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A kötet egy legenda nyomába ered, hogy azu-
tán elmélyült kutatói munkával valósággá formál-
ja Todor Manojlović nagybecskereki szerb költő, iro-
dalmár és Ady Endre kapcsolatát. Ebben a szerzőnek a 
legnagyobb segítségére Manojlović írásai, visszaemlékezései, 
naplójegyzetei voltak, amelyek hol önmagukban is beszélnek, 
hol pedig elemzések kezdőpontját képezik. Bányai János szerint 
a könyv „természetszerűleg tér ki az Ady–Manojlović kapcso-
latra, mégpedig nem azzal a szándékkal, hogy ezt az ismeret-
séget minősítse, csupán azzal a szándékkal, hogy dokumentál-
ja… pontos hivatkozásokkal meg idézetekkel. Ezenfelül pedig 
azt bizonyítja, hogy Ady szerb irodalmi recepciójának kérdése 
nem kerülhető meg Todor Manojlović munkásságának ismer-
tetése nélkül. Hosszan idézve Manojlović Adyról szóló írásait, 
tanulmányokat és emlékezéseket a szerző bebizonyította, hogy 
a szerb költő amellett, hogy lelkes híve volt Adynak, értette is a 
magyar költő verseit, és jól látta a költő helyét a modern magyar 
irodalom történetében…” 
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BEVEZETÉS  w

Az ifj ú Todor Manojlović jogi tanulmányai – amelyek a XX. század 
elején azzal a szándékkal kezdődtek, hogy rokonságának akarata 
szerint, ugyanakkor édesapja hivatására való tekintettel okleveles 
jogász, majd ügyvéd legyen folytatva ezzel a családi hagyományt –, 
a kezdetektől fogva sikertelenségre voltak ítélve. A fi atal költőre, aki 
már akkor irodalommal és művészettörténettel is foglalkozott, nem 
az a sors várt, hogy „végzett jurista” legyen, mint ahogyan azt abban 
az időben mondták, hanem a modern irodalom egyik hírnöke (meg 
szemtanúja és résztvevője is), amely valahogyan éppen akkortájt 
szivárgott be az európai irodalmak vérkeringésébe, így a magyar iro-
dalomba is, s melynek fáklyavivője későbbi barátja, Ady Endre volt. 
Éppen ezért lesz majd oly értékes és meghatározó a Budapesten, utóbb 
Nagyváradon és Temesvárott gyűjtött tapasztalata későbbi irodalmi-
költői és műfordítói opusa szempontjából. Ott érezte meg első ízben 
az európai modernizmus kellemes, friss leheletét…

A magyar irodalommal és irodalmi körökkel – a már korábban 
olvasott köteteken túlmenően –, „élőben” elsőként Budapesten ta-
lálkozott, ahol, közvetlenül az érettségi után, a XX. század első éve iben 
megkezdte jogi tanulmányait. Ezzel csak látszólag tett eleget a szülei 
tragikus halálát követően róla gondoskodó rokonsága óha jának. A 
jog nem érdekelte, ezért nem is haladt tanulmányaival az egyetemen. 
Bohém, nagyvárosi életmódot folytatott, több hozzá hasonló ismerősre 
és barátra tett szert, akik valamennyien érdekes olvasnivaló és esztétikai 
értékek után kutattak. Életviteléhez tartoztak gyakori kávéházi és szín-
házlátogatásai, míg a késő esti órákban jutott ideje Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Schiller, Goethe, Heine és más szerzők műveinek olvasására 
is. A rajzolást pedig gimnáziumi éveitől kezdődően folyamatosan ápol-
ta. Fennmaradt levelezéséből elevenedik meg budapesti baráti köre, 
noha nincsenek részletes adataink ottani irodalmi társaságáról, azaz 
ottani irodalmi tevékenységéről. Ám mindenképpen tény, hogy ezekre 
az említett barátságokra alapozva került sor később közléseire is egyes 
budapesti lapokban és folyóiratokban, például az Életben.

1906-ban szakította félbe sikertelen budapesti jogakadémiai tanul-
mányait, és bevonult katonai szolgálatra. Egy ideig Temesvárott állo-
másozott, majd Károlyvárosban, azt követően pedig Fehértemplomon. 
1907-ben tért vissza Budapestre, de attól kezdődően már a modern iro-
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dalom és művészet volt fő érdeklődési köre. Méghozzá oly mértékben, 
hogy teljes egészében a művészetek tanulmányozására összpontosított, 
ami rokonságánál nagy ellenkezést váltott ki. Ez volt az ok arra, hogy 
odahagyja Budapestet, s 1907 őszén már Nagyváradon horgonyzott le 
azzal a szándékkal, hogy ott folytatja jogi tanulmányait. Onnan időn-
ként Kolozsvárra is átrándult. Ezt igazolják Ligeti Ernő szavai is, aki 
egyik emlékező prózájában írja, hogy Kolozsvárott a huszadik század 
elején „szerb urak” is megfordultak, többek között „egy Manojlovits 
Teodor nevű magas fi atal ember, aki később költő lesz”.

Nagyváradi tartózkodása nem volt ugyan hosszan tartó tekintettel 
arra, hogy 1910 tavaszáig maradt csak ott, ám számára annyira ihlető, 
serkentő és sorsdöntő volt az ottani irodalmi, bohém miliő, hogy 
immár teljesen az irodalom és a műfordítás felé fordította fi gyelmét 
meghatározó módon befolyásolva teljes munkásságát.

Todor Manojlovićnak és Ady Endrének, a lázadó magyar költőnek, 
a modern magyar költészet zászlóvivőjének, sokak szerint a legna-
gyobb magyar költőnek a barátsága 1908-ban Nagyváradon vette 
kezdetét, és jelentős hatása volt Manojlović későbbi munkásságára. 
Ady volt „az első nagy író, akivel Manojlović életében találkozott”. 
Az a költő, aki ihlette és elbűvölte, inspirálta és lelkesítette. Ez derül 
ki rövid, szűkszavú naplójegyzeteiből, de későbbi publicisztikájából 
is. Fülep Lajoshoz intézett egyik levelében az ismert magyar mű-
vészettörténésznek, nagybecskereki gimnáziumi társának vallotta, 
hogy a nagyváradi évek jelentősek voltak későbbi fejlődése és sorsának 
alakulása szempontjából is.

Nagyváradra a fi atal Todoš éppen akkortájt érkezett meg, ami-
kor már Ady Endre köré tömörült az ottani fi atal írók és költők egy 
csoportja. Ady nem sokkal korábban még nagyváradi újságíró volt, 
Manojlović érkezésének idején viszont már Párizsban volt múzsá-
jával, Lédával (Diósiné Brüll Adéllal), s onnan látogatott időnként 
Nagyváradra. Ez az Ady köré tömörülő irodalmi-költői kör, amely 
csakhamar a Holnap Irodalmi Társaságban öltött intézményes for-
mát, amellett, hogy népszerűsítette Ady Endre modern költészetét, 
védte is őt az akkori magyar konzervatív irodalmi körök támadásai 
ellen, továbbá fi atal magyar költőket szándékozott affi  rmálni – Babits 
Mihályt, Balázs Bélát, Dutka Ákost, Emőd Tamást, Juhász Gyulát és 
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Miklós Jutkát –, Ady követőit, de kiállt az akkori, jobbára Budapesten 
összpontosult magyar irodalmi élet decentralizációja érdekében is. A 
holnaposok köréhez Manojlović is társult, aki szívesen látott vendége 
volt az estébe nyúló vitáknak, az Emkében tartott bohém, kávéházi 
társalgásoknak meg az irodalmi rendezvényeknek.

Úgy tűnik, 1907 és 1910 között Nagyváradon viszonylag sok 
esemény, folyamatos kulturális forrongás volt, s annak a fi atal jurista, 
aki mindig nyitott volt a költészet, az irodalom és a művészetek felé, 
egyszerűen nem tudott ellenállni. Első nagyváradi napjaitól kezdve 
tevékenyen bekapcsolódott az irodalmi folyamatokba és események-
be, amelyek Ady személyes látogatásaival kulmináltak. Erről egyik 
levelében Manojlović így emlékezett: 

„1907 őszén tényleg felmerültem a »Körös-parti Párizsban« – 
ahol ugyan megint csak nem lettem doktorrá avatva, de ahelyett, 
megismerkedvén mihamar Emőd Tamással, Dutka Ákossal, […] 
Juhász Gyulával, aztán Nagy Mihállyal, Hegedűs Nándorral és 
még néhány érdekes, szellemes és értékes emberrel, belekerültem 
én is az épp akkortájt induló Holnap-mozgalomba, amelynek 
vezére Ady Endre volt – és ez nekem többet ért minden doktorá-
tusnál és diplománál. Majd három felejthetetlenül szép, napsütéses 
esztendőt éltem át Váradon, amely idő alatt Ady, megérezvén 
őszinte szimpátiámat és csodálatomat iránta, mindég valami 
kedves, pajtásos spontánsággal jó barátként kezelt.”

Todoš tehát azokban a nagyváradi években nem csupán puszta 
szemlélője volt a modern magyar líra születésének és felvirágzásának, 
mondhatnánk akár azt is: Ady Endre irodalmi trónra emelésének, 
hanem – német, majd később szerb nyelvű Ady-fordításaival – aktív 
résztvevője is ezeknek az eseményeknek, lelkes népszerűsítője az új 
magyar költészeti törekvéseknek. Elegendő erre csupán két példát 
említeni: 1909 novemberében Manojlović két újságcikket közölt a 
Holnap Irodalmi Társaságról, annak lényegéről és céljairól. Az egyik 
a budapesti Független Magyarországban, a másik pedig az aradi Füg-
getlenségben látott napvilágot. Mindkettőben lelkesen népszerűsíti 
Adyt meg a két, 1908-ban és 1909-ben megjelentetett Holnap-anto-
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lógia költőit. Manojlović 1909. november 11-én Adyval, Dutkával, 
Juhásszal, Babitscsal, Emőddel, Franyóval és a többiekkel fellépett a 
holnaposok aradi irodalmi estjén, sőt ő nyitotta meg alkalmi beszé-
dével az irodalmi rendezvényt, amelyben – az akkori sajtó tanúsága 
szerint – bemutatta a Holnapot, továbbá ezen irodalmi kör harcát a 
modern magyar költészetért. Egyébként az irodalmi est után annak 
résztvevői egy képes levelezőlapot küldtek Vera Putićnak (Bebának), 
Manojlović unokahúgának, amelyet Ady Endre is kézjegyével látott 
el kézcsókjait küldve a hölgynek.

Annak ténye, hogy Manojlović bekapcsolódott a nagyváradi 
irodalmi körbe, naplójegyzeteiből is előtűnik. Íme, mit jegyzett fel 
1908. február 27-én: 

„Derült idő. Délután Dutkával, Juhásszal és a professzorokkal a ká-
véházban. Utána a francia klubban. Este a kávéházban Ady End-
rével. […] Hajnali fél négyig maradtunk. Ady elbűvölő. Gyönyörű, 
feledhetetlen éj. Én az ő verseit olvastam neki saját fordításomban 
németül, s e fordítások tetszettek neki is meg a többieknek is.”

A holnaposok közül többekkel élete végéig levelezett.
Ha már a fordításoknál tartunk, el kell mondani, hogy Manojlović 

Ady verseit (de nem csak az övéit) német nyelvre fordította, és 1908-tól 
a Temesvárer Zeitungban közölte. Éppen ezen Ady-versek fordításai 
iránt érdeklődött 1910-ben Stefan Zweig osztrák író.

Nem véletlen, hogy éppen azokban az években nyomtattatott 
magának névjegykártyát az alábbi szöveggel: „Manojlovitch Th eodor 
– hírlapíró.”

Visszakanyarodva azonban naplójegyzeteihez, Todoš 1908. április 
3-án az alábbiakat tartotta fontosnak feljegyezni: 

„Vacsora után Adyval és az egész társasággal a kávéházban. […] Vi-
dám, elragadó éjjel. Zene és ének. Ady két versét szavalta, én meg 
felolvastam neki néhány versfordításomat. Hajnali fél ötkor 
váltunk el. Gyönyörű, tavaszi reggel.”
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Nagyváradi éveiből származó naplójegyzeteiben sok az ehhez ha-
sonló elragadtatás és megszállottság. 1908. október 11-én, hajnali fél 
háromkor Todor egy papírszeletre megrajzolta Ady portréját, s e rajz 
napjainkig fennmaradt.

Ady és Manojlović őszinte barátságát bizonyítja az 1909-ben 
megjelentetett Holnap-antológia második kötete, amely Manojlović 
példánya volt, s amely ma Péter László szegedi irodalomtörténész 
birtokában van. 1909. október 3-án Ady az alábbi sorokkal dedikálta 
neki a kötetet: „Manojlovicsnak, igaz barátsággal, Ady.”

Todoš 1908-ban és 1909-ben aktív szerepet vállalt a temesvári Dél 
irodalmi kör munkájában, amely a nagyváradi Holnappal csaknem 
egy időben kezdte meg munkáját, s amely úgyszintén Ady jegyében 
tevékenykedett. Kortársainak megítélése szerint Manojlović az idő 
tájt kitűnő „irodalmi” diplomata volt, aki hozzáértően koordinálta 
és kötötte össze Nagyvárad és Temesvár fi atal poétáinak irodalmi 
tevékenységét, a két város irodalmi folyamatait.

Egyébként érdekes, hogy tudomásunk szerint nem maradt fenn 
egyetlen Manojlovićhoz intézett Ady-levél, sőt közös fotográfia 
sem, noha joggal feltételezzük, hogy egykor volt ilyen a Manojlović-
hagyatékban.

Talán a sors akarta úgy, ám Todor Manojlović 1910 végén, miután 
odahagyta nagyváradi jogi tanulmányait, s Münchenbe utazott mű-
vészettörténetet tanulni, gyakorlatilag el sem búcsúzhatott barátjától. 
Adyval utoljára 1910 tavaszán csak futtában találkozott Lengyel 
Menyhért Tájfun című színielőadásának bemutatóján. Akkor Todoš 
még nem tudhatta, hogy ez volt Adyval való utolsó találkozása.

S mi történt a rákövetkező évtizedekben? Ady gazdag költészetéből 
táplálkozva Manojlović lett egyik legjelentősebb szerb fordítója, továb-
bá Ady egyik legkitartóbb népszerűsítője is a szerb irodalomban.

A Matica srpska folyóirata, a Letopis 1913-ban Andrija Adi ma-
đarski liričar [Ady Endre  magyar lírikus] címmel ihletett esszét közölt 
tőle, később szintén tanulmányt írt Adyról meg a magyar moderniz-
mus kibontakozásának első szakaszáról, 1953-ban pedig a Letopis 
hozta Ady Endréről szóló írását, amely egyúttal előszava is volt Ady 
versei szerb nyelvű kiadásának. 1929 júliusában a budapesti A Toll 
című lapban megjelentek az Ady elleni támadások. Manojlović 1929 
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augusztusában hangot adott véleményének a szabadkai Bácsmegyei 
Naplóban, s védelmébe vette barátját. E cikkét közölte le ismét 1944-
ben a Kalangya című irodalmi folyóirat.

A második világháborút követően Manojlović több alkalommal 
is ébresztgette nagyváradi éveinek meg Adyval való barátkozásának 
emlékeit. Az ott kovácsolódott barátságokat egészen haláláig, 1968-
ig ápolta. Egyik hosszú életű nagyváradi barátja Dutka Ákos volt, 
akivel évtizedeken át levelezett, s akit 1964-ben meg is látogatott a 
magyarországi Pesthidegkúton. Todoš néhány évvel a halála előtt, 
54 év után találkozott ismét barátjával. Megható volt, hogy miként 
idézték fel ifj úkori emlékeiket, nézegették a megsárgult nagyváradi 
fotográfi ákat, amelyeken még együtt volt a társaság, de legmegrázóbb 
Ady halotti maszkjának a szemlélése volt, amely ott függött Dutkánál 
a falon, s amely előtt a két öreg percekig szótlanul és megrendülten állt. 
Hiszen egész fi atalságuk az ő jegyében, a számukra kedves irodalmi 
vezér jegyében zajlott.

Ez volt tehát az a gazdag, tartósan ihlető irodalmi tapasztalat, az 
a jelentős irodalmi hagyomány, amelyet Manojlović Pestről, Nagy-
váradról és Temesvárról hozott magával Belgrádba az első világ-
háborút követően, ahol később Vinaverrel, Miličićtyel, Kosorral, 
Pandurovićtyal, Crnjanskival, Korolijával és másokkal megalakította a 
szerb modernista írók csoportját. Manojlović, „aki a magyar irodalom 
egyik hajnal-szép pillanatának volt különös tanúja” – ahogyan Fehér 
Ferenc fogalmaz –, többször is hangoztatta, hogy Ahogy egy szerb 
költő látta őket címmel kötetbe foglalja a lapokban és folyóiratokban 
közölt rövid lélegzetű emlékezéseit. Péter László értesülései szerint 
pedig az újvidéki Forum Könyvkiadó még 1963-ban tervbe vette 
kötetben megjelentetni Manojlović Adyról, Madáchról és Jókairól 
írt tanulmányát. Erre azonban nem került sor.

