtt ezeket is közöljük, 
mégpedig úgy, ahogyan annak idején a Bácskai Hírlap és a 
Bácsmegyei Napló.

1.
Meglepetésünkre a fölkutatott anyagiból a próza mutat

kozik érdekesebbnek. Hogy pályáját prózával kezdte még 
Miskolcon, ezt egy interjúból már tudtuk, de hogy a próza
írói hajlamok még Szabadkán is versenyben álltak a verselő
vei, ez csak most vált bizonyossá. Igaz, ennek a prózának sok 
jegye a lírikusra vall, de a fiatal Kosztolányi prózájában ha
sonló mérvű a lírizáltság, Adyéban még fokozottabb. Babits 
is írt lírai prózát, s a vérbeli prózaíró Kaffka Margit is lírai 
költeményeket. A műnemek közötti határ föloldása hozzátar
tozott a kor poétikai tendenciáihoz. S bár a későbbiek során 
epika és líra elég határozott medret vájt magának Koszto
lányi és Babits életművén belül is, az egykori közelség, egy
másba fonód ás nyomai sohasem tűntek el.

Lányi Sarolta korai prózája még a szétválás előtti pilla
nat állapotát tükrözi. Annyi bizonyos: a problematika jel-



legzetesetn lírikusi. Szinte vailam ennyi 'korai írása a lélek 
rejtelmeit bogozza. Pontosabban szólva, valamilyen rejttelem 
ihletében fogant. A „bogozza” igét azért kellett pontosítanumk, 
mert szó sincs itt elemző oknyomozó titokfejtésről, a rejtelem 
sejtelme eléggé fölbontatlanul, életérzésként jut szóhoz ezek
ben az írásokban, s ha valami konkrét érzésbe torkoll, a 
klíma, az atmoszféra akkor is fontosabb, mint maga az 
esemény.

Különösen érvényes ez az Őszi alkony meséi című legko
rábbi és leggyöngébb elbeszélésre, melyben szinte túlcsordul 
az esti bánat, a lidércekkel benépesült, titkokkal átszőtt sötét
ség. Azt ia szecessziós csöndet övezi ez a közeg, melyben a lé
lek „elmúlt örömök, meggyászait keservek visszhangjait” 
hallja; a szem szenvedésöket idéző árnyképeket lát. S ez az 
egész sejtelmes, rejtelmes díszletezés — meglepetésünkre — 
egy boldog szerelem csodálatos pillanatához készült háttér. 
Az dől el ebben a pillanatban, hogy a szerelmesek meg tud
nak-e halni itt, az élet töibbé elérhetetlen magaslatán. Nem 
halnak meg, s ezután ki is hamvad a tűz és kiüresedik az 
egész élet. S a zárókópekiben ismét fölhamgzanak az alkony 
gyászos melódiái.

Hogy versbe való mondandók jelennek itt meg, 'külön 
bizonyításra nem szorul. Maga a komponálás is versszerű, a 
kezdő- és zárórész dagályossá fokozott alkonyi rejtelmessége 
egy túlcsorduló, forró pillanatot fog közre. S ez a pillanat, 
ahogyan itt formát ölt, kortünetértékű. Benne az érzés hőfoka, 
a boldogság telje és elvesztésének tuldata; a „nagyszerű” 
halál, mint a pillanat kiszigetelésének lehetősége; s a „(kissze
rű” józanság, mely ezt megakadályozza! Egyetlen pillanatba 
oltva egy nemzedék láza és kihűlése, a meder nélküli bőség 
mámora és elvesztésének sejtelme — annyi megérzés, hogy 
még a szecessziós mutálás kliséi sem tudják elfedni gazdag
ságát. Persze, ma már élvezhetetlen, s csak a tehetség szom
júsága és érzékenysége szempontjából érdekes.

Ehhez a mámoreszményítő lírizáláshoz képest, az üdvös
séget tartalmazó pillanat illúzióját temető gyászszertartáshoz 
képest szembeötlő előrelépést példázhat már a Látogatás cí
mű írás is. A koncepció itt is költőre vall: a régi szerelem, ha 
a valóság átlépett is rajta, azért földereng a józan és okos 
fiatalasszonyban. A fehér orgonákkal, melyeket férjétől kér, 
ennék akar adózni. A gondolat kimunkálásában azonban már 
igazii epikusi adottságokat észlelhetünk. Ahogy a fiatalasszony 
ki akarja tölteni a régi szerelem emlékeit fölidéző vendég és



közötte levő csöndet, ahogy mégis szétáramlik íbenne az em
lék ereje, ezt Kosztolányiék sem csinálták finomabb pszicho
lógiával.

A fehér orgonák utáni nosztalgia ugyan nem tú'l eredeti 
megoldás, de a kiegyensúlyozott, józan asszony boldogságán 
támadt rést igen stílszerűen sejteti. Noha a boldogság va
lóban őszintének látszik. De vajon lehet-e egyértelmű az 
ember érzése egy ‘kapcsolatban? Az em'beré, >aki élt és szere
tett már előbfb ás, aki messziről érkezett? Ez is a modem 
emberismeret egy fájdalmas kétsége, s ahogy Lányi Sarolta 
ráérzett erre, abban lélektani érzékenység és (tudatosság már 
egymást támogatva működik.

Hogy mennyire így van, <a Komédia című elbeszélés más 
oldalról és messzire utaló érvénnyel igazolhatja. Ebben egy 
jellegzetesen intellektuális becsvágy: az írói ambíció kerül 
szembe laz élet elemi, közönséges értékeivel, például a szere
lemmel. Krisztina, ez a kékharisnyának látszó hölgy azt hiszi: 
írói tehetsége zavartalan kibontakozásában a szerelem akadá
lyozza meg. Hogy tolakodó ösztöneit leszerelje, férjhez megy 
valakihez, akit nem szeret, azzal a szándékkal, hogy ha a sze
relem rejtelmét megismerte, elválik, s nyugodtan élhet magas
rendű szenvedélyének, az alkotásnak.

A „rejtély” azonban erősebbnek bizonyult az ambíciónál. 
A házasság asszonnyá, anyává lényegítette. S ebben a sze
repben „csodás és mély egyéniségéiért kárpótlásul, azzal 
egyenértékű öröm, az anyaság részese lett. „Boldog asszony. 
Egyszerű és közönséges boldogságé részese. Persze, ez a bol
dogság azért nem salaktallan, hiszen ára a szuverén, az alkotó 
szellemiség föladása. Ezt a kompromisszumot azonban a hős, 
ha szomorúan is, de őszintén vállalja.

Ahogy a fiatal, tizenkilenc éves Lányi Sarolta elmeséli 
Krisztina történetét, -abban több a hamis mozzanat, az erősza
kolt jellemzés, mint amennyit a kor normái eltűrhettek, de az 
így is bizonyos, hogy a női egyenjogúság, a méltó emberi sze
rep kérdéscsomóját a legizgalmasabb aspektusból: az alkotó 
tehetség felől közelítette meg. S mikor a „közönséges” szerep 
értelmének belátásához jut el, összhangban a Látogatás szel
lemével, a feminizmus felületes lázaival, ambícióival szemben 
az asszonyi szerep ősi lehetőségét emeli új fénybe. Hogy ezzel 
a maga legmélyebb hajlamaival is összhangba kerül, mintegy 
megsejtve sorsát — ez inkább életrajzi, mint esztétikai ér
dekesség.