Ady vonzásának folytonossága Manojlović esetében egy életre 
szóló volt.
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I. ADY ENDRE ÉS NAGYBECSKEREK  w 
Egy régi irodalomtörténeti adomáról

Valamikor 1900 elején történt, hogy Ady Endre Debrecenből elkerülve 
a nagybecskereki Torontál című laphoz is ajánlkozott munkatársnak, 
azonban a dolgok úgy alakultak, hogy ezt az állást nem tölthette be. 
Így került végül is Nagyváradra.1 Ezt az irodalomtörténeti ado-
mát, amelyet Nagybecskereken is csak a Torontálhoz, illetve Brajjer 
Lajosékhoz közel álló körök ismertek, több mint két évtizeddel később, 
1923 márciusában dr. Várady Imre, a jeles ügyvéd és politikus tárta 
a nyil vánosság elé a nagybecskereki Ady Társaság alakuló közgyű-
lésén.2 Várady ezzel voltaképpen csak példázni szerette volna Ady 
nagybecskereki vonatkozását. Godányi Zoltán írta erről a Bácsmegyei 
Naplóban, hogy Várady „egy érdekes és eddig csak igen kevesek előtt 
ismert reminiscenciát elevenített fel Ady Endre ifj úságának idejéből. 
Csak nagyon kevesen tudják ugyanis, hogy Ady Endre egészen fi atal 
korában, mikor állás után nézett, Becskerekre is ajánlkozott újságíró-
nak a Torontál című laphoz”.3

Ezt az érdekes adatot irodalomtörténetünk – nyilván egyéb bizo-
nyítékok, tények hiányában – aff éle mendemondának tartotta csupán. 
Pastyik László írja egyik tanulmányában, hogy Ady „életrajzának csak 
nagyon gyenge, a szakirodalomban nem is regisztrált legendája alakult 
ki arról, hogy csupán a puszta véletlenen múlt, hogy Debrecenből 
Nagyváradra került újságírónak, s nem a Bega-parti Nagybecskerek 
hódította el”.4

 1  Németh Ferenc: Ady és a Torontál. Adalék egy régi irodalomtörténeti adomához. 
Kilátó [a Magyar Szó művészeti melléklete], 2000. augusztus 5.

 2 Anonim: Megalakult az Ady-társaság Becskereken. Bácsmegyei Napló, 1923. március 
13. A cikkben a többi között ezt olvassuk: „Várady Imre […] ismertette Ady Endre 
életét és megemlékezett arról, hogy egy időben, amikor a költő megunta Nagyvára-
dot, Becskereken, a Torontál című laphoz is ajánlkozott munkatársnak, azonban a 
viszonyok úgy alakultak, hogy ezt az állást nem tölthette be.”

 3 Godányi Zoltán: Ha Ady Endre Becskerekre került volna… Bácsmegyei Napló, 1923. 
március 14.

 4 Pastyik László: Ady a háború előtti Hídban. Hungarológiai Közlemények, 1978. 36–37. 
sz. 143–149.
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Miért fogadták fenntartással irodalomtörténészeink ezt az adatot? 
Talán azért, mert hiányzott a konkrét bizonyíték, amely ezt a tényt 
alátámasztaná. Beszédében ugyanis dr. Várady Imre nem érvelt sem 
konkrét dátummal, sem más hivatkozással.

Néhány évvel ezelőtt került elő az a bizonyíték, amely kétségte-
lenné teszi Adynak a nagybecskereki Torontállal való kapcsolatát, 
és bizonyítja, hogy annak idején dr. Váradynak igaza volt. E sorok 
írójának ugyanis sikerült felkutatnia a Torontálban azt a novellát, 
amelyet Ady – feltehetően egy ajánlólevél kíséretében – dr. Brajjer 
Lajos főszerkesztőnek küldött, s amelyet a lap 1900. január 25-én meg 
is jelentetett. Címe: Takáts tanár úr.5 Ez vajdasági viszonylatban is 
Ady első közléseinek egyike, lehetséges, hogy éppen a legelső!

E tárca előzőleg 1900. január 6-án a Szabadság című lapban  je lent 
meg, de ez a tény nagybecskereki vonatkozásban mit sem von le  ér-
té kéből.6

S mi lett volna, ha Ady Endre történetesen Nagybecskerekre ke-
rült volna, nem pedig Nagyváradra? Erre a kérdésre Godányi Zoltán 
tréfás szavaival válaszolhatunk: „Most utólag Becskereknek is szívből 
ujjongania kell, amiért Ady Endre meggondolta magát. […] Nagyon 
valószínű ugyanis, hogy ebben az esetben nem lett volna belőle Ady 
Endre.”7

Szándékosan ezzel az adomával vezettük fel Ady és Manojlović 
ba rátságának a taglalását, hiszen nagy a valószínűsége annak, hogy 
a fi atal Manojlović, az akkor érettségi előtt álló, s már sokfelé tájoló-
dó nagybecskereki gimnazista olvasta/olvashatta Ady tárcáját a 
To  rontálban. Az már azonban tény, hogy hét évvel az említett írás 
után „összeértek a szálak”: a sors a nagyváradi Emkében halhatatlan 
költőnket összehozta a nagybecskereki joghallgatóval, verseinek 
későbbi hiteles, német és szerb nyelvű tolmácsolójával. Manojlović 
1907 őszétől 1910 tavaszáig alig három évet töltött a „Körös-parti 
metropolisban”, de ez az irodalmi közeg, az Ady-rajongók társasága, 

 5 Ady Endre: Takáts tanár úr. Torontál, 1900. január 25.
 6 Németh: i. m.
 7 Godányi: i. m.
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a holnaposok bohém köre meg természetesen az Adyval való találko-
zások egy életre megihlették. A hajnalba nyúló irodalmi viták után 
mindig volt annyi türelme, hogy szűkszavúan ugyan, de naplójában 
napról napra dokumentálja a történteket. Manojlović nagyváradi 
éveiben német nyelven vezette naplóit. Ezek egyszerű noteszek voltak, 
amelyekbe grafi tceruzával jegyezte be az aktuális nap történéseit, az 
Adyval és a többi íróval-költővel való találkozásait. Távirati stílusa 
ellenére Manojlović már ismert meg újonnan előkerült feljegyzései – 
a folyóiratokban közölt emlékező prózájával egyetemben – fontos és 
hiteles dokumentumai a nagyváradi történéseknek, Adyval való barát-
ságának. Annak a kapcsolatnak, amelyre Lőkös István meghatározása 
szerint úgy kell tekinteni, mint „az Ady-líra egyik legjellemzőbb s 
leghosszabban ívelő, […] hatvan esztendőn át szakadatlanul tartó 
vonzására”, mert „Ady vonzásának folytonossága” Manojlovićnál „egy 
életre szóló programnak bizonyult”.8 Ugyancsak helyénvaló megál-
lapítása, hogy Ady gyakori nagyváradi látogatása „egy életre szólóan 
meghatározza Manojlovićnak Ady személyéhez és költészetéhez való 
viszonyulását”, olyannyira, hogy a fi atal nagyváradi joghallgató „Ady 
Endre vihart kavaró és forradalmi vihart jövendölő […] költészetének 
igé ze tében lett lírikussá”.9

 8 Lőkös István: Ady és Todor Manojlović. Alföld, 1969. 1. sz. 20–23.
 9 Uo.
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II. TODOR MANOJLOVIĆ PÁLYAFUTÁSA 
NAGYBECSKEREKTŐL NAGYVÁRADIG  w

Todor Manojlović, a költő, prózaíró, irodalmár, művészettörténész, 
kritikus és műfordító tekintélyes nagybecskereki ügyvédcsaládban 
született, 1883. február 17-én. Édesapja, Nikola, ügyvéd volt, édes-
anyja, Sofi ja pedig a nagybecskereki Emil Petrović ügyvéd leánya. Két 
gyermekük született: Todor és Ivan (1891).10

Todor anyai nagyanyja, Emilija, a jeles és tekintélyes nagy becs-
kereki, főutcai Kupusarević kereskedőcsaládból származott.11 Déd apja, 
Hranimir Kupusarević építtette az első kétemeletes házat a városban, 
amelyben 1848-ban Đorđe Stratimirović is megszállt.12 Manojlović 
gyerekkorában még oda járt játszani.13 A Kupusarević dédszülőkről 
a családban fennmaradt az adoma, mely szerint „1855-ben útra kel-
tek, hogy megnézzék a párizsi világkiállítást, Bécsig kocsikáztak és 
látták Eugénia császárnőt. […] A becskereki hölgyek, a krinolinos 
dédanya és két leánya valahol a Champs-Elysées-n találkoztak Jaša 
Ig nja tovićtyal, a szegény elveszett szerbbel, aki az osztrák rendőrség 
elől Párizsban bujkált”.14

1899 decemberének elején tragikus esemény történt Manojlo vi-
ćék nál. A két fi ú sarlachban betegedett meg.15 Állapotuk többnapos 

 10 Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad, 1971, 297–298.; Leksikon pi saca Jugoslavije 
IV. (M–NJ). Gl. urednik Živojin Boškov. Novi Sad, 1997, 94–96.; Đukanov, Milan: 
Roditelji, smrt. Prilozi za biografi ju Todora Manojlovića. Ulaznica, 1992. 131–133. 
sz. 145–148.; Solarov, Milan: Prve tri decenije. Nacrt za jednu biografi ju. Ulaznica, 
1992. 131–133. sz. 13–30. Öccsének, Ivannak a sorsa teljesen másként alakult. Katonai 
pályára lépett, és az osztrák–magyar hadsereg tüzérségi tisztjeként harcolt a Drinán az 
első világháború idején. S amíg Todor Korfu szigetére készül, addig Ivan az ellenkező 
oldalon harcol a szerbek ellen, s e harcban egy szerb katona golyója fél szeme világától 
fosztja meg. Katonai pályafutását az első világháború után Budapesten folytatta, sőt 
még a Horthy-korszakban is a katonai adminisztrációban dolgozott. Budapesten hunyt 
el 1970-ben, s haláláig tartotta a kapcsolatot bánsági rokonságával.

 11 Uo.
 12 Tišma, Aleksandar: Todor Manojlovićnál Zrenyaninban. Híd, 1958. 9. sz. 712–718.
 13 Uo. A mai Aleksandar Karađorđević utca 39. alatti házról van szó.
 14 Đukanov: i. m.
 15 Uo.
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gyógykezelés után sem javult, ezért az orvos közölte a szülőkkel, hogy 
számukra már nincs mentség. Az elkeseredett szülők búcsúként még 
utoljára megcsókolták gyerekeiket, s eközben maguk is megfertőződ-
tek a halálos kórral. Néhány nappal később a két kiskorú gyermek 
valamilyen csoda folytán kilábalt a betegségből, a szülők azonban 
1899. december 19-én elhunytak.16 Nikola, az óbecsei származású 
édesapa 56. életévében, Sofi ja, a nagybecskereki születésű édesanya 
pedig 49 éves korában.17 A Városi Árvaszék 1900-ban, a két kisko-
rú árva hagyatéki tárgyalásán anyai nagybátyjukat, Jovan Petrović 
nyu galmazott honvédkapitányt jelölte ki gyámnak.18 De az árvákról 
nemcsak Jovan Petrović gondoskodott, hanem az elhalt Sofi ja két 
nővére is: Linka és Olga. Linka a gazdag bankárhoz és ügyvédhez, 
Aleksandar Krsmanovićhoz ment feleségül, és Belgrádban élt. Az 
előkelő körökhöz tartozott, Draga (Obrenović) Mašin egyik udvar-
hölgye volt.19 Anyagilag ő segítette a legjobban a két fi ú iskoláztatását. 
Ugyanakkor Olga Nagybecskereken alapított családot. Egy lánya 
született, Vera Putić – Beba, Todor unokahúga, aki haláláig gondját 
viselte a költőnek.20

 16 Uo. Annak az állításnak, hogy a szülők egy napon hunytak el, ellentmond a Vasárna-
pi Ujság 1899. december 24-én közölt híre: „Manojlovics Miklós nagy-becskereki 
ügyvéd, ki vörhenybe esett kis fia ápolásánál nejével együtt megkapta a járványt, s 
belehalt, valamint neje is, Manojlovics Miklósné, ki harmadnap [sic!] követte a halál-
ba, míg a gyermek megmenekült.” Végül is az újsághír is tévesnek bizonyult, mert a 
Nagybecskereki Levéltárban őrzött Manojlović-hagyatékban fennmaradt elhalálozá-
si jelentés szerint Todor Manojlović édesapja 1899. december 18-án hajnali négykor 
hunyt el, édesanyja pedig december 19-én délelőtt tizenegy órakor. Együtt ravataloz-
ták fel és temették el őket Nagybecskereken, az úgynevezett tomaševaci temetőben 
1899. december 20-án, délután két órakor.

 17 Đukanov: i. m.
 18 Uo.
 19 Uo.
 20 Uo. A családi szájhagyomány szerint, amikor Draga Mašin meghallotta Manojlović 

szüleinek megrendítő történetét, ezt mondta: „Hát nem szép, amikor azok, akik 
szeretik egymást, együtt halnak meg?” Ez azért is érdekes, mert alig néhány évvel 
később Mihajlo Obrenovićot és Draga Mašint együtt ölték meg.
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A fi atal Todor Manojlović 1888 és 1892 között Nagybecskereken 
elvégezte a szerb nyelvű általános iskolát, majd 1892 és 1900 között 
az ottani piarista gimnáziumot.21 Tanulmányi előmenetele nagyjából 
„jó” volt, bizonyítványában pedig több elégséges osztályzat is lapult.22 
Gimnáziumi évei alatt 300 forintot kapott a Gavra Adamović-féle 
ösztöndíjból.23 Mindennél fontosabb megemlíteni, hogy tanárának 
mondhatta Streitmann Antalt, a jeles iparművészt, festőt és szer-
vezőt, az első gyermektanulmányi kiállítás szerzőjét (aki diákjaival 
közismerten megszerettette a művészeteket), valamint, hogy baráti 
körébe sorolhatta Fülep Lajost, Kéler Taszilót, Gyenes (Bra un) Vik-
tort, Mara (Mayer) Jenőt, Borsodi (Klein) Lajost, Gutt mann Dánielt 
meg Novák Rudolfot. E baráti körrel haláláig tartotta a kapcsolatot, 
levelezett, időnként pedig találkozott is velük.24 Fülep Lajossal 
nemcsak az Ady iránti rajongása volt közös, hanem az olaszországi 
tartózkodás is, sőt részben az olasz baráti kör is, de mindenekelőtt a 
művészetek szeretete.25 Hasonló volt a helyzet a többiekkel is, hiszen 
vagy az irodalom, vagy a festészet volt az összekötő kapocs közöttük, 
tekintettel arra, hogy Gyenes Viktor nagy művészetpártoló volt, 
Novák Rudolf festő, Borsodi Lajos köl tő-író-újságíró, Gutt mann 
Dániel pedig folyóirat-szerkesztő.26 Többen közülük Manojlovićhoz 
hasonló pályán mozogtak: Borsodi Lajos meg Gyenes Viktor ügyvéd 
volt, Fülep Lajos és Mara Jenő pedig – akárcsak Manojlović is – egy 
ideig Olaszországban oltotta a művészetek iránti szomját.27

Miután Manojlović 1900 júniusában leérettségizett, felmerült a 
pá lyaválasztás problémája. Származása és családi körülményei kapcsán 
kézenfekvő volt, hogy – a családi hagyományt folytatandó – jogi pá-

 21 Uo.
 22 Jugoslovenski književni leksikon, 297–298.; Leksikon pisaca Jugoslavije IV., 94–96.
 23 Solarov: i. m.
 24 Lásd a Manojlović-hagyatékban őrzött levelezést a Nagybecskereki Történelmi Levél-

tár gyűjteményében.
 25 Németh Ferenc: A Fülep család Becskereken. Újvidék, 1997, Forum Könyvkiadó, 77–91.
 26 Uo.
 27 Uo.
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lyára lép.28 Csakhogy az őt nemigen érdekelte. Végzős gimnazistaként 
sokat olvasott, igen vonzódott a színházhoz, de szerette a képzőművé-
szetet is: sokat rajzolt.29 Sokirányú érdeklődése nem kerülte el szülei 
fi gyelmét sem. Pályaválasztás előtti tépelődéseiről Manojlović egyik 
írásában ezt vallotta: 

„Az a gondolat foglalkoztatott, hogy színész leszek. […] Érthető 
azonban, hogy az ilyen irányú elképzeléseimet és terveimet gondo-
san titkoltam édesapámtól. Mégis, amikor egy ízben élesen bírálni 
kezdte furcsán vegyes olvasmányaimat, sőt azzal is megfenyege-
tett, hogy egyik-másik kedvenc kötetemet kivágja az ablakon, én 
erélyesen ellenkeztem és eléggé lázadó pátosszal Schiller azon 
szent gondolatára hivatkoztam, amely a szabad gondolkodásra 
meg a lélek önrendelkezésére vonatkozik. Édesapám ekkor igen 
nyugodtan azt válaszolta, hogy először is meg kellene vizsgálni, 
hogy az én fejemben egyáltalán vannak-e gondolatok, mármint, 
okos, egészséges gondolatok.”30 

Miután azonban néhány hónappal az érettségi vizsga előtt szülei 
meghaltak, gyámjának és rokonainak nyomására mégis a jogi pálya 
mellett döntött: beiratkozott a budapesti jogi egyetemre. Látszólag 
eleget tett tehát a rokonság elvárásának, ám a jog nem érdekelte, 
s ezért tanulmányaival sem haladt: Budapesten bohém életet élt, 
esztétikai értékek meg érdekes olvasmányok után kutatott, s nagy 
elragadtatással látogatta a színielőadásokat – különösen az operetteket 
kedvelte. Fedák Sári játéka tett rá mély benyomást, akinek fény képeit 
szorgalmasan ragasztgatta albumjába.31 

Közben sokat olvasott (Schiller, Shakespeare, Goethe, Heine,  Flau -
bert, Balzac, Anatole France, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud műveit), 
szabad idejében pedig rajzolgatott, akkori újságkivágásai pedig arról 
tanúskodnak, hogy fi gyelme hatványozottan az irodalom, a művészet-

 28 Uo.
 29 Solarov: i. m.
 30 Uo.
 31 Uo.
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történet, a történelem és a színház felé fordult.32 Azután következett 
a katonai szolgálat: egy ideig Temesvárott, Karlovacon és Fehértemp-
lomon szolgált.33

Katonáskodásának legnagyobb élménye egy német költővel, bi-
zonyos Ernest Bürgerrel való ismerkedése volt, aki fi gyelmét Stefan 
Georg, Rilke és Hofmannsthal műveire irányította.34 A katonai 
szolgálat után 1907-ben újra visszatért Budapestre, de érdeklődése 
ekkor sem a jog, hanem a modern irodalom és művészet felé irányult.35 
Miután látta, hogy budapesti jogi tanulmányai hajótörést szenvedtek, 
fi gyelme fokozatosan a művészettörténet felé fordult. Hozzá is fogott 
a művészetek tanulmányozásához, ám rokonsága kitartóan azon volt, 
hogy a sokfelé tájolódó egyetemista folytassa, illetve fejezze be jogi ta-
nulmányait. Így került csakhamar a nagyváradi jogi akadémiára.36

Ady Endre (1877–1919) a XX. századi magyar költészet forradal-
mi megújítója s a legnagyobb magyar költők egyike 1900 januárjában 
került át újságírónak a nagyváradi Szabadsághoz, viszont 1904 janu-
árjának végén Léda biztatására Párizsba utazott.37 1905 januárjában 
visszatért Budapestre és a Budapesti Napló munkatársa lett.38 1906 
júniusában ismét Párizsba utazott, ahol egy évet töltött, s 1907 júniu-
sában újra visszatért Budapestre.39 Azt követően többször is járt Párizs-
ban: 1908-ban, 1909-ben, 1910-ben és 1911-ben.40 Tehát Manojlović 
érkezésekor már nem volt Nagyváradon: oda csak kedves vendégként 
járt, akit barátai és tisztelői mindig szeretettel, rajongással vettek körül. 
Manojlović is előbb csak nagyváradi kultuszával meg költészetével 
találkozott, s csak később ismerte meg személyesen.

 32 Uo.
 33 Uo.
 34 Uo.
 35 Uo.
 36 Uo.
 37 Uo.
 38 Uo.
 39 Kenyeres Ágnes szerk.: Magyar életrajzi lexikon I. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó, 

12–13.
 40 Uo.
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1907 őszén Nagyváradon

Manojlović egyik nagybecskereki barátjának, gimnáziumi társának 
rábeszélésére döntött úgy, hogy sikertelen pesti tanulmányai után 
1907 őszén Nagyváradon folytatja jogi tanulmányait.41 Ennek kö-
rülményeit 1962-ben így mesélte el levélben gyerekkori barátjának, 
Fülep Lajosnak: 

„Miután (1900) lematurázván, rokonaim és gyámom (1899 óta árva 
voltam) akarata szerint felmentem Pestre jogot hallgatni, amihez 
semmi kedvem és hajlamom nem volt, és amiben jó pár évi nagyvá-
rosias bumlizásom (kávéházazás, színház és tömeges lektűra) alatt 
nem is vittem többre másfél alapvizsgánál, én […] egy praktikusabb 
régi egyetemi, sőt még gimnáziumi pajtásom sürgős tanácsára vég-
re egészen komolyan elhatároztam, hogy majd a tiszteletreméltó 
nagyváradi Jogakadémián fogom bevégezni jogi tanulmányaimat, 
szépen leszállított áron. S így aztán 1907 őszén tényleg felmerül-
tem a »körösparti Párizsban« – ahol ugyan megint csak nem lettem 
dok torrá avatva, de ahelyett, megismerkedvén mihamar Emőd 
Tamással, Dutka Ákossal, az ugyanakkor Váradra (a Premontreiek 
gym náziumába) került Juhász Gyulával, aztán Nagy Mihállyal, 
He gedűs Nándorral és még néhány érdekes, szellemes és értékes 
emberrel, belekerültem én is az épp akkortájt induló Holnap-moz-
galomba, amelynek vezére Ady Endre volt – és ez nekem többet ért 
minden doktorátusnál és diplománál. Majd három felejthetetlenül 
szép, napsütéses esztendőt éltem át Váradon, amely idő alatt Ady, 
megérezvén őszinte szimpátijámat és csodálatomat iránta, mindég 
valami kedves, pajtásos spontánsággal jóbarátként kezelt.”42

Érdekes megidézni azt is, hogy Nagyváradra érkező joghallgatónk 
miként élte meg tanulmányainak új színhelyét, a „Körös-parti met-
ropolist” és annak kultúrközegét.

 41 Uo.
 42 Todor Manojlović Fülep Lajosnak. Zrenjanin, 1962. szeptember 16. Ms 4588/302. 

Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára.
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„Nagyvárad Ady városa. Élénk, nyugtalan, színes, napos város az 
Alföld és Erdély határán, a budapest–kolozsvári vasútvonalon, 
amelynek belső fő állomása és úgyszólván kötelező megállóhelye 
volt. Majdnem minden pesti vagy erdélyi utasnak akadt útközben 
valami dolga itt; leszállt, ha csak egy pár órára is, hogy a bihari 
metropolisba benézzen ismerőseihez, frissiben közölje híreit, aztán 
még aznap este vagy éjjel az ő újságjaikkal robogjon tovább Pest, 
illetve »Kincses« felé. […] Különösen a mindennap szigorúan 
betartott korzóórákban, majd délben a szinte olaszosan aranyló 
és vakító napsütésben, este pedig az ívlámpák narancslila fényé-
ben… Nagyvárad színe-java ott hömpölygött fel és alá a járdákon 
és a kocsiúton – mert hiszen ez is aszfaltos volt – az embernek 
önkéntelenül is a pesti Duna-part vagy a Váci utca jutott az eszébe. 
Ennél is tarkább volt a híres Bémer tér, na meg a Rákóczi út – 
hirtelen megszakadván a kis Rimanóci tér hasonló nevű dzsentri 
kávéházának terasza előtt – merész kanyarodással beletorkollt 
és mintegy szétáradt. A Bémer tér volt a város igazi központja 
és minden emberének kora reggeltől késő éjszakáig állandó és 
elkerülhetetlen átjáróhelye. Akárhová akart menni az ember Vá-
radon, a Bémer téren kellett átvágnia. Napsütötte aszfaltján kusza 
összevisszaságban kereszteződtek a szélrózsa minden irányában 
szétfutó individuális útvonalak. Mert itt nyoma sem volt valami 
fő iránynak vagy rendes és kötelező közlekedési medernek. Fur-
csa volt ez az örökösen nyüzsgő Bémer tér teljesen szabálytalan 
alakú szeszélyesen elnyúló, széltében-hosszában meglapuló vagy 
merészen magasba szökellő házsorok hézagos keretében, úgyhogy 
igazán bajosan lehetett volna meghatározni pontos mértani alakját 
és szimmetrikus tengelyét. Egyik oldalán a tér nyitva volt, akár-
csak a Place de la Concorde a Szajna, vagy a velencei Piazzetta a 
tenger felé és a nem is annyira sebes Sebes-Körösre nézett, amely 
a barokkosan tarka és nyugtalan »Place Bémer« egyetlen egyenes 
és nyugodt határvonala volt, s amelyen túl, megkapó ellentétkép-
pen, a már egészen vidékies, szinte mezővárosiasan ódon, unalmas 
tágas, hosszú négyszögű és rossz kövezetű Szent László tér terjedt 
el lefelé, majdnem a város másik végéig.
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Nagyvárad büszke központja valóban hamarjában összetá-
kolt színházi városdíszlethez hasonlított, vagy valami kiállítási 
területhez, a Szigligeti Színházzal mint fő pavilonnal, amelynek 
barokkosan antik, timpanonos és oszlopos homlokzata, előcsar-
noka a Körös felé nézett. Valami modern urbanista persze, hogy 
nem egykönnyen tudott volna megbarátkozni ezzel a topográfiával 
és építkezéssel, még kevésbé az ebből kialakult fura utcaforgalmi 
renddel. A nagyváradiak azonban városukat érdekesnek, egyé-
ninek és mindenekelőtt nagyvárosiasnak tekintették. Ez a biza-
kodásuk azonban mindig a kellő mentő humorral és öniróniával 
volt aláfestve, innen állandó vetélkedésük, csipkelődő, frondőrös 
kötekedésük a fővárossal is, ami különösen a holnapos »lázadás« 
idején virágzott ki és nyert ugyanakkor bizonyos kulturális jelen-
tőséget. Nem imponált nekik Pest. Elnéztek felette messzebbre, 
magasabbra. Budapest mögött Bécs következett, azután pedig jó 
messzire ott az igazi nyugaton: Párizs!

Dehogy is volt olyan messzire! A nagyváradi ember hetykén 
túltette magát távolságon, mindennemű nehézségen, ha valamire 
kedve támadt. Párizsra pedig valahogy hirtelenében igaz őszinte 
kedve támadt. Honnan? Miért? Miképp? Egyrészt mindenesetre 
abból a régi jó magyar ellenszenvből Bécs és az egész német világ 
iránt, másrészt egy kissé talán naiv képzeletből, ama fiatalos ra jon-
gásból egy félig regényesen, félig mondénesen elképzelt eszményi és 
kápráztató Párizsért, a fény és szabadság, a szellem és elegancia cso-
dás városáért, amely azután nemsokára Ady »daloló Párizsá ban«, a 
»szép ámulások szent városában«, »Bakonyában« és Ba  bits »mesz-
szi, szőke, Szajna-parti híres városában« végleges és mámorító költői 
formát öltött. Ez a Párizs persze, hogy könnyen elérhető és még 
csak akkora ugrásnyira sem volt a Körös partjától mint Budapest. 
És így mihamar meg is teremtették vele az összeköttetést. Vajon 
mi tartotta fenn ezt az összeköttetést és mi táplálta e lelkesedést? 
Hát mindenekelőtt az, amit az újságokban olvasni, a képesla-
pok ban, különösen az Illustration-ban – eredeti, hiteles francia 
dokumentum! – látni és azután amit úgy általában »hallani« 
lehetett Párizsról. Továbbá, az akkortájt hivatalos, világszerte, és 
így természetesen Pesten meg Váradon is állandóan játszott híres 
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párizsi színpadi szerzők, egy Rostand, egy Bataille és Bernstein, 
Brieux, Flens – Caillavet, Pierre Wolff, Alfred Capus és mások 
darabjai, úgyszintén egynémelyik ügyesen magyarra átültetett és 
rohamosan elterjedt, pattogó vagy érzelmes francia sláger is; és 
végül a szép nemnek mindig és mindenhol olyannyira drága és 
szent párizsi divat és párizsi sikk. Egy szűkebb körű intellektuel 
osztálynál, mindenekelőtt az íróknál ehhez még hozzájárult a 
behatóbb érdeklődés is a komolyabb új francia irodalom iránt. 
Szeretettel olvasgatták Balzacot, Flaubert-t, Maupassant-t, Marcel 
Prévost-t, de leginkább leglelkesebben Zolát és Anatole France-
ot; persze kevés kivétellel, csak fordításban – az épp akkor már a 
magyar eszmei látóhatáron is felragyogó Baudelaire-t és Verlaine-t 
pláne csak német átültetésben, mert hát a francia nyelv alapo-
sabb ismerete még a legőszintébb francia barátok között is nagy 
ritkaság volt a Körös táján. De ez nem okozott zavart, amint az a 
tény sem, hogy az egész lelkes társaságban – eltekintve tán egy-
néhány tehetősebb intellektueltől – alig volt valaki, aki valóban 
látta is volna Párizst, az írók közül, az akkori fiatal nagyváradi 
írógárdából valójában egyetlenegy sem látta. Csak úgy látatlanul 
és a távolból vágyakozva utána, így festették le maguknak és így 
ünnepelték hévvel a »fény városát«.”43

Egy másik visszaemlékezésében joghallgatónk első nagyváradi 
élményeiről is beszámol 1907 őszén:44 

„Magáról Váradról […] tudtam annyit, hogy valami egészen kel-
lemes vidéki város és hogy van egy jó öreg jogakadémiája. Mert 
eredetileg épp eme kitűnő jogakadémia miatt mentem fel Bihar 
székvárosába, egy derék jogász-kollégám atyai tanácsára, aki úgy 
vélte s remélte, hogy ott befejezhetem majd mégis a túl zajos 
budapesti egyetemen konokul megakadt jogi tanulmányaimat. 

 43 Todor Manojlović hagyatéka. Nagybecskereki Történelmi Levéltár. Fond 39 – ikt. 
sz. 150.

 44 Manojlović, Todor: Emlékezés Ady Endrére és a „Holnap” Váradára. Híd, 1960. 2. sz. 
133–138.
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Persze, hogy semmi sem lett a dologból. […] Mindjárt első vagy 
másodnap, hogy megérkeztem és szerencsésen lakást is találtam már, 
kötelességszerűen nekiindultam a híres jogakadémia felkeresésére. 
Lézengvén így az idegen város napos utcáin, egy diákkinézésű 
fiúval találkoztam, aki kezében valami szürke fü zetecskét tartott, 
amelyben tényleg egy »indexre« ismertem rá. Megszólítottam 
tehát a »kolléga urat«, mutatná meg nekem az utat az akadémia 
felé. A kolléga barátságosan útbaigazított, tudtomra adván azon-
ban mindjárt azt is, hogy ott most senki sincsen, és hogy ezért 
inkább holnap reggel menjek el oda. Tudomásul vettem a dolgot 
minden külön sajnálkozás nélkül, és azután indultunk együtt 
vissza a Bémer-tér felé. Ott leültünk az ilyen délutáni órákban 
»uzsonnaidőben« már nagyon népes EMKE kávéház elé, és 
kollégám okosan és elég unalmasan mesélni kezdett az akadémi-
ai viszonyokról, a tanárokról, a vizsgákról stb. Erre valaki még 
messziről, úgyszólván a tér közepéről leszervuszozta társamat, 
azután pillanatnyi tétovázó megállás után elhatározta magát, és 
asztalunkhoz jött. »Sietek a szerkesztőségbe, de két percre mégis 
leülök… Mi az, beiratkoztál már?…« fordult élénken barátjához, 
azután kíváncsian, barátságosan reám nézett és, minthogy a másik 
ezt elmulasztotta volt, röviden, gyorsan maga mutatkozott be, 
jobbját felém nyújtván. Nyurga, vékonypénzű, fürge mozgású 
és beszédű fiú volt, diákosan közvetlen, keresetlen modorú; arca 
még gyerekes és mégis már markáns is nagy zöldes szemeivel, kissé 
kampós orrával és duzzadó, húsos piros ajkaival. Szinte látszott 
rajta, hogy csak a múlt nyáron érettségizett le, és most pár napja 
iratkozott be elsőéves joghallgatónak. Emellett riportereskedett 
is a Nagyváradi Naplónál. Nem értettem meg a nevét a bemutat-
kozásnál, csak úgy, beszélgetés közben hallottam, hogy a másik 
kolléga – mert hát mind a hárman jogászok voltunk – Ernőnek 
szólította. Ő különben meglepődött és érdekesnek találta a dol-
got, amikor megmondtam neki, hogy a messzi Vajdaságból jövök, 
és szerb vagyok (mintha ez valami ritkaságot jelentett volna ott 
fönt, Biharban). Másról akkor nem is beszélhettünk nagyon, 
mert a fiatal jogász és újságíró mihamar el is búcsúzott tőlünk, 
és futott tovább, a szerkesztőség felé. A csicseróném, akivel így 

q



q  e 25 w

ismét kettesben maradtunk, elmondta aztán róla, hogy nagyon 
jó és nagyon tehetséges fiú, költő, akinek egynémely versét már 
hozta a Napló, sőt épp nemrég egy igazán szépet a Hét is, és hogy 
ez alkalomból Kiss József Emőd Tamásnak keresztelte el az új po-
étát, akit valójában Fleischer Ernőnek hívnak.45 Meg sem kérdezte 
tőle, hogy beleegyezik-e a névváltoztatásba, egészen egyszerűen, 
mindjárt ez új név alatt közölte le versét, és megvolt a dolog. – Erre 
aztán nemsokára elment az Emőd barátja is, akivel később, nem 
lévén ő sem bohém, sem kávéházi ember, alig találkoztam még 
kétszer-háromszor futólagosan. Emődöt azonban már másnap 
viszontláttam az Emkébe. Ahogy észrevett, mosolyogva, mint 
valami régi barát, odajött asztalomhoz és letelepedett mellém. 
Épp az Illustration meg a Le Figaro volt előttem, és ő persze rög-
tön megkérdezte, tudok-e franciául? És miután erre igenlőleg 
feleltem, még sürgősebben akarta megtudni, ismerem-e Verlaine-t 
meg Baudelaire-t? Ő csak Ady gyönyörű fordításaiból ismeri őket 
némileg – de hogy milyen csodásak lehetnek csak eredetiben!… 
És ezután: hogy hallottam-e már Adyról? Nagyon megörül, hogy 
erre is igennel válaszoltam, és rögtön hévvel mesélni kezdett 
róla, legújabb dolgairól, amelyek még nagyszerűbbek mint az Új 
versek, terveiről, készülő új kötetéről, küzdelmeiről, mely az egész 
modernség küzdelme, ellenségeiről, akik »mindannyiunk közös 
ellenségei« stb. stb. Szóval, egy lázas és mélyreható irodalmi be-
szélgetésbe merültünk bele, melynek se vége se hossza nem lett 
volna, ha Emőd Tamásnak ezúttal is nem kellett volna sietnie a 
szerkesztőségbe, de amelynek befejeztével aztán már tényleg mint 
jó pajtások váltunk el. Vacsora után aztán már újra az Emkében 
voltunk együtt, de akkor Emőd magával hozta már a nála pár évvel 
öregebb naplóbeli kollégáját, Nagy Mihályt is, akivel szintén úgy 
»első ülésre« és szintén Ady jegyében barátkoztunk meg. A min-
dig derült, mosolygó arcú és tréfálkozó Nagy Miska a legfanatiku-