Az viszont elsőrendű esztétikai tanulság, hogy a rejtelem, 
mely belengi, .beárnyékolja ezeket a korai írásokat, az a belső 
gazdagság, mélység, melyre az író sokszor nem talál hiteles 
szavakat, s amely a Kornéliában szenvelgésbe torkoll, — ha 
kivilágosodik, nem más, mint szerelem. Persze aibban az álla
potban, amikor még a fiatal lélek egész nyugtalansága, élet- 
szóm ja, az ösztönök névtelen forrósága, fölíbontatlan gomoly- 
gása is benne feszül. E kibomlás előtti pillanat izgalmai köz
ben szükségképpen válik rejtelmessé, borzongatóvá és félel
metessé a világ (Az utolsó reggel). Bizonyos, hogy valamiként 
a kor még ismeretlen, de már sejthető szorongásai is beleját
szanak ebbe a rejtelemmel telített atmoszférába, de tapintha- 
tónak csak a lélek önmagától ittasult érzékenysége mondható. 
A rendkívüli, az előkelő, a finom egyéniség borzongása attól, 
ami benne van s ami a világban reá vár.

Ma már nehéz elképzelni, milyen olvasókra számított a 
Bácskai Hírlap, mikor ezeket az elbeszéléseket közölte. A tár
canovella — tudjuk — virágkorát élte, s ezek az írások is ezt 
az igényt akarták kielégíteni. Hogy kik ismerhettek bennük 
magukra, csak abból gyanítjuk, amit a lázasan városiasodó 
Szabadka egykorú értelmiségéről tudunk. Hogy nagyon 
vágyott a szellemi, a művészi szenzációkra. Az olcsóbbakra 
elsősorban, de annyi művelt és annyi sznob is élt már itt 
akkor, hogy a maga finomságát Csery Éva finom rejtelmei
vel valaki rokonnak érezhesse. Aztán meg annyira titok a titok 
sem lehetett, hogy ki ne derüljön: Csery Éva mögött a zene
iskola igazgatójának nagyobbik lánya rejlik. S ez a fiatal, 
finom és csendes lány nemcsak rendkívüli érzésekről írt, ha
nem ismerős csődökről is. Például a Szégyenben. S nemcsak 
érzékenyen, hanem okosan és tervszerűen is. Líraisága sok 
helyen az éber figyelem, az elmélyült emberismeret motí
vumai révén jut érdes ellenponthoz. Hús-vér ember ugyan 
nincs írásaiban, de a történet olykor már az első sorban élet
szerűen lüktet, egy-egy fordulat vágásszerűen billenti új 
irányba az eseményt, tehát a tehetség bizonyosnak látszott.

2.

A hús^vér ember hiánya a befelé 'irányuló figyelem ter
mészetes következménye. A szubjektivitás fonákja. Színén a 
verseket találjuk. Az elbeszélésekkel nagyjából egyidős és kö
tetben csak részben publikált szabadkai versek ugyanazokra a 
belső forrásokra vallanak, mint az elbeszélések. Még kedvelt



napszakuk is ugyanaz: az alkony és az éj. És ez az éj, akár a 
tárcákban, Iátokkal van tele, a titok pedig szorongató, fájdal
mas. Erősen emlékeztet -a korai Kosztolányi-versek titkaira. 
Lányi Sarolta maga is úgy emlékszik, hogy ezekben az évek
ben Kosztolányi és Tóth Árpád költészete állt hozzá a 
legközelebb. Nem lévén irányzatmódosító, mohón tájéko
zódó tehetség, ez iá rokonul ás természetes is: Kosztolányi lí
rájának rétegeiben volt egy panaszos, érzelmes, sejtelmes 
szólam, melyre könnyen ráhangolódhatott. Az itt közölt ver
sekben túlságosan is könnyed ez a ráhangolódás, s már nem 
is csak Kosztolányi, hanem a fiatal Nyugat lírikusainak ver
selőkultúrája is leegyszerűsítve, alapkészségeikre szürkül
ten működik e versekben.

Közlésüket mégsem érezzük fölöslegesnek, mert .gyenge
ségük is tanulságos. Megfigyelhető például, hogy az absztrak
ciót perszomifikáló technika már modern, de az anyag még 
'konvencionális, ezért nem érezzük eredetinek, de érdektelen
nek sem az ilyen megoldásokat:

És feledést fonogatnak, szőnek 
A bánatok — fehér szemfedőnek.

(Sötétben)

Az a ibelső szédület, zaklatottság, mely az élet és a halál 
határait ismerteti meg a kor költőivel, ha a századvég te- 
mető-kultuszának és Kosztolányi lázainak reminiszcenciáival 
is, de ilyen létérzékelő sorokat terem:

Öt óra. . . Élek. Nem sírágyba fekszem.
Merev magamba haza-visszajöttem 
Láztól és létezéstől meggyötörtén.

(Hajnali órán)

Ez a temető- és őszromantika jobbára osak egy-egy kép
ben válik eredetivé, de a száraz gallyakban ez ia finom össze- 
lengése már költőre vall:

Az ősz az én halottaim siratója. . .
Felettük sír temetődalt a szél 
S a sok száraz gally: a gyászkíséret 
Egymáshoz lengve őróluk beszél. . .

(Funébre)



Néhol egy szellemes metonímiára, máshol a versépítés 
poénikiifutitató szerkezetére, néha egy-egy szépein éneklő rím
re figyel föl a filosz^szimat. Töredékekre tehát. S e töredé
kek bizotny csak mazsolák a szürke, elhasznált és hangzatos 
banalitások száraz zsömléiben. De a zsömlék gömbölyűek: 
a versek kerek és formás alakzattá szervezettek. A becsvá
gyat láthatóan nem is sarkallják merész fanmateremtő am
bíciók, a stílus egyelőre kész elemekből építkezik. Ez a köl
tészet — úgy látszik — nem az irodalom, hanem a szerző 
élete felől remélhet eredetibb vonásokat. Ha lelke sokat em
legetett titkának konkrét tartalmához ér. Az Osvát Ernővel 
való kapcsolat ihletköréből támadt versekben ez rövidesen 
be is következik.

Itt azonban még névtelen és fölbontatlan absztrakció ez 
a titok (Titok), s csak a vers irama, a titok jelzői és a vele 
összekapcsolt fogalmak jelzik, hogy az élet lehetőségeit tartal
mazza. A Némely nők sorsa című vers már-már föl is bontja 
ezt a titkot, amikor a megszólalásra váró hegedű árvaságát 
és a hozzáértés hiányát panaszolja. A hegedű-kép azonban 
kopott, s hiába a szorosabb kapcsolatot ébresztő, figyelemre 
kötelező kérdező intonáció, az értéktudat lírája nem tud 
életre kelni. Ahogy hegedűs nélkül a hegedű sem szólalhat 
meg: az értő-szerető társ nélkül, oxigén nélkül a társra utalt
ság érzése nem gyűl ki.

Ez a hiány természetesen a későbbi szép versek felől ma
gyarázható ennyire magabiztosan. Akár a korai novellák 
egyenjogúságiproblematikája az áldozatos élet felől. De az a 
három vers, melyet 19564>an kötetébe is fölvet, arra figyel
meztet, hogy .az érett költő ezt az „Lskoláslány”-termést a 
magáénak érezte. Pedig igazításaiból látható: kritikus szem
mel is megnézte ezeket a munkákat, mielőtt újra publikálta 
őket. Ezek az igazítások önmagukban is tanulságosak. Nem
csak arányaik, természetük miatt is.

A Hajnali órán szabadkai szövegén mindössze két szónyi 
a változtatás. Nem érdektelen ez a két szó sem, de a vers 
egészén iáiig módosít. A Némely nők sorsának már a címét 
is megváltoztatja Régi dalra. Nem mondható, hogy kifejezőbb 
vagy találóbb lett ezzel. Sokkal fontosabb, hogy strófákra 
tördeli a szöveget és a szabadkai változatból elhagyja ezt a 
négy sort:



Ha mégis nagy néha betér 
Valaki az ódon terembe,
Ügyet sem vet a hegedűre,
Mert nem tudja, hogy mennyit ér.