 45 1907. október 1-jén jegyzi fel naplójában az alábbi sorokat: „Nyári nap, csillogó és 
verőfényes. Délelőtt a kávéházban. Találkoztam Emőd Tamás költővel.” Ekkor 
ismerkedett meg Nagyváradon Emőd Tamással.
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sabb Ady-rajongó volt. Valami egyszerű és közvetlen, de csodásan 
bensőséges szuggesztív módon recitálgatta ott, a kávéházi asztal-
nál, a szebbnél-szebb Ady-verseket, és úgyszólván belénk diktálta 
őket. És ha azután észrevette rajtunk a hatást, szívélyesen, kajánul 
nevetni kezdett mint valami sikerült tréfán, elnevette a miénkkel 
együtt a maga meghatottságát is – és folytatta verses mondókáját, 
halkan, ellenállhatatlanul. – Később, színház meg lapzárta után, 
egyszerre csak népesedni kezdett a társaság: jöttek az előadásról 
és a szerkesztőségekből az újságírók. Marton Manó, Dutka Ákos 
költő, Hegedűs Nándor és mások; némelykor egy-két színész is és 
Tibor Ernő, a festő. Ilyenkor a társalgás élénkebb, hangosabb és 
általánosabb lett: hírek, esetek, pletykák, adomák, viccelődések, 
de gyakran komoly és tüzes viták is irodalmi, szépművészeti meg 
színházi kérdésekről. Így ment ez napról-napra, estéről-estére. 
– Én csakhamar belekapcsolódtam ebbe a társaságba, állandó 
vendége lettem az újságíró – vagy »bohém« –asztalnak.

Egy téli estén Nagy Miska valami titokzatos és ravaszkodó 
mosollyal jött be a kávéházba. Egy elég vaskos fűzött könyv volt 
a kezében, mellyel már messziről diadalmasan integetett felénk. 
Leült és mint valamilyen drága zsákmányt tette le elénk, »a ház 
asztalára« az impozáns kötetet, melynek födele halvány gyöngy-
házszínekben »márványozott« félkarton volt, a címe pedig: Ady 
Endre, Vér és arany (újabb versek), Budapest, Franklin-társulat, 
1908. Kapkodtuk ki egymás kezéből, türelmetlenül, mindegyi-
künk először akarta látni, olvasni. De Nagy Miska nem engedett: 
maga elé rakta és fellapozta, két kezével keményen leszorítván a 
ritka könyvet (még nem is volt árusításban, barátunk is csak úgy 
valami különös protekciós úton szerezte be, egyenesen a Franklin 
nyomdából), és azután inkább csak úgy kottázva itt-ott belőle, 
kezdte mondani a verseket, mintegy szabad előadásban. Tudta 
már őket is mind kívülről. És mire végre odaértünk, hogy:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az Oceánt mégis elérem.
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Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent nagy Oceánba.

A kávéház már majdnem üres volt, és az idő már rég éjfélen 
túl. Indultunk hát mi is – Emőd, Nagy meg jómagam – hazafelé, 
mámorosan, mintha pezsgőt ittunk volna, pedig asztalunkon csak 
egypár pohár víz volt.”46

Akkori életérzéséről egyik interjújában Aleksandar Tišmának 
ezt vallotta: 

„Akkor még azt sem tudtam, hogy író leszek-e. Csak annyit 
tudtam, hogy szeretem a színházat, a könyveket, képeket. Ez a 
szenvedélyem viszont elég erős és kizárólagos volt ahhoz, hogy 
elhanyagoljam vizsgáimat.”47

A fi atal joghallgató – ezt fennmaradt levelezésének címzéséből 
tudjuk – 1907–1908-ban Nagyváradon a Szigligeti utca 13-ban lakott, 
1909-ben pedig előbb a Szilágyi Dezső utca 29., majd a Szent János 
utca 22. alatt albérlősködött azzal, hogy 1909-ben már leveleinek nagy 
részét az Emke kávéházra címezik barátai és ismerősei tekintettel arra, 
hogy törzsvendégként ott naponta több órát töltött.48

1908 februárja – ismerkedés Adyval az Emkében

A döntő élményt Manojlovićnak az Adyval való személyes ismeretség 
és barátság jelentette 1908 februárjában, amikor többedmagával a 
csak verseiből és hallomásból ismert költő közvetlen közelébe kerül-
hetett. Ez az élményanyag annyira intenzív volt, hogy egész életén 

 46 Manojlović: Emlékezés… 133–138.
 47 Tišma: i. m.
 48 Lásd levelezését a Nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.

q  



e 28 w   q

át elkísérte és tartósan megihlette a nagybecskereki joghallgatót.49 
„Váradon találkoztam először Adyval és aztán még sokszor, majdnem 
három éven át őszinte, lelkes és derűs baráti körben”50 – írja egyik 
emlékező prózájában. „Derűs, lelkes és lázas volt ez a három év, mert 
hát ez volt valóban Ady fénykora – a Vér és arany, Az Illés szekerén 
és a Szeretném, ha szeretnének évei –, és ezzel, természetesen az új 
magyar irodalom hőskora is. Végtére nekünk is, akik akkortájt a 
»Körös-parti Párizsban« Ady körül gyülekeztünk, valamiképpen 
fénykorunk volt: ifj úságunk legszebb éveit jelentette” – olvassuk tőle 
egy másik helyen.51

Ady akkor már csak Párizsból vagy Pestről „hazajáró” lélek volt, 
aki két-három hetenként, akár egy éjszakára fel-felbukkant egykori 
újságíróskodásának színhelyén, ahol örömmel és nem kis nosztalgi-
ával látták viszont egykori kollégái, hívei. Valóságos hajnalig tartó 
ünneplések voltak ezek az estek, meghitt baráti körben. Manojlović 
Adyval 1908. február 27-én ismerkedett meg, amikor a Vér és arany 
megjelenése alkalmából Ady leutazott Budapestről, hogy a nagyvá-
radi barátok és ismerősök között ünnepeljen. A baráti estre az Emke 
kávéházban került sor:52 

„1908 elején egy este a régi híres Emke kávéház egyik leghátsóbb, 
elég szűk kártyaszobájában összegyűltünk vagy húszan, talán még 
többen is, fiatal írók, költők, újságírók, néhány szintén még fiatal 
intellektuel a város tekintélyesebb polgári köreiből, ügyvéd, orvos 
természetesen mind ellenzéki, haladópárti, Jászi Oszkár Huszadik 
Századának buzgó olvasója, sőt – egynémelyik – munkatársa is; 
várjuk Ady Endrét, aki az éjjeli gyorssal érkezik Budapestről. Nagy 

 49 Nemet, Ferenc: Todor Manojlović i Endre Adi. In Život i delo Todora Manojlovića. 
Zbornik radova. Zrenjanin, 2004, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, 
70–73. Lásd még Bosnyák István: „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” időkben. 
Komparatisztikai tanulmányok. Újvidék, 1992, JMMT – A Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézete.

 50 Manojlović: Emlékezés… 133–138.
 51 Uo.
 52 Uo.
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Miska (aki főrendezője is volt ennek az egész összejövetelünknek) 
már el is ment érte a pályaudvarra. Türelmetlenül várjuk őket, 
halkan és valahogy ünnepélyesen beszélgetve Adyról. Akkor épp 
nemrég jelent meg a Vér és arany, szenzációs hatást idézvén elő 
Pesten, de még sokkal szenzációsabbat és mindenekelőtt melegeb-
bet Váradon, Ady ottani barátai és tisztelői sorában. Csakhogy 
persze a sikerrel és dicsőséggel szinte egyidejűleg megindult a 
nagy hajsza is a nagy, új költő ellen. Összefogott ellene az egész 
reakció: Tisza István Magyar Figyelője, Gyulai Pál, Rákosi Jenő, 
Herczeg Ferenc, az összes klerikálisok –, de ma már eléggé isme-
retes ez az egész sötét história, és már nem is fontos. Fontos volt 
abban a pillanatban ott reánk nézve az a körülmény, hogy a Pesten 
kitört Ady-ellenes »keresztesháború« mihamar átcsapott a Körös 
part jára is. Létezett ugyanis akkortájt Váradon egy helyi jellegű, 
Szigligeti Ede nevéről elnevezett »Irodalmi Társaság«, amelyek 
tisztes tagjai (csu pa »komoly«, t. i. szigorúan konzervatív és »ha-
zafias«, t. i. Ti sza-párti öregúr) a Budapestről adott vészjelre tüstént 
maguk is hadba szálltak a »Haza«, az »Erkölcs«, a »józan ész« és 
»illemtudás« védelmére, és kegyetlenül szidni, ócsárolni kezdték 
Ady Endrét és az egész körülötte sarjadó »destruktív«, »kárho-
zatos« modernizmust. Azok a fiatal nagyváradi poéták azonban 
éppen úgy, mint a velük tartó többi értelmiségi is természetesen 
mindannyian bizony »modernisták« voltak, akik semmiképp 
sem akarták megtorlatlanul hag yni a vén »rozmárok« (Ady 
egyik versében így aposztrofálta őket) ellenségeskedését. És első 
riposztjuknak épp ezt a kis hódolatos, baráti tüntetést szánták a 
városunkba friss babérokkal visszatérő költő mellett.

Úgy tíz óra körül aztán végre tényleg beköszöntött Ady a dia-
dalmasan mosolygó (…»no hát itt van, mit szóltok hozzá?«) Nagy 
Miska kíséretében. Lassan, szinte kissé elfogódottan lépett be a kis 
szobába, amelyben talán több ember tolongott, mint amennyi el-
férhetett, pláne, hogy most mindnyájan feléje rohantak, körülfog-
ták, és mindannyian egyszerre akarták hallani tőle, hogy »hogy 
van?« és »hogyan utazott?« […] és én nem minden meglepetés nél-
kül vettem észre, hogy előttem nem állt valami bozontos üstökű, 
lompos bohém, hanem egy elegáns megjelenésű fiatalember, aki 
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inkább hasonlított talán valami követségi titkárhoz, mint ahhoz 
az istentelen tűzcsóvás poétához, akiről hol lelkes csodálattal, 
hol pedig fanatikus dühvel beszéltek, meséltek már országszerte. 
Csakis csodásan fénylő nagy fekete szeméből – amelyre, amint 
levette kalapját, »sötét, csigás« hajának egy ra kon cátlan selymes 
tincse hullott – sugárzott ki a poéta is meg a tűz csóva is. 

De volt eleinte, a sorba vett üdvözlések, parolázások közben 
egész magatartásában is bizonyos diszkréten, diplomatikusan mo-
solygó rezerváltság – amely aztán, hogy letelepedtünk a szorosan 
összetolt kártyaasztalok köré, és a pincér fürge buzgalommal (ő 
is lelkesedett már Adyért) rakosgatni kezdte elénk a feketéket, 
persze, hogy mihamar kedélyes baráti közvetlenségben oldódott 
fel. Engem is, miután a váradiak bekonferáltak neki mint verse-
inek őszinte bámulóját, sőt már induló fordítóját is, mindjárt jó 
magyarosan leszervuszozott, mint valami régi pajtást. Ezután 
elkomolyodva Dutkához, Nagy Miskához, Emődhöz és Hegedűs 
Nándorhoz (a Nagyváradi Napló főszerkesztőjéhez) fordult –, 
hogy hát mi az újság, mi készül, mi történik itt Váradon? Ezek 
erre, versengve egymással a dolog minél hatásosabb beállításában, 
elbeszélték, elpanaszolták neki az egész esetet a »vén rozmárok-
kal«, azzal végezvén, hogy: »mindenképpen tenni kell valamit«. 
Ady, aki feszült figyelemmel, s hol gúnyosan elmosolyodva, hol 
egy-egy megvető legyintéssel vagy rövid, éles közbeszólással is 
követte előadásukat, helyeslőleg fogadta a végén annak következ-
tetését is. Amire a váradi poéták akkor azzal a maguk közt már 
rég ápolt ideával álltak elő, hogy a legjobb, legcélszerűbb lenne 
valami modern szellemű és programú társaságot alakítani, amely 
elsőnek egy közös antológiával, azután esetleg saját folyóiratával 
is léphetne a nyilvánosság elé – és amelynek élére természetesen 
és feltétlenül Adynak kellene állnia. 

Ady szimpátiával vette tudomásul ezt a tervet a benne neki 
szánt szereppel együtt, és bár nem hallgatta el kételyeit annak 
keresztülvihetősége körül (különösen az ügy anyagi és »techni-
kai« feltételei kérdésében), jókedvvel belement a játékba. Persze, 
hogy nagy lett erre az öröm és lelkesedés – hiszen itt és ekkor 
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született, illetőleg kapta már meg első reális körvonalait is A 
Holnap eszméje.

Sokáig együtt maradtunk azután még Ady körül lázas-lelke-
sen beszélgetve, tervezgetve, és neki – minden legbensőbb ké-
telyei ellenére is – szemmel láthatóan kedve telt ebben a furcsa, 
zajongó, fiatalosan fontoskodó konspirációs hangulatban, amit 
persze mindenekelőtt az ő jelenléte teremtett meg és az ő mindig 
érdekes, megkapó ötletei, észrevételei tartottak fenn. Végre mégis 
be kellett fejezni az ülést. Adynak le kellett feküdnie, mivel már 
másnap reggel (vagy dél felé) tovább akart utazni. Megígérte, hogy 
két-három hét múlva majd újra benéz hozzánk, Váradra, és majd 
akkor tovább szőjük a nagy összeesküvésünket. Addig is gondol-
junk ki valami jó nevet az új társaságunk részére. Átvonulván a 
már majdnem néptelen kávéházon, kiléptünk a már egészen puszta 
és sötét Bémer térre, ahol Ady rövid búcsúzkodás után beszállt az 
odafüttyentett és sietve »előálló« konflisba (nem szeretett gyalo-
golni), és barátságosan integetve felénk még a kocsiból elrobogott 
az éjszakába. Mi még néhány percig vígan lengettük utána kalap-
jainkat. A füstös, fülledt kávéházi atmoszféra után jólesett a friss, 
fagyos téli levegő.”53

Egy másik írásában az Adyval való ismerkedés körülményeit az 
Em ke kávéház szeparéjában, „azon a híres téli estén” így mondta el: 

„Mindenesetre nagy meglepetés volt, hogy a találkozás egyáltalán 
nem úgy zajlott le, mint többnyire, ha hírneves emberrel találko-
zunk, akiről már sokat hallottunk. Tudniillik Ady egészen komo-
lyan és minden póz nélkül viselkedett, udvariasan kezet szorított, 
sőt még a nevét is bemondta a bemutatkozásnál; ezen aztán később 
jót derültünk. Mondom, igen nagy gyülekezet volt ez a szűk kártya-
szobában, valami negyvenen voltunk ott, s az egész légkör egysze-
riben bevilágított a váradi intelligencia hangulatába. Láttam, hogy 
Ady ott már egy kis bálványféle volt, mert hát előbb pár éve már 
dolgozott a Nagyváradi Naplónál, Fehér Dezsőnél, a híres vidéki 

 53 Uo.
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főszerkesztőnél, aki azzal büszkélkedett, hogy ő nevelte ki Adyt. 
Szóval olyan népszerűsége volt ebben a körben, amilyen már nem 
is költői, hanem valamiféle politikai kedvencnek dukál.”54

Erről a híres estről nemcsak Manojlović emlékezett meg, hanem 
egy másik résztvevő is, Kardeván Károly, aki valamelyest kiegé-
szíti Manojlović visszaemlékezéseit, mert arról is beszámol, hogy 
Manojlović a baráti est keretében fel is olvasta Ady egyik németre 
fordított versét:

„A Vér és arany megjelenésének évében, 1908. február hó 27-én, 
az újságírók nagy örömmel értesítettek, hogy aznapra ígérkezett 
körükbe Ady Endre, s egy estet tölt velük az Emke kávéház külön-
termében. Meghíttak engem is. Este Kollányi kiment elébe a vasút-
ra, s mi többiek bizonyos izgatottsággal vártuk. Akik nem ismertük 
személyesen, azoknak fantáziája verseiből építette fel alakját. Egy 
üres mellékteremben vártuk, egymás mellé ünnepélyesen sora-
kozva, élünkön az öreg Bodor doktor, aki valamikor még Kemény 
Zsigmonddal dolgozott egy szerkesztőségben. Egyszerre besietett 
egy fiatal újságíró: »Itt van Ady.« Kevéssel utána belépett Ady, 
mögötte sugárzó arccal Kollányi Boldizsár magas alakja. Megle-
pett Ady szép, egészséges arca, könnyed, elegáns fellépése. Bodor 
doktor egynéhány szóval üdvözölte, utána Ady mindnyájunkkal 
sorra kezet fogott. 

Igen jókedvűnek látszott, hiszen azok körében érezte magát, 
akik fenntartás nélkül tisztelték, szerették. A szomszédos terembe 
vonultunk, hol leültünk a hosszú, terített asztalhoz. Először Emőd 
Tamás olvasta fel »Lellei Nagy András« című költeményét, utána 
Manojlovicz Tivadar mutatta be Ady egy költeményét német for-
dításban. Ady barátságos főhajtással köszönte meg az ünneplést. 
Hogy milyen elfogódottsággal ült ott eleinte a legtöbb az újságírók 
közül is, az egy másnapi disputából látszott, amikor az volt a kérdés, 
tetszett-e Adynak a német fordítás vagy sem. Az egyik azt állította, 
hogy Adyn látni lehetett, mennyire nem kedvére való volt, bosszú-

 54 Manojlović, Todor: Nagyvárad, Ady… Híd, 1968. 6. sz. 634–637.
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san nézett maga elé, a másik meghatottságot vett rajta észre, és egy 
könnycseppet látott a szemében. Az igazság valószínűleg az volt, 
hogy Ady egy hallásra nem is tudott magának a fordításról tiszta 
képet alkotni, hiszen a német nyelv nem volt erős oldala.”55

Nos, így ismerkedett meg Todor Manojlović személyesen is Ady 
Endrével, akivel Nagyváradon többször is találkozott. Naplójában 
távirati stílusban 1908. február 27-én ezt jegyezte fel első találkozá-
sukról: 

„Derült idő. Délután Dutkával, Juhásszal és a professzorokkal a 
kávéházban. Utána a francia klubban. Este a kávéházban Ady End-
rével, aki rövid látogatóba érkezett. Az ő tiszteletére mindannyian 
összegyűltek, Dutka, Juhász, Udvardi, Kalanyi, a professzorok és az 
újságírók! Hajnali fél négyig maradtunk. Ady elbűvölő. Gyönyörű, 
feledhetetlen éj. Én az ő verseit olvastam neki saját fordításomban, 
németül, s e fordítások tetszettek neki is meg a többieknek.”56

Találkozásai Adyval

Nemcsak a helytörténészek, hanem az irodalomtörténészek is eltérően 
ítélik meg Todor Manojlović és Ady kapcsolatát, s mindmáig talán 
tisztázatlan is maradt, vagy mondjuk úgy, megválaszolásra vár, hogy 
esetükben egyszerű ismeretségről vagy valóban igaz barátságról van-e 
szó. Nagyváradon (de nem csak ott!) nagy volt Ady rajongóinak köre, 
és nyilván téves lenne mindazokat, akik hosszabb-rövidebb ideig a 
közelébe kerültek vagy asztalához ülhettek, barátainak tekinteni. 
Manojlović három évig volt annak a lelkes nagyváradi holnapos gár-
dának a tagja, amely vezérének mondhatta Adyt, aki viszont Párizsból 
vagy Pestről többször is leutazott Nagyváradra egy-két meghitt estére. 

 55 Kardeván Károly: A váradiak s Ady egy estéje Váradon. In Ady-Múzeum II. Budapest, 
1925, 84.

 56 Manojlović, Todor: Dnevnik (1903–1908). Ulaznica, 1983. 90. sz. 21–42. [Vukica 
Popović és Svetislav Vrška fordítása németről szerbre. A magyar fordítás a szerző 
munkája.]
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E hajnalba nyúló találkozások meg Ady versei s Manojlović versfordí-
tásai révén alakult ki egy kedélyes, baráti kapcsolat közöttük.

„Amikor Ady Váradra jött – meséli egyik emlékező írásában M a-
nojlović –, egy kis társaság, a legintimebb, mindig a leghosszabb 
éjszakai üldögéléseken is kitartott vele. Ezt Ady nagyon tudta 
becsülni. Ebbe a csoportba tartoztam én is. Esténként jött Nagy 
Mihály, az ügyvéd és újságíró, Ady imádója, aki az egész Adyt 
kívülről tudta. És mi mindannyian sokat tudtunk verseiből kí-
vülről, valahogy ez ragályos volt, folyton idézgettük Adyt, vagy 
parafrazáltuk szeretetteljes paródiákkal. 

Szóval esténként Nagy Miska volt az összejövetelek titkos 
rendezője, nehogy avatatlanok is megjelenjenek. Azt mondja: 
»Meg jött Endre. Estére találkozunk a rendes helyen.« Ott volt a 
színház mögött ez a híres »éjjeli menedékhely«. Ott üldögéltünk, 
ameddig lehetett, egyig, kettőig, háromig… Később kivonultunk a 
pályaudvar éttermébe, amely Adynak kedves helye volt. Sok ilyen 
szép áprilisi meg májusi hajnalt töltöttünk vele. Csak négyen-öten 
voltunk, akik végig kibírták, köztük első helyen Juhász Gyula,57 
aki gyönyörű ember volt, és nagyszerű bohém, mindenbe bele-
ment, pedig eredetileg kispapnak készült. Ő végig kitartott Ady 
mellett, meg én is, meg persze Nagy Mihály.”58

Maga Manojlović egyértelműen baráti kapcsolatként ítéli meg ké-
sőbbi megnyilatkozásaiban az Adyval való viszonyát. Fülep Lajosnak 
az alábbiakat vallotta: „Ady, megérezvén őszinte szimpatijámat és 
csodálatomat iránta, mindég valami kedves, pajtásos szpontánsággal 
jóbarátként kezelt.”59 Egy másik helyen pedig ezt írta: „Az ő ottani 
legszűkebb baráti körében, amelyhez Juhász Gyula, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Nagy Mihály – régi lelkes híve és kenyeres pajtása a Nagy-

 57 Nagyváradi éveiről lásd F. Diósszilágyi Ibolya: Költő a Holnap városában. Juhász Gyula 
nagyváradi évei. Nagyvárad, 1994, Literátor Könyvkiadó.

 58 Manojlović: Nagyvárad, Ady… 634–637.
 59 Todor Manojlović Fülep Lajosnak. Zrenjanin, 1962. szeptember 16. Ms 4588/302. 

Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára.
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váradi Napló szerkesztőségéből –, Kollányi Boldizsár és az akkor 
még egészen fi atal Tabéry Géza60 mellett magam is tartoztam…”61 
Végtére a Holnap-antológia második kötetét 1909. október 3-án 
Ady „Manojlovicsnak, igaz barátsággal” dedikálta, és nyilván nem 
puszta udvariasságból fogalmazott úgy.62 A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján úgy gondoljuk, hogy a leghelyesebb Manojlovićot Ady 
tágabb baráti körébe helyezni, mert ez áll legközelebb a valósághoz. 
Nos, ehhez a valósághoz tartozik, hogy Manojlović időnként írt Ady-
nak, de tőle is többször kapott lapot. Sajnos ezekből a barátságukat 
dokumentáló anzikszokból sem igen maradt fenn. Levélváltásukról 
Manojlović naplójegyzetei is tanúskodnak. Annak alapján tudjuk, 
hogy Manojlović 1909. augusztus 4-én „Adytól, Emődtől, Pogány 
Bélától és a társaságtól” kapott képeslapot, hogy augusztus 25-én 
„Adynak küldött egy lapot”, továbbá, hogy az év október 19-én leve-
lezőlapja érkezett Franyó Zoltántól „Ady, Reinitz és mások üdvözle-
teivel”,63 végül, hogy a holnaposok 1909 novemberében (A Holnap 
aradi estje után) Adyval együtt egy képeslapon küldték kézcsókjukat 
Verica Putitsnak, Manojlović unokahúgának Nagybecskerekre.64

Juhász Gyula tanúsága szerint „Ady váradi tisztelői közül igen 
kedvelte Manojlovics Th eodort, a fi atal szerb költőt, aki szintén német 
fordítója volt, s aki a világháború előestéjén egy magyar lapban eleve 
tiltakozását jelentette be a két szomszédnép egymásra uszítása ellen”.65 
Vujicsics D. Sztoján megállapítása szerint „[a] Holnap előkészítése 

 60 Tabéry Géza: Találkozásaim Adyval. Utunk, 1954. 5. sz. 3.
 61 Manojlović, Todor: Ady Endrével az elillant évek szőlőhegyén. Igaz Szó, 1957. 11. sz. 

721–735.
 62 Péter László: A szerb „Holnapos” költő. A váradi költők ajánlásai Manojlovics Teo-

dornak. In uő: Kívül a körtöltésen. Irodalmi tanulmányok. Szeged, 2001, /Tiszatáj 
Könyvek/, 86–88. E kötetében egy másik fontos, Manojlovićról szóló írása is helyet 
kapott (Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. Todor Manojlović 75. születésnapjára. 
Uo. 83–85.)

 63 Lásd nagyváradi naplójegyzeteit a szerző tulajdonában.
 64 Lásd a képeslapot a szerző tulajdonában.
 65 Juhász Gyula: Ady és a Holnap. Ady halálának ötödik évfordulójára. In Ady-Múzeum 

I. Budapest, 1924, 62–63.
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időszakában, [Ady] 1908 nyarán gyakran fordult meg Nagyváradon. 
Minden esetben Manojlović is ott volt mellette. Éjszakákat töltöttek 
egy társaságban, a Bodegában, a pályaudvari vendéglőben vagy másutt. 
Minden jel arra mutat, hogy Ady, Juhász Gyula és Manojlović igen 
jó és bensőséges, baráti viszonyban voltak.”66 Hasonlóan fogalmazott 
Ferenczi Zoltán is, amikor azt írta róla, hogy „sohasem kíván Ady bi-
zalmas barátjának tűnni, pedig Juhász Gyula 1924-ben is megismétli, 
hogy Ady mennyire megbecsülte Manojlovicsot”.67

Hogy Manojlović 1907 ősze és 1910 tavasza között Nagyváradon 
pontosan hányszor találkozott Adyval, azt nem tudhatjuk, tekintettel 
arra, hogy hiányoznak az 1908. május 26-a és december 15-e közötti – 
minden eseményt pontosan dokumentáló – naplójegyzetei, valamint 
az 1910. január 17-e utáni feljegyzései.68 Ám ettől eltekintve minden 
kétséget kizáróan több találkozásukról is tudunk. Az elsőre, amelyről 
az előbbiekben már beszámoltunk, 1908. február 27-én került sor.

Második alkalommal Ady három napot (1908. április 1–3.) idő-
zött Nagyváradon, s ekkor rajongói körében már körvonalazódott A 
Holnap társaság megalakítása. Ennek Manojlović is egyik közvetlen 
résztvevője volt.69 1908. április 1-jén (szerdán) írja naplójában: „Jött 
Ady. Éjfél utánig igen érdekes és serkentő beszélgetés folyt. Az új tár-
saság A Holnap nevet kell, hogy viselje.”70 Április 2-án (csütörtökön) 
ezt írja: „Este Adyval és a társasággal a kávéházban (egy óra utánig). 
Azt követően Juhásszal, Emőddel és másokkal még dőzsöltem. Egy 
Shakespeare-ről szóló tanulmány olvastam.”71 Április 3-án (pénteken) 
is egy társaságban voltak: „Vacsora után Adyval és a társasággal (festők 
és a többiek). Előbb a kávéházban, majd az Orfeumban, utána pedig 

 66 Vujicsics D. Sztoján: Ady és a szerbhorvát írók. Világirodalmi Figyelő, 1958. 2. sz. 
128–137.

 67 Ferenczi László: Jegyzetek Todor Manojlovicsról. Élet és Irodalom, 1964. május. 23.
 68 Todor Manojlović hagyatékában, amelynek egy részét a Nagybecskereki Történelmi 

Levéltárban, egy részét pedig a Városi Könyvtárban őrzik, nem maradtak fenn hiány-
talanul naplófüzetei.

 69 Lásd a szerző tulajdonában levő naplójának 1908. április 1-jei, 2-ai és 3-ai bejegyzéseit.
 70 Uo.
 71 Uo.
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újra a kávéházban. Víg, kedélyes éj. (Pezsgő). Zene és dal. Ady két 
verset írt. Elolvastam neki néhány versfordításomat („Crna”). Hajnali 
fél ötkor váltunk el. Kékes, tejszínű hajnal. Gyönyörű! Juhásszal még 
egy órát sétáltunk.”72 1908 áprilisa és októbere között bizonyára talál-
koztak még egymással 2-3 alkalommal, ám naplójegyzetek hiányában 
ezekről nem számolhatunk be.

Dr. Nagy Mihály említi visszaemlékezéseiben, hogy 1908 tavaszán 
többen – közöttük Manojlović is – készültek meglátogatni Adyt Érd-
mindszenten, a szülői háznál. Erről írja dr. Nagy Mihály: „Készültünk 
hozzája… Érmindszentre. A gárda. Hadd lássa maga körül leghűbb 
embereit. Nagyban tervezgettük az út részleteit boldog izgalommal. 
Úgy gondolom: Kollányi Boldizsár – e korán elhunyt, szárnyalóan 
szabad lelkű esztétikus, romantikus, renaissance-ember – Emőd 
Tamás, Juhász Gyula, Manojlovich Th eodor s én lettünk volna az 
útitársak.”73 1908. április 15-én Ady dr. Nagy Mihályhoz intézett 
levelében még aprólékos utasítással és sok jótanáccsal látta el őket, 
az alábbi sorokkal zárva levelét: „Szeretettel várunk benneteket édes 
apámmal s anyámmal együtt. Üdvözöl szeretettel – Ady Endre.”74 Ez 
az érmindszenti út azonban valamilyen oknál fogva elmaradt.