E részlet elhagyásával a magány, a méltó társ hiányának 
állapota bontatlan marad, s az utolsó szakasz eseménye va
lóban egyszeri eseménnyé, meglepetéssé, súlyosabb záradék
ká válhat. S megszabadul a vers egy ismétléstől is („Nem 
tudja senki, mennyit ér”), bár az ilyen ismétlés a zenei elvű 
modern komponálás természetes megnyilatkozása. Nyer a vers 
azon is, hogy a javított változatban fiú kerül ia gyerek helyé
re: „Egy vad fiú egyszer nézegeltte” . A gyerekben több .a 
gyöngédség, vele a sor mekegőbb, vagyis egyhangúbb lesz a 
sok e-től.

S végül az is tanulságos, amit a Ködbenézőkkel művel. A 
tény, hogy A távozó című, 1914nben megjelent kötetébe, majd 
az Őszi kertbe is fölvette, önmagában is beszédes, mert e vers 
banális megoldásai — a dísztelenség és a zeneiség hiánya 
miatt — rikítóbbak, mint máshol. Bizonyára az eszmélkedésire 
emlékeztető dokumentumértéke .miatt volt iránta nagylelkű a 
szerző, s tette néhány finom igazítással egységesebbé. A „Vit- 
ták a szívibevágó megismerések tusáit” dagályossága nem lesz 
enyhébb attól, hogy a vitták vívták-ra változott, de mikor a
10. sorban „sokan hevertek” helyett azt Írja: „Ó, mily sokan 
bolyongtak barna ősz avarában”, nemcsak egy alliterációval 
gazdagítja a sort, hanem az élveteg mozzanatot a versben 
uralomra törő szomorúság, csalódás fájdalmasabb szólamához 
hangolja. S ugyanilyen finom ösztönnel jár el akkor, amikor 
az utolsó szakasz második sorában az életre nem való „köd- 
benézők” karakterjegyei közé, a ridegségre valló „kik soha 
szívből nem szeretnek” helyett a „ . . .  ritkán, nehezen nevet
nek” szomorúbb hiánya kerül. S amikor „A vágyak, megér
zések boldog urai”, illeve egy másik változatban olvasható 
„a vágyak s nagy szándékok urai” helyébe „A vágyak, álmok, 
látomások népe” kerül, a kordivat gőgös heroizmusát helyet
tesíti a maga szelíd alkatához s a vers szomorú tónusához is 
illőbb vonásokkal. A világ idegen, különleges természetléte
zésének hősiességét pedig egyetlen kis jelzővel fejezi ki: a 
gondolatok „bús seregét” „hős seregét”-re igazítva. S ezzel 
nemcsak a „iboldog urak” nagy vívásaival kiifejezni szándékolt 
jelentést őrzi, hanem a sereg is hitelesebb jelzőhöz jut.



Summia summárum: a vers ezekkel a kisébb-niagyohb iga
zításokkal a szerző természetének alapvonásaihoz közeledik. 
Hasonló tendenciáikat mutathatnánk ki a többi, kötetbe ke
rült, de Szabadkán előbb megjelent és itt olvasható vers
iből is. A zsengék tehát a teljes mű felől nyerik el értelmü
ket. Gyengeségeikkel arra is utalnak, annak értékeit magya
rázzák. Közlésüket ez is eléggé indokolhatja.

II.

A hagyatéknak egy sokkal jelentősebb értékét képviseli 
Lányi Sarolta 1935jben, 1936-ban és 1937nben írt naplója, 
amelyből a budapesti Kritika 1981. júniusi száma részleteket 
közölt (16—20.). Az általunk publikált szöveg teljes. Azokat a 
részleteket sem hagytuk ki, amelyek a személyi kultusz em
berromboló hatását tükrözik: a kínosan naiv hiedelmek je
gyében írt részleteket sem. Így teljes a kép, s így tárulnak 
föl a megcsalatás gyökerei is.

Az évszám keveset mond 'annak, aki nem ismeri az élet
rajz vonatkozó adatait, Lányi Sarolta életének akkori ese
ményeit. Néhány aldat nem is tájékoztathat ezekről hitelesen, 
mert Lányi Sarolta életének egészére, költészetének második 
felére iis kihatott az, ami ezekben az években történt. Ezt a 
teljesebb történetet kell fölidéznünk, hogy a napló jelentősé
gét megérthessük.

Lányi Sarolta — mint ismeretes — a Nyugat nagy nem
zedékének kibontakozásakor, 1910-íben tűnt föl a folyóirat 
lapjain. Közvetlenül azután, hogy — 1909-iben — elvégezte 
a szabadkai tanítónőképzőt. FölJtűnést — paradox módon — 
éppen azzal keltett, hogy nem volt ibenne smirni kihívó. Szelíd 
és csöndes érzelmessége halkan és tiszta formákban nyilat
kozott meg. Egyszerűségében Kosztolányi, Tóth Árpád poézi- 
sének több vívmánya már természetes .adottságként működött. 
Magáról beszélt, méghozzá az emancipálódó nő lázadó gesztu
sai nélkül: egy érzékeny lelkű, művelt és fiatal lány belső 
életének eseményeiről. Ez a finom és póztalan érzelmesség 
sokakat megejtett, legjobban Osvát Ernőt, a lap már akkor 
nagy tekintélyű szerkesztőjét.

Egy 1970-íben adott interjúban Lányi Sarolta így beszélt 
erről a kapcsolatról: „ . . .  Osvátnak köszönhettem a legtöbbet. 
Jó barátságiban voltunk, sokat sétáltunk a Szigeten, a Liget
ben, a pesti és budai utcákon. Beszélgettünk sok mindenről, de 
főleg irodalomról, költészetről. Irodalmi barátság volt ez, bár



sok-sok elfojtott érzelemmel, ami énibennem aztán versiben 
élt tovább. Őszi kert című gyűjteményes kötetem egymást 
követő két ciklusa — az Ajándék és A távozó — ezeknek az 
érzelmeknek a fellobbanásáról és lassú elhamvadásáról szól.” 
(Feledni kár. Budaipest, 1975. 10.)

Az említett két ciklus versei, (ha szempontunk felől néz
zük őket, két tanulságot kínálnak. Egyik a személyiség kap- 
csolatalkotó vonásaira utal, a másik a versek jellegére. Kitet
szik ezekből a költeményekből, ihogy Lányi Sarolta már ebben 
a kapcsolatban is „mássalhangzódként, tehát ragaszkodó, föl
néző, mondhatnék: alázatos érzésekkel vett részt. Ha az „alá
zat” szóban nem voűma jelen egy (pejoratív jelentéselem is. 
De van, s ezért jobb, ha egyszerűen iáhítatosnak nevezzük ezt 
a ragaszkodást:

Szeretném magam átadni neked,
Mint egy kis szobrot, mely asztalodon áll,
Áll és él és szembenéz veled,
Mikor szobádra borul az esthomály.

És lennék örök-merev vizavid,
Kis megszokott tárgy, fémből vagy fából,
Mely a tiéd, igénytelen, szelíd 
S egy mosolytálan nőfejet ábrázol.

(Ajándék)

Később ez a hamupipőke-alázat partneri érzésekkel gaz
dagodik, de az egyenrangúság lönérzetéhez sohasem nő föl. 
Kezdettől végig ajándéknak érzi a szeret etet, amelyet kap. 
Kevesli a neki áldozott időt (Furcsa tréfa), a másik fél részvé
telét, de elégedetlensége, kétsége bocsánatkérő panasszá sze
lídül, mire formát ölt (Az alkonyati vendég). S miikor elérkezik 
a szakítás ideje, s a veszteségérzés a megcsalatottság keserű 
érzéseivel elegyül, már-már átokra hangolódik a vers, a jó
ság és a szeretet megálljt parancsol:

Bántsátok őt, nővéreim ti, népem.
.. .  Vagy mégse. Mégis . . .  lányok, szeressétek őt 
S mely nékem néma már, száját, a hitszegőt,
Hazug száját csókoljátok le szépen.