Azt követően Manojlović Ady társaságában 1908. október 11-én 
tölt el egy mozgalmas, hajnalba nyúló estét, amelynek dokumentuma 
az az Adyról készült rajza, amelyet „hajnalban fél háromkor” fejezett 
be, s amely a Manojlović-hagyatékban maradt fenn.75

A találkozások folytatódtak1909 elején is, amely Manojlović 
megfogalmazása szerint „A Holnap tavasza” volt.76 1909-ben egy kora 
tavaszi napon a holnaposok Adyval az élen jelképesen, friss tubaró-
zsával a nagyváradi városháza nagytermében léptek közönség elé. A 
holnaposok társaságából Todor Manojlović sem hiányzott.77

 72 Uo.
 73 Dr. Nagy Mihály: Ady-emlékek. In Ady-Múzeum II. Budapest, 1925, 144.
 74 Vujicsics: Ady és a… 128–137.
 75 Az Adyról készült Manojlović-rajzot lásd Ulaznica, 1992. 131–133. sz. 34.; Vujicsics 

D. Sztoján: Elillant évek szőlőhegyén. Népszabadság, 1983. 42. sz. 13.
 76 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
 77 Uo.
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1909. október 3-án Nyugat-matinét tartottak Nagyváradon, a 
Fekete Sasban, amelyen a nyugatosokkal Ady is fellépett, a rajongók 
körében pedig ott volt a fi atal becskereki joghallgató is. A matinéra 
naplójegyzeteinek tanúsága szerint egy vidám, átmulatott éjszaka 
után került sor.78

1909. október 13-án rendezték meg a Nyugat temesvári matinéját. 
Ennek előkészítésében és szervezésében – Franyó Zoltán visszaem-
lékezése szerint – nagy szerepe volt Manojlovićnak, aki akkortájt 
felváltva néhány hónapot hol Temesvárott, hol Nagyváradon töltött 
vállalva az összekötő diplomata szerepét a temesvári Dél írócsoport 
és a nagyváradi holnaposok között.79

Nem sokra rá, 1909. november 11-én tartották meg A Holnap aradi 
matinéját, amelyet Todor Manojlović vezetett be egy programszerű 
írásával, s amelyen Ady is fellépett.80

Utolsó találkozásuk 1910 tavaszán, Lengyel Menyhért Tájfun 
című darabjának előadásán volt, a Szigligeti Színházban, illetve a 
rákövetkező napon. Manojlović ezt így beszéli el: 

„A prémiére-re lejött Váradra a szerző is Hatvany Lajossal és még 
egy-két pesti barátjával. Ünnepélyes, fényes színházi est volt. 
Zsúfolt ház, érdekes, válogatott közönség: a város notabilitásai, 
estélyiruhás hölgyek és szmokingos urak a földszinti páholyokban 
és a zsöllyékben, az egész irodalom, a helybeli sajtó és néhány 
fővárosi meg kolozsvári újságíró is. A főattrakció azonban a szer-
zőnek és vendégeinek fenntartott jobboldali proszcénium-páholy 
volt – nem annyira Lengyel vagy Hatvany miatt, hanem mivel 
ott Ady kíséretében egy feltűnően csinos és elegáns fiatal hölgy 
is megjelent. Magas termetű, büszke tartású nő, akinek nyúlánk 
karcsúságát még hangsúlyozta csillámos díszű finom fekete estélyi 
ruhája, és nemesvonalú sápadtas arcát, azzal a nyugodt tekintetű 

 78 Uo. Az eseményt Manojlović – igaz csak távirati stílusban – 1909. október 2-ai és 3-ai 
naplójegyzeteiben is megörökíti.

 79 Franyó Zoltán: Matiné Temesvárott. Magyar Hírlap, 1969. január 26.
 80 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
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két nagy fekete szemével, könnyedén árnyékolta egy merész formá-
jú nagy párizsi kalap: – Léda, Ady Lédája, az asszony, aki a magyar 
irodalom egyik leglángolóbb szerelmi verskoszorúját inspirálta. 
Ady ott ült mellette mosolygó, ragyogó arccal, minduntalan feléje 
hajolván valami kis észrevétellel, megjegyzéssel, amelyre Léda 
rendesen csak egy-egy diszkrét nyájas bólintással válaszolt, mint 
ahogy egész viselkedése általában is előkelően kimért volt – és 
mi ott Emőd Tamással és Juhász Gyulával a földszint valamelyik 
hátsó sorából állandóan figyelvén őket, észrevettük, hogy a két 
nagy szerelmes szemei mennyire hasonlóak egymáshoz. Csak-
hogy Ady szemei sokkal élénkebbek, villogóbbak voltak. Gyula 
felbuzdulván, az ő kedves rajongó és tudákos módján Beatrice-ről, 
Lauráról, a Szonettek fekete Ladyjéről, Frau von Steinről, madame 
Sabatierről és Szendrey Júliáról kezdett ábrándozni, amire Emőd 
Tamás nevetve leintette, hogy ne tartson itt nekünk irodalomtör-
téneti előadásokat.

Akkor, helyesebben másnapra rá, csak egy futólagos találko-
záson láttam utoljára Adyt, aki már pár nap múlva Lédával Pá-
rizsba utazott – és én, aki abban a pillanatban még nem tudtam, 
hogy nemsokára magam is véglegesen otthagyom Váradot, nem 
is búcsúztam el tőle kellőképpen, komolyan. Utaink szétváltak 
örökre – de azért akkor én is nyugatra mentem. És könyvei és 
hébe-hóba érkező hírek révén fenntartottam vele a lelki össze-
köttetést továbbra is, egészen 1914-ig, amikor persze az is meg-
szakadt. Utoljára találkoztam egy régi váradi jóbarátommal, az 
azóta szintén már (túlkorán!) elhunyt nagytehetségű fi atal festővel, 
Balogh Istvánnal, 1913 nyarán, Rómában. Tőle hallottam akkor 
még bővebbet Ady életéről, sorsáról: tragikus szakításáról Lédával 
és boldogító, új, ifj ú szerelméről, Csinszkáról. És vége. Jött a nagy 
istenítélet és utána az ő halála is.”81

Hogy milyenek is voltak az Adyval való találkozások, azt Manoj-
lović egyik emlékező prózájában idézi fel: 

 81 Uo.
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„Ady […] gyakran megfordult Váradon. Szeretett közénk jönni; 
nekünk pedig az ő jelenléte mindig ünnepszámba ment. Néhány 
felejthetetlen éjszakát töltöttünk el akkor vele. Egész éjszakákat, 
amelyek, igaz, hogy részünkre rendesen csak úgy tíz óra után 
kezdődtek, de kárpótlásul aztán busásan kiegészítődtek a korán 
derengő és hosszúra elnyúló hajnali órákkal. Akkorra persze már 
nagyon megcsappant a társaság: barátaink, legtöbben újságírók – 
egynémelyik emellett, mint például Dutka, már családos ember 
is, vagy mint Emőd Tamás, még diák, joghallgató –, bevégezvén 
úgy éjfél körül munkájukat szerkesztőségeikben, inkább siettek 
mindjárt hazafelé, mint hogy – bármennyire nehezen is mond-
tak le erről – még azontúl is Adyval maradtak volna. Így aztán 
többnyire csak hárman-négyen tartottunk ki vele becsületesen 
tovább is: Juhász, én, és a hű Nagy Miska és vele esetleg Hegedűs 
Nándor – akik gyakran, kettesben, még lapzárta után is újra fel-
kerestek bennünket – vagy éppen másvalaki is jóembereink közül, 
aki akkor történetesen nem sietvén nagyon a lefekvéssel, vígan 
csatlakozott hozzánk. – Ady nagyobb társaságban, népesebb nyil-
vános helyen – kivéve, ha ott hölgyek is voltak jelen, akikkel, még 
ha nem is érdekelték őt különösebben, mindig kedvesen, gálánsan 
el tudott csevegni – rendszerint eléggé rezerváltan, szinte mereven 
viselke dett és csak bizalmas, minél szűkebb baráti körben és inti-
mebb, csendesebb környezetben törte meg azt a hűvösen tartózkodó 
modorát, amely aztán, mint valami álca hullott le arcáról. És ez az 
arc akkor olyan nemes baráti őszinteséggel fordult felénk.

Ha úgy éjfél felé vagy után is már csak hármasban-négyesben 
betértünk vele valami csendes éjjeli kocsmába, pl. abba a híres »Vá-
radi Bodegába«, és annak szerény kis borozóját szerencsésen még 
üresen is találtuk, Ady elemében volt: ott fesztelenül, kedélyesen el 
tudott beszélgetni mindenről, meghányni-vetni a napi újdonsá-
gokat, eseteket, pletykákat vagy komolyabb, legkomolyabb kérdé-
se ket, legkomorabb aggodalmakat is, szabadon, spontánul fűzte 
a gon dolatokat, ahogyan épp »jöttek«, felötlöttek, felvillantak 
agyában. Olykor hirtelen elhallgatott, elmerengett, mintegy csak 
némán szőve tovább valami gyötrő gondolatot és elborult tekin-
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tetével sajátosan, furcsán keresztülnézve, túlnézve rajtunk, mintha 
ott mögöttünk, fölöttünk valahol a menekülő életet követné 
ve le. De mindig hamar elhessegette az ilyen sötét pillanatokat, 
legszívesebben egy friss pohár borral, és élénken, tréfásan újra 
felvette a beszéd fonalát. Közben iddogált állandóan, de mindig 
bizonyos mértékkel és »lassú ínyencséggel« – mint Baudelaire 
mondaná. Jól bírta a bort és jólesett neki. Sohasem láttam Adyt 
– nem részegen, de még »spiccesen« sem. Amikor végre már a 
»Bodegában« ütött a záróra, és a városban igazán semmi lehe-
tőség sem volt már az »ülés« folytatására, kocsiba szálltunk, és 
kihajtattunk végállomásunkra: a pályaudvari vendéglőbe, amely 
szerencsénkre éjjel-nappal nyitva volt. Akkor már csak hárman 
voltunk: Ő, Juhász meg én. 

A kongó, üres vasúti vendéglőben bizony már csak nagyon 
zöldes-sárgán világítottak a gyér gázlámpák, és borzongatóan 
savanykás volt az a fehér bor is, amit az álmos, szinte alvajáró 
pincér csak kelletlenül szolgált fel nekünk. Adynak azonban va-
lahogy tetszett az az egész fura, szontyolodott hangulat, és még 
azt a lőrét sem rosszallta. Jóízűen nevetett rajta és gúnyolódott 
velünk, hogy már mi is elálmosodtunk, és minden becsületes tö-
rekvésünk ellenére, mégsem vagyunk igazi bohémek, sem Juhász, 
sem én. De azután észrevétlenül, önkéntelenül is rátért arra a 
témára, amely őt állandóan a legfájdalmasabban foglalkoztatta, 
izgatta: a politikára. 

Hazája s népének helyzete, sorsa már akkor mély aggodalom-
mal töltötte el – és lángoló haraggal annak intézői iránt. Jelentős 
beavatott pesti összeköttetései révén kitűnően, a legtüzetesebben 
informálódott az akkori osztrák–magyar politika egész belső me-
netéről, annak úgyszólván minden, néha még legtitkosabb mozza-
natáról, machinációjáról is – és eme értesülései, valamint persze a 
saját személyes éles szemű megfigyelései alapján is, nagyon sötét 
prognózisokat állított fel a jövendőre nézve. Ezekről beszélt, ezt 
fejtegette majd minden alkalommal bizalmasai körében – ezekről 
nekünk is akkor ott, a füstös, tegnapi szagú vendéglőben, méltat-
lankodva, leverten, keserűen, maró gúnnyal.
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Közben azonban a virradat már meglehetősen kivilágította 
azt az imént még egészen fekete ablakot, amelynek a közelében 
ültünk, és a távolból frissen felhangzott már a közeledő első haj-
nali vonat ritmikus, érces dübörgése és egy-egy vidám, éles füttye. 
Most már valóban végső ideje volt nyugalomra térni. Elindultunk. 
Kijöttünk a tiszta, enyhe májusi levegőre, a még árnyas reggeli 
világosságba. De az emeletes házak tetejét és kéményeit már ara-
nyozta a felkelő nap. Megint kocsival mentünk vissza a városba. 
Azaz csak egy darabig, a Brüll-házig (Lédáékig), Ady rendes váradi 
szállásáig, amely utunkba esett. Ott leszálltunk és búcsúztunk 
Adytól, aki megállt még pár percig némán a kapu előtt, mintha 
egyúttal attól az azúros szent kora reggeli órától is búcsúzni akart 
volna. Azután elmosolyogta magát és nagyon szívélyesen rázta meg 
mindkettőnk kezét. Ilyenféleképpen folytak Ady Endre hírhedt 
»dorbézolásai«.”82

Manojlović Ady-élménye

Todor Manojlović Ady-élményét (többnyire magyar nyelven írt) 
emlékező prózájában, lírájában és szerb nyelvű, Adyt bemutató és 
népszerűsítő tanulmányaiban fejtette ki. Visszaemlékezéseiben a 
Nagyváradon szemtanúként, résztvevőként megélt eseményeket 
eleveníti fel sok apró, érdekes részlettel, lírájában Ady ihletését, Ady-
élményét önti költeményekbe, tanulmányaiban pedig sokoldalúan és 
hozzáértően méltatja életművét, jelentőségét.

Mint Lőkös István írja, Manojlović „fi atalos szenvedéllyel s szin te 
fi lológusi pontossággal vallott és írt Ady költészetének példamutató 
forradalmiságáról, csak az európai lírai fejlődés távlataiban lemérhető 
nagyságáról”.83 S mint megállapítja „meglepő az, ahogyan érzékelni 
képes – fogékonysága, fi nom érzéke, megfi gyelőképessége révén – Ady 
költészetének dimenzióit, mondhatnánk: a teljesebb Adyt, amikor »a 
nő, bor, haza, pénz és isten« motívumaira fi gyel fel Ady verseiben, 

 82 Uo.
 83 Lőkös: i. m. 
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vagy a magyar tradíciókkal szembenéző, s a Nyugat modern kultúrája 
felé forduló költőt látja meg Adyban, s azt a lírikust, »akit az élet 
nagy és örök problémái izgatnak, égetnek és kínoznak…, aki bódult 
és kétségbeesett mindattól, ami az emberiséget eddig elkábította 
és ami miatt az emberiség kétségbeesett«”.84 Ady költészete ugrás-
szerű felívelésének egyik okát Manojlović a termékeny nagyváradi 
kultúrközegben látta, és ilyen értelemben egyik írásában párhuzamot 
is von Ady első debreceni (Versek, 1899) és nagyváradi (Még egyszer, 
1903) verseskötete között: 

„Nagyvárad »modernsége«, »felvilágosultsága«, »kriticizmu sa«, 
»természettudományi világnézete«, darwinizmusa, antiklerika-
lizmusa és mindezekkel szorosan összefüggő politikai iránya, széles 
idealisztikus liberalizmusa, többé-kevésbé radikális demokratiz-
musa, amely a hagyományos nemzeti önállósági alapelvtől számos 
végtelen finom átmenetű árnyalaton keresztül sokszor egy tiszta 
szocialista programig is elívelt, – mindezek a felfogások, eszmék, 
tendenciák, megragadták az ifjú Adyt, és csodás termékenyítő 
erővel hatottak gyorsan feleszmélő, fényesen kibontakozó szel-
lemére.

E hatás mértékét legfrappánsabban jelzi a különbség Ady két 
első verseskötete, a még Debrecenben, 1899-ben megjelent »Köl-
temények« és a csak három évvel utóbb már Nagyváradon kiadott 
»Még egyszer« között. Míg a debreceni füzetecskében igazán a 
legnagyobb jóakarat és a legmikroszkopikusabb »belátás« sem 
tudná még felfedezni egy árva szikráját a jövendő nagy költőnek, 
a »Még egyszer« a különben inkább még csak sejtető, merészebb, 
egyénibb felcsendülései közepette már hozza egy olyan kész és 
fehérizzású remekét a magyar – és minden – lírának, amilyen 
»Az én menyasszonyom«.”85

 84 Uo.
 85 Manojlović: Emlékezés… 133–138.
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Emlékező prózájának egyik legszebb darabja az Ady Endrével az 
elillant évek szőlőhegyén című írása, amelyben megmutatkozik Ady 
iránti rajongása.86

„Vagyunk azonban még egypáran, persze már egyre kevesebben, 
gyérebben, akik látjuk őt még másképpen is: közelebbről, közvet-
len közelből, csodálatosan még élő emberi közelségben – mivel 
hát hajdan, egy régi boldog múltban, a régi »holnapos« Váradon, 
tényleg így is láttuk, így ismertük meg őt, így töltöttünk el vele 
néhány gyönyörű éven át számos felejthetetlen éjszakát és álmatag 
hajnalokba torkolló éjszakát, lelkes, meghitt baráti együttlétben. 

Eme »emlékezetes órák és beszélgetések« folyamán (mint Ver-
laine mondaná –, akinek Ady is igen nagy tisztelője volt), mé lyen 
lelkünkbe vésődtek az ő szavai, sajátos hanglejtése, mindig kereset-
len, minden póz nélküli, de mindig pregnáns, találó és szuggesztív 
kifejezésmódja, sok csak úgy hanyagul, tréfásan, gúnyosan odave-
tett nagyon komoly, sőt komor észrevétele, gondolata; egynémely 
kegyetlenül szellemes »vágása« különböző akkori politikai és iro-
dalmi nagyfejűek ellen – vagy kedves, baráti élcelődései, évődései ve-
lünk is, amiken aztán jóízűen nevettünk mindannyian; de ugyanúgy, 
rendkívül élénk és kifejező arcjátéka, csodás nagy fekete szemeinek 
hirtelen felvillanásai és elborulásai, annyira karakterisztikus rövid, 
férfias gesztusai, vagy ama abrupt elhallgatásai, elmerengései gőgös-
fáradtan hátraszegett fejjel – amikből aztán már néhány másodperc 
múlva feleszmélve, szívélyes, minteg y mentegetődző mosollyal 
nyújtotta felénk koccintásra hamarjában újra megtöltött poharát. 
Ezekből a momentumokból, benyomásokból egy dússzínű, igaz és 
maradandó kép alakult ki bennünk az élő Ady Endréről, a Vér és 

 86 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735. Az Igaz Szó tematikus Ady-számában 
jelent meg Manojlović írása, amely Vujicsics D. Sztoján szerint „a számos megje-
lent visszaemlékezés között egyike a legérdekesebb színfoltoknak, amelynek külön 
érdekessége, hogy neves szerb költő írta hibátlan, szép művészi magyar nyelven” 
(Vujicsics D. Sztoján: Ady és a… 128–137.).; Egyébként a szövegben emlegetett 
„annexiós válságra” 1908. október 7-én került sor, amikor az Osztrák–Magyar Mo-
narchia bejelentette Bosznia-Hercegovina bekebelezését.
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arany, Az Illés szekerén és a Szeretném, ha szeretnének még fiatal és 
máris diadalmas, »lassan, gőggel magasra lépő« költőjéről.

De ebben az intim baráti képben lényegileg, sejtelmes anticipá-
cióban mégis benne volt már mindaz is, amit a többség csak a jó tíz 
évvel később felragyogó nagy apoteózison keresztül tudott (végre ő 
is!) ámuló lelkesedéssel meglátni Ady Endrében. Mert valóban, Ady 
régi váradi hívei között voltak az ő legrégibb és legigazibb megértői 
is. Abban az ő ottani legszűkebb baráti körében, amelyhez […] ma-
gam is tartoztam, igazán már akkor sem, amikor még bizalmasan 
együtt ülhettünk s beszélgethettünk ott vele, »nem volt titok, hogy 
ő Árgylus, az álmok királya«. Megéreztük, megláttuk azt a gyorsan 
fellobbanó fiatalos lelkesedés és baráti érzés csalhatatlan intuíció-
jával – és még a legmindennapibb bohémes, jópajtási csevegéseink, 
mókázásaink közepette is mindig ébren volt bennünk az a különös, 
szinte misztikus tudat, hogy itt egy rendkívüli emberrel állunk 
szemben, és hogy a vele átélt évek ifjúkorunk legszebb emlékei 
között fognak maradni mindvégig. […]

Egyszerre csak azonban valami döbbentően megzavarta ezt a 
mi – minden bújával-bajával együtt – egészében véve mégis derűs, 
gondtalan, boldog kis bohéméletünket. Egy sötét viharfelhő vé-
szes árnyéka borult hirtelen ránk – az annexiós-válság. Háborús 
veszedelem! Ady látszólag nyugodt, szinte fásult fatalizmussal 
vette tudomásul a dolgot, sőt talán némileg azzal a bizonyos keserű 
elégtétellel is, amit önkéntelenül is érez az ember, ha egyszerre csak 
beválik, megtörténik az, amit ő rettegve már régen előre látott. 
Valójában mélyen meg volt rendülve, mivel mégsem várta, hogy 
Bécs már ilyen hamar fog beleugrani abba a nyaktörő kalandba, 
és mivel keményen meg volt győződve róla, hogy az a kaland csak 
katasztrofálisan végződhetik a Monarchiára és ezzel – menthe-
tetlenül! – Magyarországra nézve is. Tisztában volt ezenkívül 
Ady (már akkor is!) azzal a legsúlyosabb körülménnyel is, hogy 
háború esetén az bizony már csak egyetemes európai háború lehet 
és semmiképpen nem az a »két héten belül elintézhető« kedves 
»kis balkáni háború«, amelyre a Konrad von Hötzendorfok és 
Aerenthálok olyan vígan készülődtek. És ez okból is fogta ő fel 
az annexiós válságot komolyabban, mint talán akárki más akkor 
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az egész Monarchiában. Aggodalmas, izgalmas hetek, hónapok 
következtek, amelyek alatt a béke sokszor már csak egy hajszálon 
függött. Ady akkor, nyughatatlanul, még sűrűbben, mint azelőtt, 
utazgatott oda és vissza a Budapest–Nagyvárad–Érmindszent-
vonalon. Hozta nekünk állandóan a híreket a fővárosból, gyakran 
egészen kikelvén magából a politikusok hihetetlen vaksága és 
butasága miatt. 

Egy szép napon aztán, amikor már úgyszólván mindenki fel-
adta volt az utolsó reményt is a válság békés megoldására – ez, szin-
te csodaszerűen mégis bekövetkezett: Pasicsnak, az akkori szerb 
miniszterelnöknek áldozatkész engedékenysége megmentette a 
békét. Kisütött újra a nap. Mindenki fellélegzett. Mi is ott a szer-
kesztőségek és a bohém asztal körül többé-kevésbé elhittük, hogy 
most már rendben van vagy legalább valahogy majd rendbe jön még 
minden. És sokan fölényes megelégedéssel idézgették az akkoriban 
még meglehetősen komolyan vett, annyira megnyugtató és annyira 
naiv axiómát, miszerint: »a mai modern világban már abszolúte 
nem kerülhet sor háborúra és minden vitás kérdés szépen el lesz 
intézve a zöldasztalnál – ahogy ezt, íme, épp ez a simán megoldott 
válság is örvendetesen bizonyítja«. Ady ellenben nem volt ezen a 
véleményen, és abban a »sima megoldásban« az egész ügynek csak 
egy alkalmasabb időpontra való elhalasztását látta. Az Annexiós 
válság őt végleg megszilárdította abban a felfogásban, hogy a Mo-
narchia feltétlenül, »mindenáron akarja« a háborút (már azt az ő 
»kis háborúját« Szerbia ellen) és azt előbb-utóbb, »ha nem délre, 
hát estére« ki is fogja robbantani. Sötét, riasztó perspektíva volt 
ez – és mi ezért nem is akartunk nagyon beléje merülni.”87

A Nagyvárad, Ady… című írásában is kitér Adynak az annexiós 
válsággal kapcsolatos véleményére.

„Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy jövőbe látó ké-
pessége volt. Nagyszerűen belelátott a történelembe, sok mindent 
előrelátott. Emlékszem, tőle hallottam először a jugoszláv nevet. 

 87 Uo.
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Az is egyik politizálgató éjjeli üldögélésünk alkalmával történt, 
az annexiós válság idején. Adynak nagyon jó értesülései voltak, 
állandó összeköttetésben állt a redakciókkal, mert hát folyton 
kínozta a magyar kérdés, a magyar jövendő, érezte a tragédiát. 
Mindig a legfeketébben látta a helyzetet, úgy, ahogyan a verseiben 
írta. Az annexió különben is veszedelmes dolog volt akkor. Először 
izgult fel Magyarország, először rémlett fel a háború veszélye. Az 
okos, jobb emberek, élükön Adyval, nem kívánták a háborút, és 
féltek ettől a lehetőségtől. Ady teljesen a szerbek mellett volt, 
és ekkor valahogy még közelebb kerültünk egymáshoz. Pašićról 
beszélt. Érdekes, hogy az osztrák és magyar lapok egytől-egyig a 
legnagyobb megvetéssel írtak róla, ő meg nagy tisztelettel beszélt 
Pašićról. »Nagyszerű ember« – mondogatta –, »letette Györgyöt 
a trónöröklésről, minden elégtételt megadott«. Hegedűs Nándor 
is ott volt, ő kérdezte: »Akkor tán nem lesz baj?« »De lesz baj« 
– mondja Ady –, »mert ezek nem tudnak betelni, ezek tovább 
akarnak menni«. Mi, többiek igyekeztünk derűsebb fényben 
tüntetni fel az eseményeket, úgy láttuk, hogy a válságnak vége, 
és örültünk, hogy megint béke van. Ő erre keserűen megjegyezte: 
»Nincs béke. Két-három év múlva majd újra megpróbálják, és 
meglesz a háború«…”88

Ugyanott Manojlović leírja Ady és Léda szerelmét, kapcsolatát is. 

„Ebbe a korszakba tartozik Ady nagy szerelme Lédával. Brüll úr, 
Léda apja, az előkelő váradi zsidó körökhöz tartozott. Nagyon elő-
kelő öreg bácsi volt, és egy kis dzsentris hülyéskedés is volt benne, 
annyira beleélte magát. És Lédában is megvolt ez az előkelő, büszke 
tartás. De tényleg nagyon szép volt és érdekes. Nem akart senkivel 
sem ismerkedni, csak Ady létezett számára. Ott ő nem tűrt harma-
dikat, uralkodónő volt. […] És akkor jött Ady párizsi útja és volta-
képpen átváltozása. Mindaddig ő csak Debrecenig jutott el, tipikus 
magyar vidéki újságíró volt, s ott, Léda mellett képződik ki és jön 
bele a párizsi szellemi életbe. Különben, ahogy tudom, társaságilag 

 88 Manojlović: Nagyvárad, Ady… 634–637.
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nemigen kapcsolódott be Párizsba. Nem könnyen tanulta a nyelve-
ket, megérezte őket, de nem tanulta meg. Ő csak magyarul beszélt, 
a franciát törte. De azért megértette, megérezte az egész párizsi 
életet, nagyszerűen beleélte magát abba a légkörbe. Léda tolmácsolt 
mindig, és a francia költők verseit is lefordította neki. Itt lesz Adyból 
tényleg Ady, és ez Léda nagy irodalomtörténeti szerepe.

Érdekes volt azonban a családi viszony is. Léda nem vált el a 
férjétől, s egy balul sikerült üzleti vállalkozás után, amikor csaknem 
tönkrement, az öreg Brüll is kisegítette, kifizette az adósságait, 
ennek fejében viszont bele kellett mennie abba, hogy szemet huny 
Léda és Ady barátsága fölött. Lassanként annyira beleszokott abba, 
hogy Ady mindig ott van, hogy nemegyszer ő maga közvetített a 
szerelmesek között, ha haragban voltak egymással. Ilyenkor Léda 
tűrhetetlen volt, és a férje szaladt, hozta Adyt vissza.

Ady különben a szerelemben borzasztó, mindent átkaroló 
ember volt, és ezt vallotta is, úgyhogy emiatt napirenden voltak a 
veszekedések. Ő úgy vélte, hogy neki szabad mindenfajta szerelem, 
az egész nagy élvezetes élet, mert hát rövid az ő élete; szinte testileg 
érezte a közeledő véget. Lényegében tehát egészen tragikusan fogta 
fel az életet és egész szerepét az akkori Magyarországon.”89

Adynak a nagyváradi szellemi és irodalmi életre gyakorolt hatá-
sáról egyik írásában így vélekedett: 

„Ady-Árgyrus, az »álmok királya« és egész nagyszerű egyéniségé-
vel olyan friss és gerjedelmes új élethangulatot teremtett ott, hogy 
bűvkörében nemcsak az ifjú Holnapos gárda, hanem úgyszólván 
az egész nagyváradi magyar értelmiség is kezdett az irodalomban 
és más szellemi törekvésekben valami komolyat, pozitívabbat is 
látni és érezni puszta fiatalos ábrándnál vagy hiú intellektuális 
játéknál.”90 Nagyváradot egyébként egyértelműen „Ady városának” 
tartotta: „Ady volt az, aki szárnyakat és határozott irányt adott a 

 89 Uo.
 90 Manojlović, Todor: Az ifjú Juhász Gyula. Váradi emlékek, 1908. Híd, 1957. 11. sz. 
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váradi poéták akarásának, aki megmutatta nekik »a Nyugatról intő 
földet«. A párizsi Bakonyból lángolva hazatérő Ady Endrét – akit 
akkor még Pesten alig vett valaki észre – a váradi poéták már mint 
felszabadítójukat, »fejedelmüket« üdvözölték. És végre is Ady, a 
szilágysági fiú, a zilahi diák, a debreceni jogász és újságíróújonc, 
Nagyváradon került először egy modern szellemű és úgyszólván 
nagyvárosias környezetbe, és ott találkozott aztán azzal a nővel 
is, akivel egy szép napon valóban elrepült Párizsba. […] Persze, 
hogy Ady hamar és hatalmasan túlnőtt a »váradi iskolán«, hogy 
rövid idő alatt teljesen az ő egyéni módján dolgozza fel, mélyítse 
el és alakítsa át mindazt, amit ott tanult. Mindezt nem vetette el, 
nem tagadta meg. És tartotta továbbra is a közösséget, a barátságot 
azokkal, akiken annyira túlnőtt. A viszony lényegileg nem változott 
meg közöttük, csakhogy éppen ezentúl ő volt a »tanár«, a vezér. 
De Ady régi jó emberei, tanárai között mindig szeretett valahogy 
»visszadiákosodni«, visszatérni az »elillant évekbe«, boldog – a 
múlt perspektívájában mindig boldog – gyerek- vagy sihederkorába. 
Ott keresett mindig újból menedéket az öregedés, a pusztulás réme 
elől, amely már alig harminc éves korában is olyan kegyetlenül gyö-
törte. Ez a méla és fájdalmas vágy, ez a honvágy volt lelkületének 
egyik legmélyebb momentuma, lírájának és egész emberségének 
egyik legfinomabb forrása.”91

Amikor 1958 őszén Nagybecskereken felkereste Aleksandar Tiš-
ma, hogy elbeszélgessen vele a régmúlt idők eseményeiről, a kedélyes 
társalgás során Manojlović több érdekes adomát mesélt el neki Adyról, 
többek között „dzsentris, hosszú fekete selyemharisnyáiról” is.92

Szerb nyelvű Ady-tanulmányaival Manojlović Ady költészetét és 
életművét méltatta, jobban mondva tolmácsolta és közvetítette a szerb 
olvasóközönségnek. Ő volt egyébként az első szerb Ady-tanulmány 
szerzője is, amely 1913-ban jelent meg a Letopisban.93 Erre a későbbi 
években igen büszke volt mondván: „Ady Endrét […] én ismertettem 

 91 Manojlović: Emlékezés… 133–138.
 92 Tišma: i. m.
 93 Manojlović, Todor: Andrija Adi, mađarski liričar. Letopis, 1913. 296. sz. 22–45.
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először egy fi atalos, lefordított versidézetekkel is illusztrált esszémben, 
mely 1913-ban jelent meg a Letopis című folyóiratunkban.”94 Hogy 
miért éppen akkor írta meg tanulmányát, azt Lőkös István azzal ma-
gyarázza, hogy Manojlović Adyról utoljára 1913 nyarán hallott hírt 
Rómában, barátjától, Balogh István festőművésztől, aki bővebben 
mesélt neki sorsáról, tragikus szakításáról Lédával és ifj ú szerelméről, 
Csinszkáról.95 Lőkös szerint ez az emlékezés volt az inspirálója első 
Adyról írott tanulmányának,96 amely, tegyük hozzá, a szerbeknél 
fontos szerepet töltött be Ady népszerűsítésében. Lássuk csak egy 
részlet erejéig, hogy abban miként is vélekedik róla: 

„Ady a magyar irodalom korszakának vezére, feje, »koronázatlan 
királya«. Megadatott neki az a nagy költőknél is ritka kiváltság, hogy 
népének, nemzetének képviselője legyen. Benne tudatosult, formát és 
kifejezést nyert mindaz, amire már néhány évtizede vágytak, és ami 
forrt a magasabb rendű magyar lelkekben, minden elégedetlenség 
az addigi nehézkes szellemi haladással s a nemzet hibás és bűnös 
törekvéseivel, minden gomolygó vágy a jobb iránt, minden nagy és 
olthatatlan szomj a nyugati kultúra iránt.

Adyt minderre különleges szellemi és lelki alkata tette alkalmas-
sá. Benne két ellentét harcol egymással: egyrészt az ősmagyar, ázsiai, 
szenvedélyes, telhetetlen, romantikus-nemesi; másrészt a túlfi no mult, 
fi lozofi kus és nyugatias hangulatú természet. Számára mindkettő 
egyformán kedves, egyformán igaz és egyformán ellenállhatatlan. 
Kelet és Nyugat összeütközése egyetlenegy lélekben! Talán ez az örök 
harc lobbantotta lángra azt a tüzet, mely nagy költővé avatta.

A vér magasabb hőfokában rejlik a költészet minden titka. Két-
szeres érzékenység, az érzékszervek és az értelem ingerlékenysége, 
különös, már szinte beteges éleslátás; mindez a látnokok jellegzetes 
tulajdonsága, akiknek sorába a költő is tartozik.

Ady költő, isten kegyelméből, költő – szinte azt mondhatnám 
– a szó mítoszi értelmében. Költő, teli szenvedéllyel, látnoksággal, 

 94 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
 95 Lőkös: i. m.
 96 Uo.
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emlékkel és vággyal, aki lelkesen, de egyúttal tragikusan áll az élet 
fényes és kegyetlen rejtelme, ám saját személyének talánya előtt is. 
Költő, nem formaművész, nem a szép frázisok és verssorok kovácsa 
(az ilyeneket csak a költészet felszínes, üres művelőinek tekinti), ha-
nem olyan költő, akit az élet nagy és örök kérdései izgatnak, égetnek, 
kínoznak, olyan művész, akit elkábított és kiábrándított mindaz, 
ami az emberiséget eddig elbódította és kétségbe ejtette.

Nő, bor, haza, pénz és isten – ez az öt dolog az élet lényege, az a 
bensőséges, titokzatos csíra, minden boldogság, minden szenvedés, 
minden szépség és minden borzalom okozója. Örökké ezek körül 
táncolnak és hajlonganak az emberek. Értük harcolnak és ölnek. 
Nekik, és csakis nekik énekeljük utolsó leheletünkig legünnepé-
lyesebb és legszentebb allelujáinkat.