(Más leányokhoz)



Ennek a krisztusi jóakaratnak legjellegzetesebb megnyi
latkozása iaz az apácád önföladás, amelyet Nausikaa című versé
ben így fejez ki:

Szívembe száll szelíd alázat,
Áldalak téged, s áldom a házad.

Áldom asszonyod, gyermeked,
Adjanak örömet neked.

Örömed legyen enyhe, tiszta,
Én csak magamat veszem vissza.

Istennek magam eladom,
Csak téged áldjon meg nagyon.

Semmi kétség: stilizált magatartás ez. Egy korban és egy 
irodalomban, mely a rejtett, a tilalmas érzések megvallásával 
keltett föltűnést és okozott botrányokat, rendkívüli jelenség, 
mondhatnék: korszerűtlen. De az is bizonyos, hogy nagyon 
mélyről eredő személyes hajlam érvényesül benne. Erre vall 
például az a szerep is, melyben -magát egy átokra vetemedő 
versben elképzeli:

Ó, hadd verjen a lába gyökeret!
Fává legyen s én rajta iszalag,
Mely halálba ölel, ölve szeret.
Vagy varázsolhatnám kőnek oda,
Az én fájó szerelmem sírkövének 
S én lennék rajta a zöldelő moha.

(A távozó)

Azért figyelemre méltó példa ez, mert itt a „mással
hangzó ” ŝzere(p, az alkalmazkodó ragaszkodás szinte ia szán
dék ellenére talál saját lehetőségeire a képben. Arról van 
szó tehát, hogy Lányi Sarolta, az ember hűségre, áldozatra 
termett, s mélységesen társra utalt.

Hogy első bálványa éppen Osvát Ernő lett, ez az önstili
zálás esztétikai karaktere szempontjából is releváns tény. 
Nem Osvát ébresztette föl Lányiban az érzések zenévé szelídí- 
tésének hajlamát, de bizonyos, hogy 'bátorította. A költő-minta



— Lányi Saroltától tudjuk — Kosztolányi volt, s ösztönöz
hette Tóth Árpád, Kemény Simon, Juhász Gyula is: az elomló 
busomgás, az átesztétizált fájdalom, a zeneként elcsituló pa
nasz divat volt a Nyugatnál. Akusztikát hozzá elsősorban 
Osviát teremtett. Ebben ;a közegben tisztelni kellett ezt a nar- 
kotizáló fájdalmas zenét:

Élőnek édes szerelem,
Halottnak hűvös hála . . .
Azért mégis itt lesz velem 
És én ott leszek nála.

(Strófák lelkem halottjáról)

A tiszta érzés kiéneklésére szorítkozó vers ekkor Lányi 
Sarolta eszménye. Esztéta-költő — moirídhatnók róla is, azzal 
a megszigorítással, hogy a formaproblémákat nem avatja 
vers-üggyé. Természetes megnyilatkozás számára a benső 
események spontán megvallása. Míg kapcsolata Osváttal tar
tott, föltűnően sok ilyen verset puíblikált a Nyugatban. Más
fajtát nem is írt. Ügy látszott tehát, végérvényesen ez a 
hangja.

Aztán megismerte Czóbel Ernőt, 191 önben a felesége lett, 
ezzel merőben más közegbe került, élete és művészete Is új 
irányba fordult. A már idézett interjúban így beszél erről: 
„Azután feleségül mentem — az igazihoz. Osvát a férjem 
gondolkodását nem osztotta, s engem <is egy kicsit eretneknek 
tartott, amiért szerelmes szívvel hajlottam Czóbel Ernő for
radalmi hitére. Holott én megharcoltam a magamét azért a 
hitért. Nem volt az olyan könnyű, kilépni a magam addigi 
köréből.” (11.)

Könnyű ez az életfordulat valóban nem lehetett sem a 
költő, sem az ember számára. Osvát és a Nyugat köre után 
Czóbel és köre merőben új törvényeket jelentett: az érték
rend, az ízlés és a magatartás új normáinak vállalását. Czóbel 
Ernő ugyanis a magyarországi munkásmozgalom legradikáli
sabb irányzatához tartozott. Az elsők egyike, aki elméletileg 
is fölkészült a proletárforradalomra. Már diákként erre ké
szült, s mikor elvégezte az egyetemet, a magyar—német 
szakon szerzett tudását, filológiai doktorátusát e föladatnak 
szentelte. Filológusnak indult, ifjú fejjel az Egyetemes Philo- 
logiai Közlönybe és a Magyar Nyelvőrbe irt igen szakszerű



tanulmányokat, cikkeket. Például doktori disszertációjának 
részleteit is, mely Heltai Gáspárról szól. Jártassága a régi 
magyar irodalomban és filológiai képzettsége különleges 
adottságnak számított a századelő magyar marxistáinak merő
iben politikai műveltségéhez képest. Ezenkívül érdekelte a 
néprajz, a pár excéllence történetírás és a szófejtés is. Korai 
cikkei Márki Sándor Dózsájáról, Vikár Béla Somogy megyei 
gyűjtéséről, Arany János néplap-tervéről, Sebestyén Gyula 
mondamagyarázataáiról ma is haszonnal olvashatók. Termé
szetesen már ezekben az írásokban is a gazdasági-társadalmi 
szempontokat kéri számon, ezek elsődlegességét vallja, de 
fogékony a tényföltárás, a kutatómunka ideológiákon inneni 
eredményei iránt ás.

Munkásságának előterében azonban kezdettől a marxiz
mus, nevezetesen az alapforrások 'kutatása állt. Otthoni évei 
során elsősorban Marx és a magyarországi munkásmozgalom 
kapcsolatát, az alapművek és azok magyarországi térhódí
tását követte, később, vagyis a Szovjetunióban a marxizmus 
klasszikusainak teljes kiadását készíti elő, szervezi meg. A 
marxizmus alapműveinek egyik úttörő és kivételes készült- 
ségű filológusa lett.

Addig -azonban sok miniden történt, ami Lányi Sarolta 
életére is kihatott, s naplója magyarázatához is hozzátar
tozik. Czóbel Ernő már az első világháborúban eléje meredő 
válságos helyzetben is a nehezébb utat választotta. A diplo
mája után néki is kijáró tiszti rangot nem fogadta el, 1916- 
ban bekövetkezeltt sebesüléséig közlegényként harcolt, Aztán, 
hogy leszerelték, tanított, s e munkája révén került kapcso
latba a pedagógusokkal s alapította meg 1917-foen a VAOSZ 
néven ismert szakszervezetet, mely a forradalmi mozgalmak 
egyik legradikálisabb bázisa lett. A Tanácsköztársaság hónap
jaiban vezető funkciókat töltött be: harcolt Miskolc vissza
foglalásáért, majd bécsi követként képviselte a Tanácsköz
társaságot. Az ellenforradalom győzelme után őt is letar
tóztatták, pert indítottak ellene, s az elítéltetéstől csak az 
1922-ben lezajlott fogolycsere mentette meg. így került a 
Szovjetunióba többekkel együtt, a fogoly magyar tisztek ha
zabocsátása ellenében.

A Szovjetunióban a Marx—Engels Intézeben dolgozik. 
Előbb a német részleg vezetője, később — akkor már Lenin 
neve is <ott van az intézmény emblémáján — az intézet he
lyettes igazgatója. Válogatott írásainak 1963-as kiadásában



erről a munkásságról az előszobáin ez olvasható: „Marx és 
Engels számtalan írásának, életükre és munkásságukra 
vonatkozó dokumentumnak a felkutatása, közzététele, Marx 
és Engels műveinek kritikai kiadása (Marx—Engels Gesamt- 
ausgalbe — MEGA) Czóbel Ernő érdeme, aki taz intézet első 
igazgatójával, Rjazanowal együltt először tette rendszeressé a 
tudományos Marx-kutatást.” (IX.) Ez a munka azért volt rend
kívül nehéz, mert Marx műveit a polgári szerzők szándékos 
kiemelésekkel, elhallgatásokkal rendre meghamisították, de 
még hívei — EngelstőL Mehringig — sem törekedtek a filológiai 
hitelességre, sokszor a napi szükségletek szerint idézték, 
illetve publikálták a nagy mű részleteit. Czóbel Ernőnek ezt 
a spontán és rendszertelen munkát kellett tudományos ala
pokra helyeznie. Ma már elképzelhető, milyen sokrétű és 
alapos munkát jelentett ez, mennyi filológiai és történetkuta
tást. Czóbel mind a kutató-, mind a szervező munkában ve
zető szerepet töltött íbe. Az előszók és jegyzetek nagy része
— mint a már idézett előszó közli — az ő tollából került ki. 
Marx életének teljes krónikája (Kari Marx, Cronik seines 
Lebens in Einzéldaten) és ennek háromezer adata szintén az 
ő munkája révén állt össze. Ő írta a Nagy Szovjet Enciklo
pédia Engelsről szóló fejezetét, ő irányította a Marx halálának 
ötvenedik évfordulóján megnyitott kiállítás rendezését, s 
emellett tanított is.

A szovjet állam bizalmát tehát fölösen megszolgálta. Kép
zettsége a marxológia területén olyan kivételes volt, hogy 
jóval később, 1947 és 1950 között, mikor Magyarországon is 
sor kerül a marxizmus alapműveinek a kiadására, a legava
tottabb szakember még mindig Czóbel Ernő.

Mély meggyőződésű, kivételesen képzett marxológus 
volt tehát. Emberként is csöndes, az érvényesülés látványos 
műveleteitől elhúzódó, de mindig munkálkodó forradalmár 
volt.

Felesége, Lányi Sarolta teljes lélekkel azonosult vele. A 
folyamat nem lehetett gyors, de 1918—19nben már ő is forra
dalmas versekben fejezi ki az eseményekhez való viszonyát. 
S mikor Czóbel — Horthy börtönéből szabadulva — a Szov
jetunióba emigrált, minden kötődéseinél erősebbnek érzi az 
iránta való hűséget, s minden óvás és aggodalom ellenére 
1922 nyarán kislányával, Annával együtt férje után megy. 
A Zeneakadémián rendezett ibúcsúestjén ilyen szomorú és bi
zakodó szavakkal búcsúzott:



Keserű fuvolám 
Kiesett a számból.
Elmegyek szeretni 
Ebből az országból.

(Távolodó ének)

Az akklimatizálódás nem lelhetett könnyű. A fiatal szovjet 
állam <sok nehézséggel küzdött, s Czóbel Ernő nem szeretett 
ügyeskedni, a kényelem és az élet élvezése alkatától is idegen 
volt. A Lányi-ház vidám, zenére hangolt közegéből kiszakadt 
Saroltát nem ejtette kétségbe a hideg, a kényelmetlenség, a 
visszhangtalanság. Szerelme és jóhiszemű okossága minden 
gond fölé emeílíte, s a „választott haza” minden ügyével azono
sulni tudott. Pontosan úgy, ahogy élete végén megfogal
mazta:

Mindig őt akartam követni, 
amit ő szeret, azt szeretni, 
vele sírni, vele nevetni, 
csak egyet, jaj, nem: őt temetni.

( Gyászfátyolban)

Ez az azonosulásra való hajlam nem a gyász felől vissza- 
révedő asszony túlzása. Lányi Sarolta, noha »sokszor érezte 
magát magányosnak a „hideg” Oroszországban, vágyott otthon 
maradt szülei után, apját nélküle temették el, ha a szovjet 
valóságról írt, úgy hitte, „a leggyönyörűbb jelen” részese, 
„amit csak versfaragónak valaha is megélnie adatott” (Er
nyők). Ha új intervenciók előkészületeinek hírét veszi, szava 
megkeményedik, harag és harcos elszántság izzik a versében 
(Álarcosbál). A munkásmozgalom élő és halott nagyjait zsoltá- 
ros tisztelettel idézi, s őszintén hiszi, hogy az út, melyre 
lépett, „Mindig virulóbb tájra fut” (Álom az ibolyáról).

1935—364>ói valók ezek a versek. S ez azért meglepő és 
megdöbbentő, mert 1936. augusztus 29-én Czóbel Ernőt le
tartóztatják, aztán bírósági tárgyalás nélkül Szibériába szám
űzik, s onnan csak tíz év múltán, 1946 nyarán szabadul és 
1947 végén tér haza, Magyarországra.

A napló 1935 november ében kezdődik, s rendkívül jelen
tőségét az adja, hogy a letartóztatás körüli hónapok légkörét,



személyes életük és a nagypolitika akkori eseményeit jegyez
te föl benne Lányi Sarolta.

Ahogy múlik laiz idő, egyre több olyan emlékirat kerül 
nyilvánosságra, mely a sztálinizmus áldozatai felől idézi föl 
a törvénysértések éveit. Lányi Sarolta naplója minden vele 
rokon dokumentumhoz mérten is eredelti, kútfő. Eredeti
ségének legszembeötlőbb jegye, hogy nem is kútfőnek készült, 
írására a szerző azért szánta* el magát, hogy íráskészsége be 
ne rozsdásodjon, hogy magában az írói fegyelmet és kedvet 
életben tartsa. Igen jellemző, hogy a külső események nem 
is nagyon érdeklik, elsősoriban önmagáról ír: a maga közérze
téről, férje iránti érzelmeiről, kettőjük viszonyáról. Ebbe a 
magánjellegű világba tör ibe a kinti élet szinte váratlanul, de 
nem észrevétlenül, mert a közérzet árnyalataiban, önkéntele
nül ugyan, de előre föltűnnek a szörnyű 'kifej lés jelei. Ez a 
jóhiszeműség, ez a gyanútlamság a napló egyik legeredetibb 
vonása, s a szemléletre figyelmeztet, melyből ered.

Amit Lányi Sarolta életéről elmondtunk, ezen a ponton 
válik igazán (beszédessé. Az is, amit a szelídségéről, társra 
utaltságáról, természete „mássalhangzó” jellegéről mondtunk, 
s az is, amit hűségéről és azonosuló készségéről tudunk.

A Lányi-ház zenével telített, bohém légköre, az Osvát 
vonzásában töltött évek szépségeszménye, a magára figyelő 
lélek érzékenysége, érzelmessége, mint említettük, nagy me
tamorfózison ment át Czóibel Ernő közelében. Bár sok minden 
megmaradt íbelőle, -az új jellemvonások: a párt iránti bizalom, 
a mozgalom érdekeinek az egész fölé helyezése, a világforra
dalom győzelmébe vetett hit szintén összeforrtak Lányi Sa
rolta emberségével. Ama kevesek egyike, aki ezt a hitet a 
legnehezebb pillanatokban sem adja föl, de épp ezért abban 
is kivételes j elenség, ahogyan embersége régi és új vonásainak 
konfrontációját a rátört válságban átéli. Naplójának ez a szin
tén önkéntelen és nagyon őszinte konfrontálódás is kivételes 
jelentőséget kölcsönöz.

DÉR ZOLTÁN



JEGYZET

Lányi Saroltának (Székesfehérvár, 1891. június 6. — Bu
daipest, 1975. novemlber 10.) eddig tíz könyve jelent meg. 
Valamennyi még az -életében, a második kivételiével mind 
Budapestem, s mindegyik verseskötet: Ajándék. Nyugat, 1912; 
A távozó. Kner Izidor, Gyónna, 1914 (ia .borítóm, belül 1915); 
Napjaim. Hajnal, 1921 (Lányi Sarolta szerint, 1922 az 1965- 
ben megjelenít Magyar Irodalmi Lexikon szerint); ugyanez
— szintén Gana Amold fametszeteivel — a szerző kiadásában 
is; Számlálatlan évek. Válogatott versek 1910—1946. Üj Idők, 
1947; Kései ajándék. Válogatott versek. Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1951; Őszi kert. Magvető, 1956; Énekszó. Válogatott 
versek. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963; Múlt és jelenidő. 
Magvető, 1966; Téli hajnal. Magvető, 1971; Feledni kár. Válo
gatott versek. Magvető, 1975.

Gyűjteményünk Lányi Sarolta Szabaídkán írt és publi
kált verseit és 1935. movemlber 13-tól — kisebb-nagyotoíb meg
szakításokkal — 1937. október 16-ig két Moszkva környéki 
íróüdülőben, Dzsangiarovkában és Gdlicmóban, valamiint a 
szovjet fővárosban vezetett naplóját tartalmazza. Az előbbiek 
között azonban szerepednek olyanok is, amelyekről biztosan 
tudjuk, hogy másutt keletkeztek (A vágy Máramaroaszigeten, 
a Vers és az Első találkozás pedig Budapesten), mégsem hagy
tuk el őket, egyrészt azért, ment A vágy megtalálható szabad
kai füzetében és icsupán iaz Őszi kertben olvasható, a másik 
kettőt viszont azért, mert nemcsialk iá Nyugatban jelentek 
meg, hanem — néhány nap múlva — a Bácskai Hírlapban 
is; azonkívül az Első találkozásnak, még családi vonatkozása 
is van és hetedik sora eltér a folyóiratbeli sortól (Nékem 
atomiban kissé idegen). Eibben az éviben, 1910jben, a Bácskai 
Hírlap még egy Lányi^verset közölt, ia Nyilat, ezt pedig fél 
évvel előblb városunkban írta. Így tehát — ha a Mimóza álnév 
alatt publikált Sötétbent is figyelembe vesszük — töíbb mint 
két és fél év termését kapja kezébe az olvasó. Közte négy 
olyan mű van, amelyet eddig nem ismerhetett, mert Lányi 
Sarolta hagyatékában maradt fenn (Feladom a várat, A filo- 
zoptrisz, A medika} Tanács magamhoz), s tizenegy olyan, ame
lyet a költő egy kötetébe se vett föl (Sötétben, Idegen csókok



vadonéban, Némaság, Két ház, Versek =  Melankólia, Antiqua, 
Alkony felé, Funébre, Titok, Holdas szerelem Téli vezeklés).

Jóllehet munkánkat az említett szürke füzet sokban meg
könnyítette, mert — minden jel szerint — születésük sor
rendjében tartalmazza a szabadkai zsengéket és mellettük 
ott a megjegyzés, hogy megjelentek-e vagy sem, négynek 
(A vágy, Némaság, Téli vezeklés, Tükör és halál előtt) tüzetes 
kutatással sem tudtuk megállapítani első közlési helyét. Pe
dig a két középső (biztosan nyomdafestéket látott valamelyik 
lapban, de mert a számításiba jövő könyvtárak állománya a 
jelzett időszakiban igencsak hiányos, nem tuidtuk kideríteni, 
hogy melyikben.

Lányi Sarolta szabadkai füzete a következő verseket tar
talmazza:

1. Vándorének (Idegen csókok vadonában). Szabadka,
1908. Megjelent. (Bácskai Hírlap, 1908. augusztus 30.)

2. A vágy. Máramiarossziiget, 1908.
3. Melankólia I—II. Szabadka, 1908. Megjelent. (Nem azo

nos A távozóbán található, hasonló című verssel. Versek cím
mel a Bácsmegyei Napló közölte 1909. április 11-ni számában.)

4. Némaság. Szabadka, 1908. Megjelent.
5. Hold-dalok I—III. Szabadka, 1909. Megjelent. (A Hold

dalokból címen: Bácsmegyei Napló, 1009. január 31.)
6. Két ház. Szabadka, 1909. Megjelent. (Bácskai Hírlap,

1909. március 7.)
7. Hajnali órán. Szabadka, 1909. (Bácskai Hírlap, 1909. 

április 11.)
8. Kincsesláda. Szalbadka, 1909. Megjelent. (Bácskai Hír

lap, 1909. szeptember 19. — Bácsmegyei Napló, 1910. február 
6.)

9. Antiqua. Szalbadka, 1909. Megjelent. (Bácsmegyei Napló, 
1909. július 11.)

10. Alkony felé. Szabadka, 1909. Megjelent. (Bácskai Hír
lap, 1909. október 10.)

11. Holdas szerelem. Megjelent. (Bácsmegyei Napló, 1909. 
december 25.)

12. Titok. Szabadka, 1909. Megjelent. (Bácskai Hírlap, 
1909. dktóber 17.)

13. Ideges nap után. Megjelent. (Bácsmegyei Napló 1909. 
december 25.)

14. Téli vezeklés. Szabadka, 1910. Megjelent.



15. Ködbenézők. Szabadka, 1910. Megjelent. (Bácskai Hír
lap, 1910. március 27.)

16. A mosoly. Szabadka, 1910. (Bácsmegyed Napló, 1910. 
december 25.)

17. Feladom a várat.
18. Quarnero. Megjelent. (Bácskai Hírlap, 1910. június 26.)
19. Nyíl. Megjeleint. (Bácskai Hírlap, 1910. december 25.)
20. Est az erdőben. Megjeleint. (Bácskai Hírlap, 1910. jú

lius 17.)
21. Tükör és halál előtt. Paücsfürdő, 1910. júl.
22. Álom a tóparton. Balicsfüirdő, 1910. júl (Bácsmegyei 

Napló, 1910. augusztus 7.)
23. Némely nők sorsa. (Bácskai Hírlap, 1910. október 30.

— Régi dal címein szerepel az Őszi kertben és az Énekszóbam.)
24. Femes sarantes: I. A filozoptrisz. II. A medika.
25. Tanács magamhoz.

Az ezt követő Egy levélről keltezése: Budapest, 1910. októ
ber 19. Ez Lányi Sarolta első műve, .amelyet a Nyugat 1910. 
november 1-i számálban — a Vers című, kötetünkben is olvas
ható költeményével együtt — közölt.

Műveit a szabadkai lapokban — négy (kivételével — Csery 
Éva álnéven szignálta. Családi nevével csak azután jegyezte 
munkáit, miután azok megnyerték Osvát Ernő tetszését. így 
a Szabadkán írt versek közül csupán a Nyíl és A mosoly je
lent meg Lányi Sarolta néven, mert a Versei és az Első ta
lálkozást az említett fővárosi folyóiratból vette át a Braun 
Henriik szerkesztette Bácskai Hírlap, amely elsőnek figyelt 
föl a zeneiskolai igazgató lányának tehetségére.

Kiderült ez az alábbi bibliográfiából is, de /az egyes 
munkák után is jelezzük, milyen néven tette közzé zsengéit, 
valamint a megjelenés helyét és idejét.

LÁNYI SAROLTA MÜVEI A BÁCSKAI HÍRLAPBAN 
(1908—1910)

1908
1. április 19. 12. Sötétben Mimóza (vers)
2. augusztus 30. 6. Idegen csókok vadonában (eredeti

címe: Vándorének) Csery Éva (vers)
3. november 8. 2—3. őszi alkony meséi Csery Éva (tárca)



4. március 7. 1. Két ház Csery Éva (vers)
5. április 11. 7. Hajnali órán Csery Éva (vers)
6. augusztus 29. 1—2. Szégyen Csery Éva (tárca)
7. szeptember 19. 1. Kincsesláda Csery Éva (vers)
8. 26. 2—3. Látogatás Csery Éva (tárca)
9. október 10. 1. Versek: Alkony felé, Funébre Csery 

Éva
10. 17. 1. Titok Csery Éva (vers)
11. december 25. 4—5. Kornélia Csery Éva (tárca)

1910
12. március 27. 1. Ködibenézoik Csery Éva (vers)
13. május 15 1—2. Komédia Csery Éva (tárca)
14. június 26. 1. Quiamero Csery Éva (vers)
15. július 17. 1. Est aíz erdőben Csery Éva (vers)
16. október 30. 2. Némely nók sorsa (későbbi címe: 

Régi diai) Csery Éva (vers)
17. november 6. 1. Vers Lányi Sarolta
18. 27. 1. Első találkozás (későbbi címe: Ta

lálkoztam a (boldogsággal) Lányi 
Sairolta (vers)

19. december 25. 2. Nyíl Lányi Sarolta (vers)

LÁNYI SAROLTA MÜVEI A BÁCSMEGYEI NAPLÓBAN 
(1909—1910)

1909
1. január 31.

2. április 11.

3. július 11.
4. augusztus 8.
5. december 25.
6. 25.

1910.
7. február 6.
8. augusztus 7.
9. december 25.

3. A Hold-dalokbol I—III. Csery Éva 
(vers)

6. Versek I—II. (a füzetben: Melan
kólia) Csery Éva (vers)

2. Antiquia Csery Éva (vers)
—3. Az utolsó reggel Csery Évia (tárca)
10. Holdas szerelem Csery Éva (vers)
11. Ideges nap után Csery Éva (vers)

1. Kincsesláda Csery Éva (vers)
1. Álom a tópartom Csery Éva (vers)

12. A mosoly Lányi Sarolta (vers)



A verseket nem megírásuk, ihianem megjelenésük sor
rendjében illesztettük be kötetünkbe. Azokat, amelyekről nem 
tudtuk megállapítani, mikor jelentek meg először, a füzet 
alapján megpróbáltuk elhelyezni ott, ahol ez a legmegfele
lőbbnek látszott.

A szöveget megtisztítottuk a sajtóhibáktól, s helyesírá
sunk mai szabályai szerint közöljük. Az olvasó tehát a versek 
első változatát kapja, amely nem egy esetiben lényegesen eltér 
a kötetekbe felvett daraboktól.

Könyvünk címét mi adtuk, de választásunk nem önké
nyes, mert Lányi Sarolta hagyatékában fönnmaradt egy Pró- 
hatét című vers, amelyet -azonban gyűjteményünkbe nem ve
hettünk föl, mert későbbi évek termése. A Próbatételt azért 
tartjuk kifejező címnek, mert a fiatal költőjelölt indulásaikor 
éppúgy próbatételnek volt kitéve, mint az érett író két és 
fél évtizeddel később, a törvénysértések idején.

Naplójából kegyetlen megpróbál tatásainak közvetlen előz
ményeit és emberi szenvedéseit ismerhetjük meg. Nem hagy
tunk ki belőle semmit, sőt néhány helyen kénytelenek voltunk 
kiegészíteni a befejezetlen mondatot. Erre minden esetben 
szögletes zárójellel hívtuk föl a figyelmet.

A füzet csaknem két év eseményeit rögzíti, de Lányi 
Sarolta voltaképpen alig egy 'hónapon át jegyezte le folya
matosan élményeit, gondolaitait 1935 késő őszén az említett 
két íróüdülőben, ahova visszavonult, hogy elejét vegye ideg- 
összeroppanásának, megszabaduljon kínzó fejfájásától, gyó
gyíthatatlannak látszó szomorúságától, ingerültségétől és le
targiájától. Hazatérve abbahagyta az írást, s csak egy héttel 
férje letartóztatása után folytatta 1936. szeptember elejétől — 
gyakori megszakításokkal — 1937. január végéig. Ezután már 
csak egyszer, október 16-án, férje születésnapján vette elő 
a naplót, hogy véglegesen lezárja.

Harminc évvel később .azonban átgépelte. Mi az átmásolt 
anyagot közöljük. A 92 oldalnyi kéziratnak utolsó ötödét 
jelentette meg — kisebb kihagyásokkal — a budapesti Kritika 
1981. júniusi számában Sz. Czóbeü Annának, Lányi Sarolta 
lányának a bevezetőjével és a naplóban található névrövidíté
seket — előfordulásuk sorrendjében — föloldó jegyzeteivel. 
Ezek fölhasználásával és Czóbel Anna további fölvilágosítása 
alapján készítettük el az .alábbi — sajnos résziben hiányos — 
tájékoztatót:



E. — Czóbel Ernő, Lányi Sarolta férje (Budapest, 1886. 
október 16. — Budapest, 1953. július 17.)

A. — Czóbel Anna, Czóbel Ernő és Lányi Sarolta lánya 
(Budapest, 1918. november 17.)

D. — Dzsamgarovfca, Moszkva környéki nyaralóhely.
H. — Lányi Hedvig (Hedda), Lányi Sarolta húga (1894).
R. — Révai József (1898—1959), író, publicista, irodalom

történész, irodalompol'itikus, ideológus. Sokoldalú irodalmi és 
politikai tevékenységet fejtett ki.

V. I. — Varjas Sándor (1885—1940), munkásmozgalmi 
harcos, egyetemi tanár, író és filozófus felesége.

O. — Osvát Ernő (1877—1929), kritikus, író, az 19Ö8-ban 
indult Nyugat szerkesztője. Lányának halálakor öngyilkos 
lett.

L. iskola — A moszkvai Lenin iskola.
R. — Rumer, Oszip (1883—1954), rendkívül tehetséges 

műfordító, aki állítólag huszonhat nyelven beszélt.
St. — Stella, Lányi Sarolta barátnője, Seidler Emőné. 

Sei-dler Ernő a Tanácsköztársaság (bukása után telepedett le 
a Szovjetunióban, a harmincas években vezető gazdasági 
beosztásban dolgozott. 1937-ben koholt vádak alapján letar
tóztatták. A törvénysértések áldozata lett.

G. — Gajdar, Arkagyij Petrovics (írói név); Arkagyij 
Petroviics Golikov (családi név) (1904—1941), szovjet orosz író, 
költő. Tizennégy éves korában jelentkezett a Vörös Hadsereg
be, s 1919-től ezredparancsnokként harcolt. Meséi, gyermek- 
regényei rendkívül népszerűek voltak. Legismertebb műve a 
Timur és csapata.

Szt. — Sztálin.
ktsz — kollektív termelőszövetkezetek.
Ny., Nyura — Anna Bulkina, Lányi Saroltáék háztartási 

alkalmazottja.
G. — Golicino, Moszkva közelében fekvő üdülőhely.
G. — Galkin (Halkin), Smuél; Saamuiiil Zalmanovics 

(1897—1960), jiddis nyelven alkotó szovjet zsidó költő. Több 
Shakespeare^darabot, számos Puskán-, Majakovszkij- és 
Jeszenyin-verset fordított jiddis nyelvre. Nagy sikerű drá



mákat írt. 1948nban letartóztatták. 1955-iben rehabilitálták. 
Munkádnak jelentős részét oroszra is lefordították.

1KP — A Vörös Professzúra Intézete.
M. — Maijaj evka, Moszkva melletti üdülő.
K. — Kun Béla (1886—1939), a miagyar és a nemzetközi 

munkásmozgalom kiemelkedő harooisa, a Kommunisták Ma
gyarországi Pártjának egyik alapítója és vezetője. A Tanács- 
köztársaság bukása után, 1920 t̂ól a Szovjetunióiban élt. 1937- 
ben 'koholt vádaik ala|pján letartóztatták. A személyi kultusz 
idején elkövetett törvénysértések áldozata lett.

V. — Vaiiga Jenő (1879—1964), marxista közgazdász, po
litikus, egyetemi tanár vagy Vágó Béla (1881—>1939) murnkás- 
mozgalmii harcos, aki egy ideig a Sarló és Kalapács című lap 
szerkesztője volt. Ugyancsak a törvénysértéseiknek esett ál
dozatul.

H. — Hidas Antal (1899—1980), költő, író. 1925 óta élt a 
Szovjetunióban. Egyik vezetője volt az 1926 tavaszán Moszk
vában alakult Magyar Forradalmi Írók és Művészek Szövet
ségének. Többedmagával szeíkesztette a Forradalmi írók Nem
zetközi Szervezetének folyóiratát.

D., G.-D. — Gegen-Dreyfus, francia baloldali írónő. Kis
regénye a Madame 60/a.

MOPR — Nemzetközi Vörös Segély Szervezet.
Lunacsarszkij — Amltoliij Vaszi'ljevics (1875—1933), szovjet 

orosz író, filozófus. 1917 és 1929 között művelődésügyi nép
biztos volt.

L. — Laiicens, Linards (1883—1938), lett író, költő, fordító, 
a proletárinodaloan legjelentősebb lett képviselője. A kommu
nista pártok legális és illegális folyóirataiinak a szerkesztője 
volt. 1932-ben a Szovjetunióba emigrált, s ott a lett írók egyik 
vezetőjeként tevékenykedett. A személyi kultusz áldozata.

Cz. mama — Czóbel Józsefné Kömig Sarolta.
H. — Havas András (1891—1954), mikrobiológus. 1927-től 

a moszkvai Központi Tuiberkulóziskultató Intézet laboratóri
umában dolgozott. A felszabadulás után visszatért 'Magyar- 
országra.

V. — Basch Viktor (1863—1944), magyar származású 
francia irodalomtörténész. Lányi Ernő zeneszerző testvére. 
Fiatálkorában került Párizsba. 1905 és 1933 között a Sor- 
ibomne-on művészettörténetet és esztétikát tanított. Főleg a né
met irodalom és filozófia történetével foglalkozott. Fasiszta 
francia miliicisták ölték meg.



G. — Gézi, Lányi Viktor (1889—1962), Lányi Sarolta 
bátyja, jeles műfordító, zeneszerző, zenekritikus.

sz—d. — szociáldemokrata.
L. — Talán Lozinszkij, Mihail Leonyidovics (1886—1955), 

kiváló szovjet orosz műfordító, az Isteni színjáték átültetője.
L. — Lányi Lajos mérnök, Lányi Sarolta nagybátyja. Fej

be lőtte magát a század elején.
RAPP — Proletár Írók Oroszországi Szövetsége.
N. — Nusziinov, Iszaak Markovics (1889—1952), a harmin

cas évek egyik vezető kritikusa. 1925 óta a moszkvai egyetem 
irodalomtanára, a jiddis osztály előadója. Kritikáinak gyűjte
ményes kötete az Elméletek (1926). Egy évvel később megírta 
a jiddis irodalom történetét; ez a műve kéziratban maradt 
fönn. 1932-ben publikálta A proletár irodalom problémái című 
munkáját. 19484>an letartóztatták és 1952 augusztusában kivé
gezték.

D. — Dobó István (1905), Magyarországról Amerikába, 
onnan 1931-ben családjával, egy bécsi turistaútról Moszvába 
emigrált. Czóbel Ernő segítségével a moszkvai Marx—Engels 
Intézetben helyezkedett el könyvtárosként. 1938-ban őt is le
tartóztatták, száműzték, később rehabilitálták. 1961 óta Bu
dapesten él amerikai feleségével. Fia, családjával a Szovjet
unióban maradt.

IMEL — Marxizmus—Leninizmus Intézet.
négy betű — iNKVD, a szovjet államvédelmi hatóságok 

egykori nevének rövidítése.
Jezsov — Az ÍNKVD nápbiztosa. 1938 decemberében el

távolították tisztségéből és kivégezték. Helyére Bertija került.
Szektor — A moszkvai Lenin iskola egyik osztálya, ahol 

Lányi Sarolta dolgozott.
KPK — A Párt Ellenőrző Bizottsága
Barta — Barta Sándor (1897—1938). 1925-ben Bécsből a 

Szovjetunióba költözött. A Szovjet Írók Szövetségében tevé
kenykedett és különböző állami hivatalokat töltött be. 1938- 
ban saz Üj Hang című folyóirat az ő szerkesztésében indult 
meg. Még ebben az évben a törvénysértések áldozata lett.

J. — Valószínűleg Kenyeres Júlia, Lányi Sarolta barát
nője.

Vágó — Vágó Béla. 1933-ban érkezett Berlinből a Szov
jetunióba. 1939-ben koholt vádak alapján letartóztatták és elí
télték.



Lukács — Lukács György (1885—1971), világhírű filozó
fus, esztéta, irodalomtörténész. Moszkvában a Marx—Engels— 
Leniin Intézet miuinikatársia volt.

Viola — Gergely Sándor (1896—1966), író és publicista 
felesége. Gergely Sándor ezekben az években részt vett a Sar
ló és Kalapács szerkesztésében, 1937-től pedig az Üj Hang 
szerkesztője volt.

Rita — Matejka János (1895—1940) proletár író, újság
író, szerkesztő, költő, műfordító felesége. Matejka János az 
1921-ben megkötött fogoly csere-egyzmóny révén került ki a 
Szovjetunióba. Fontos tisztségeiket töltött be az emigráns 
magyar írók szervezeteiben. Igazgatóhelyettese volt a Gorkij 
Világirodalmi Intézetnek. A személyi kultusz éveiben elköve
tett törvénytelenségek áldozata.

Bahas — Havas Andor (András) dr.
Kirsz — Kirszánova, Lányi Sarolta volt munkahelyéinek, 

a Nemzetközi Lenin Iskolának az igazgatónője. Jaroszlavszkij- 
nak, az ismert politikusnak a felesége.

Lukin és Friedland — Történészprofesszorok. Őket még 
Czóbel Ennő előttt tartóztatták le.

Dzserzsinszkij — Feláksz Edmundovics (1877—1926), len- 
gyed, 'illetve szovjet hivatásos forradalmár, kommunista, a 
szovjet iparosítás egyák kiemelkedő szervezője.

Butyirka — moszkvai börtön.
SZNR — Tudományos Munkatársak Szövetsége.
GPU — A Szovjet politikai rendőrség egykori nevének 

rövidítése.
Pjatakov — Politikus volt. Ö is a törvénysértések áldoza

ta lett.
*

Könyvünk megjelenését mindenekelőtt Lányi Sarolta lá
nyának, Sz. Czóbel Annának köszönhetjük, aki önzetlenül ren
delkezésünkre bocsátotta édesanyja szabadkai füzetét és kia
datlan naplóját, s mindenben támogatta munkánkat, amiért 
ezúton is hálás köszönetét mondunk. Úgyszintén Zsoldos Sán
dornak, aki segítségünkre volt a Bácskai Hírlapban megjelent 
korai Lányi-művek fölkutatásában.





Amikor még Csery Éva néven publikált
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A tízes évek derekán (Budapest, 1916)



Az utolsó szabadkai fénykép (1920. július 9.)
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Az első moszkvai felvétel (1923)



*

Pár hónappal később (1923. május 19.)



Szocsiban (1927)



A kilencéves Annával (1927)



Együtt a család. Ülnek (balról jobbra): Lányi Ernőné Dombay 
Erzsébet, Czóbel Anna és Czóbel Józsefné König Sarolta. Állnak: 
ifj. Lányi Ernő, Lányi Hedvig, Lányi Sarolta és Czóbel Ernő 

(Bad Schandau, 1928)
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