Nekik és róluk dalol Ady szenvedélyesen és elragadtatva, akár 
egy bíborba öltöztetett dionizoszi pap, vagy bűvész, aki bálványai-
nak dicsőítésére vérét ontja és kitépi ereit szívéből, hogy lantjára fe-
szítse őket és e csodálatos hangszeren eljátssza az élet himnuszát.

Számára az élet a legfontosabb: a jó és a rossz, az öröm és a fáj-
dalom, az első okozat és a végső cél. Élni kellemes, élni borzalmas, 
élni pompás és szép – de élni kell. Filozófiájának körülbelül ez a 
magva. Költészetében ezt tárja elénk festőien és ditirambikusan. 
Önmagában és maga körül érzi és látja mindenütt az örök és meg-
változtathatatlan törvényt és kényszert (a görök Anankét), mely 
mindent könyörtelenül űz és hajt a maga útján, s mely ellen sem-
miféle ellenállás sem segít. Harcolni azért mégis kell, mert a harc 
szép és férfias – az élet magasztos megnyilvánulása. Az önérzet és 
értelem megköveteli a harcot, s végül megköveteli azt a végzetes 
örök törvény is. Minden végzet: az, hogy éppen magyarnak született, 
hogy népe, nemzete intellektuális lelkiismeretének éppen benne 
kellett felébrednie, hogy éppen ő a legnagyobb magyar fájdalom 
és remény hordozója – s ezen kívül még a bor, nő, balsors és kétség 
okozta próbatételek és kísértések hordozója is.”97

 97 Manojlović: Andrija Adi… 22–45. Ennek részletét magyar fordításban lásd Külfödiek 
Adyról. Nagyvilág, 1977. 5. sz. 729–730.
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Bori Imre értelmezése szerint Manojlović ebben a tanulmányá-
ban Adyról „a tisztelet és rajongás hangján beszél”, abban „a látnoki 
költőt ünnepli”, a Vér és arany című kötet szerzőjét, miközben azon a 
véleményen van, hogy „az istenes versekben érte el Ady Endre a költői 
tökéletességet”, erényként hangsúlyozva, hogy „az 1910-es évek első 
felében még magyar kritikusai sem látták ilyen modern módon, és 
nem interpretálták akkora beleérzéssel Ady költői világát, mint tette 
azt Todor Manojlović” a róla szóló első tanulmányában.98

Manojlović 1913. évi Ady-tanulmánya egyébként 12 Ady-versfor-
dítását is tartalmazza: A Hortobágy poétája; Mért is tettem?; A Szajna 
partján; Vén faun üzenete; Léda a hajón; Temetés a tengeren; Mária 
és Veronika; A Halál rokona; A szivárvány halála; Mi urunk: a Pénz; 
Pénz és Karnevál; Sem utódja, sem boldog őse...99 Herceg János írja 
Ma noj lović Ady-fordításairól, hogy ő „már a maga szimbolizmu-
sát is beolvasztotta fordításaiba. A tartalmat híven visszaadja, de a 
formai hűségre már nem nagyon ügyel. Az ő Ady-verseinek más a 
zenéje, mint az eredetieknek. Ő kéjesen nyújtózkodó dallamokban 
leli örömét”.100

Manojlović a későbbi évtizedekben is igyekezett mindig új árnya-
latot adni Ady-képéhez.

Így amikor 1953-ban Ivan Ivanji Újvidéken kötetben közzétette 
saját Ady-versfordításait, természetesen Todor Manojlovićot kérte fel 
a bevezető tanulmány megírására.101 Abban Manojlović „az ihletett, 
modern, európai formátumú költőről” értekezik hangsúlyozva annak 
forradalmiságát, s úgy értékelve, hogy Ady költészete voltaképpen 
annak sajátos, belső önéletrajza.102 A Góg és Magóg fi a vagyok én… 

 98 Bori Imre: Miszcellánea. Híd, 1992. 4. sz. 275–282. Szerb közlését lásd Imre Bori: 
Miscellanea. Ulaznica, 1994. 139–140. sz. 46–52.

 99 Manojlović: Andrija Adi… 22–45. Egyébként a Letopis ugyanezen számában látott 
napvilágot még egy Ady-tanulmány (Marko Maletin: Ady, a magyar hős).

 100 Herceg János: Ady szerb–horvát fordítói. Kalangya, 1944. 2. sz. 53.
 101 Ady Endre: Pesme. Izbor i prevod Ivan Ivanji. Uvod Todor Manojlović. Novi Sad, 

1953.; Manojlovićnak e tanulmánya korábban a Letopisban is megjelent (Manojlović, 
Todor: Endre Ady. Letopis, 1953. január, 30–46.)

 102 Uo.
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kezdetű „szuggesztív” versében Manojlović szerint „már lényegében 
benne foglaltatik Adynak, a szociális- és kultúrharcosnak teljes »prog-
ramja«, teljes nézete”,103 ám szerinte Adyt Párizs bontakoztatta ki s 
formálta azzá, ami volt.104 Tanulmányának végén leszögezi, hogy Ady 
„a magyar költészet csúcsát” képviseli, amelyen – Petőfi  mellett – senki 
meg sem közelítheti.105 Manojlović Adyt e tanulmányában egy tágabb, 
európai irodalmi közegben is elhelyezi mondván, hogy neve közvetle-
nül Byron és Baudelaire után következhet, akiknek „lázadó, agresszív 
individualizmusával” Ady mindig rokonszenvezett. Végül Manojlović 
azt is leszögezi, hogy ha Ady történetesen valamelyik nagyobb európai 
nyelven alkotott volna, akkor már világszerte ismernék.106

Jó tíz évvel később – mindössze néhány évvel a halála előtt –, 
1964-ben Manojlović egy újabb szerb nyelvű tanulmány írt Ady 
Endre és a „magyar modern” első felszárnyalása címmel.107 Abban ér-
dekesen taglalta Ady és Léda kapcsolatát a nagyváradi Royalban való 
megismerkedésüktől kezdve a párizsi évekig rávilágítva e kapcsolat 
családi hátterére is.108 E tanulmányában is megerősítette, hogy Ady 
költészete „a párizsi napsütésben” bontakozott ki, rámutatott arra, 
hogy Ady forradalmi költészete sokakat kétségbe ejtett az akkori 
Magyarországon, s kiemelte, hogy Ady már a XX. század első éveiben 
megjövendölte az első világháború kitörését.109 Természetesen kitér 
Nagyváradra is meg a holnaposokra mondván, hogy Adyt a nagyvá-
radiak mindig a sajátjuknak tekintették, s hogy sehol sem várták oly 
szívélyes elragadtatással, mint Nagyváradon.110

 103 Uo.
 104 Uo.
 105 Uo.
 106 Uo.
 107 Manojlović, Todor: Endre Adi i prvi uzlet mađarske moderne. In uő: Bliže velikom 

suncu. Zrenjanin, 1968, 220–228. E tanulmány első közlése: Književne novine, 1964. 
április 17. 4–5.

 108 Uo.
 109 Uo.
 110 Uo.
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Említett tanulmányai mellett Manojlović több írásában is kitért 
Adyra, így Mallarméról szóló tanulmányában is,111 amelyben egyik 
helyen a modern magyar költészet kialakulását taglalta. Abban Adyt 
a legnagyobb magyar költőnek nevezte, aki Párizsban lelte meg szel-
lemi hazáját, otthonát.112 Szólt a holnaposokról is, akik között Babits 
Mihályt és Juhász Gyulát mondta a legjelentősebbeknek.113

Manojlović értekező prózájában sajátos helyet foglal el az az írás, 
amelyben Ady védelmére kel, amikor az „Ady-revízió évében”, 1929-
ben egykori barátját támadások érték.114 Az Ady védelmében című 
írásában a többi között ezt olvassuk: 

„Ady Endre tényleg olyan alakja a magyar szellem és irodalom tör-
ténetének, amely egészen természetesen olyan kavarodást idézett elő 
a szellemekben, amely nem fog gyorsan lecsillapodni. És hogy Ady 
támadói még mindig hallatják a szavukat, az egészen természetes. 
Azok a konzervatívok és reakciósok, akik már a jelentkező fiatal 
Adyt el akarták némítani, nem tudták megakadályozni az ő dia-
dalát, amely – mindhiába minden – már abszolút és teljes és az én 
szerény véleményem szerint nagy diadala a magyar költészetnek.

És ez az a pont, ahol az én csodálkozásom elkezdődik a ma még 
mindig tartó Ady-támadások felett. Hogy Magyarországon még 
mindig nem érzik át teljesen, hogy mit és kit bírnak Adyban. […] De 
ámulatba ejt, hogy a mostani Ady-támadók között egynéhány fiata-
labb és egész szellemi iránya szerint inkább a progresszív irányokhoz 
tartozó író is jelentkezik, hogy ezek szintén képtelenek átérteni 

 111 Manojlović, Todor: Malarme. In uő: Osnove i razvoj moderne poezije. Priredio Gojko 
Tešić. Zrenjanin, 1998, 96–127.

 112 Uo.
 113 Manojlović: Malarme… 96–127.
 114 Manojlović, Todor: Ady védelmében. Kalangya, 1944. február 15. (E cikk a Kalan-

gya szerkesztőjének megfogalmazása szerint eredetileg „az egyik szabadkai lapban 
jelent meg” 1929-ben, pontosabban a Bácsmegyei Naplóban 1929. augusztus 11-én.) 
1929-ben Manojlović a Nagyvárad című lapnak is nyilatkozott az „Ady-háborúval” 
kapcsolatosan (Manojlovics Teodor az Ady háborúról. Nyilatkozat. Nagyvárad, 1929. 
augusztus 18.).
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Ady jelentőségét, hogy ezek talán szintén ama »balga nagyok« 
közé tartoznak, akik nem tudták meglátni, hogy itt járt közöttük 
Árgirus, az álmok királya? Ez nehezen hihető éppen tekintettel 
a kérdéses emberek kultúrájára és ízlésére. Fájdalom, úgy látszik, 
hogy itt is egészen más, nem irodalmi és esztétikai motívumok a 
mérvadók. Itt is úgy látszik, a napi politika és társadalmi áramlatok 
befolyásolják az embereket, és az a vágy, hogy az új és szenzációs 
Ady-támadások útján új lehetőséget adjanak önmaguknak, és ki-
érdemeljék az uralkodó áramlatok jóindulatát.

Ezek az Ady-támadók, ezek a tegnapi fiatalok, akik hihetetlen 
és ízléstelen módon beálltak a »balga nagyok« közé, ezek ejtenek 
engem bámulatba és szomorítanak el különösen. A Gyulai Pálok, 
Rákosi Jenők, Szabolcska Mihályok, Herczeg Ferencek és követő ik 
nyílt dühe és szidalmazása igazán nem zavar ma már senkit sem. 
De zavarólag és kellemetlenül hatnak ezek a burkolt és nem őszinte 
ellenségeskedések, amelyek mostan a »józan kritika«, a jó ízlés 
és hasonlók mezében lépnek fel.

Én azt tartom, hogy egy igazi nagy költő és egy igazi nagy 
ember iránt – aki Ady biztosan volt – soha sem lehet túlzott 
kultusz és túlzott lelkesedés. Egy igazi nagy költő nagyon ritka 
valami. Sokkal ritkább, mint ahogy a tanárok és hivatásos iroda-
lomtörténészek gondolják. Azért, ha valamely nemzetet, valamely 
irodalmat az a váratlan szerencse éri, hogy egy nagy költőt kap, 
igazán nincsen ok csitítgatni a rendesen amúgy is későn jövő tapsot 
és lelkesedést. Ebben a finnyás, pedáns mértékletességben, hogy 
az istenért csak ne menjen túl a határon, van valami nem őszinte, 
valami be nem vallott hátsó gondolat. Még elfogadnám ezt az egész 
protestálást, hogyha azok az urak, akik most annyira befogják a fü-
lüket az Ady-entuziaszták állítólagos túlhangossága előtt, hogyha 
ezek az urak annak idején, amikor Ady becsmérlői sokkal nagyobb, 
sokkal zajosabb, sokkal ízléstelenebb zenebonát csináltak Ady 
ellen, hogyha akkor szintén ilyen energikusan protestáltak volna 
a túlzások és hiszterikus ordítások ellen. Ez fájdalom nem történt 
meg. Azok a rút és nemtelen hajszák, amelyek Adyt egész életén 
át üldözték, nem szültek semmi visszatetszést, nem váltottak ki 
semmi tiltakozást a mai objektívek köreiben, akik bizony akkor 
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is léteztek már, sőt, részben éppen kolomposok voltak ebben a 
csúnya hajszában. Így hát nekik igazán nem volna ma joguk a jó 
ízlés nevében felszólalni és ügyvédi és kenetteljes filippikákkal újra 
felvenni Ady ellen azt a harcot, amelyet egykor nyílt és brutális 
fegyverekkel nem tudtak a saját előnyükre eldönteni.

Ennyit mondhatok erről az új Ady-harcról, amelynek a vivői 
egyáltalában nem szimpatikusak, és akiknek a támadását eleve 
elveszett ügynek tartom, amiből rájuk dicsőség nem fog fakadni. 
Ez csak egy szomorú visszaesés az 1908–1910-es évek hangulatába, 
amely idők óta pedig már sok víz lefolyt, és Adynak az alakja kinőtt 
magasra, magasra, egész Magyarország fölé. Adynak ez a tusa nem 
árt, sőt talán egész élete stílusában van, hogy még a sírja körül is dúl 
a harc, amelynek mindig fatálisan az ő diadalával kell végződnie.

Hogy az Ady-kultusz hogyan hat a magyar irodalom további 
fejlődésére, azaz helyesebben fogalmazva, hogy Ady hogyan hat a 
magyar irodalom további fejlődésére, ez már nehezebb és komp-
likáltabb kérdés. Tény, hogy minden nagy szellem, különösen 
minden nagy művész nyomasztóan hatott közvetlen utódaira. A 
nagy egyéniségek tényleg elnyomják, szinte lehengerlik az utánuk 
jövő kisebbeket, ezeknek akarásait. Ez mindig így volt. Az egész 
irodalom- és művészettörténet erről tanúskodik. Meg kell fizetni 
a zseninek. Utána egy-két generáció mindig elpusztul, elsatnyul 
vagy legalább is nem éri el a célját.”115

Végezetül Ady Manojlović költészetét is megihlette, így több 
helyen is fel-felbukkan benne. Az alábbiakban három Ady ihlette 
versét közöljük.

 115 Uo. Manojlović ezzel az írásával voltaképpen A Toll című budapesti lapban 1929 
júliusában megjelent két Adyval kapcsolatos írásra reagál, amelyek elindították az 
úgynevezett Ady-revíziót, illetve az Adyval kapcsolatos vitákat. Bori Imre értékelése 
szerint „e kínos és szenvedélyes vitában Manojlović írása egyike a legbölcsebbeknek. 
Kitűnik higgadt szemléletével, az Ady Endre iránti tiszteletével, józan problémalátá-
sával és gondolkodásának progresszivitásával”. (Bori Imre: Miszcellánea… 275–282.)
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Vers a felszálló kőről116

Ady Endre, mostanában sokat gondolok
Arra a versedre a kőről,
Amit hasztalan dobunk föl,
Magasra, magasra – mert mindig és újra
Lehull, visszatér végzetesen a tompa talajhoz,
Amelyből vétetett.

Hasztalan a legerősebb lendület
S a nyílegyenes felszállás az azúrba –
Visszahull megint, súlyosan, kérlelhetetlen
A lusta, fekete földre,
Amelyhez tartozik – s a véletlenül arra vetődő tudós
Nyomban megállapítja fontoskodva 
És kissé megvetően:
Nem üstökös ez csakugyan,
Csak közönséges kő, mint a többi –
Majd hozzáteszi békülékenyen:
Egyébként az igazi üstökösök se szállnak,
Hanem zuhannak…
És zuhannak a repülők is – szerencsére csak itt-ott,
És (reméljük!) mind ritkábban,
De mégis zuhannak.

Hja, Zeusz semmiképp sem akarta,
Hogy az ember is repüljön,
És ezt az elhatározását
Igen élesen és egyértelműen
Tudtára adta Daidalosznak –
Ám ő (persze: Prométheusz sarja,
S a „szülőföld szerelmese”)

 116 A vers eredeti címe Pesma o letećem kamenu, s Ács Károly fordításában jelent meg (Híd, 
1968. 2. sz.). Lásd még Vujicsics D. Sztoján: Emlékek és áthallások. Népszabadság, 
1977. 272. sz. 6–7.
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Nem vette komolyan a tilalmat –
Önmaga és az utána következő
Számtalan végzetes légi utazó
Roppant kárára.

A légi utak (ide számítva
Az égbeszállást is)
Valójában csak a szárnyas teremtményeknek:
Madaraknak és angyaloknak
Állanak nyitva…
Érdekes egyébként,
Hogy olykor, az ihlet és elragadtatás perceiben,
A költők is azt képzelik magukról,
Hogy valamiféle szárnyas lények –
És olykor valóban magasra szállnak.

Ám ezek voltaképpen puszta illúziók,
És a költők, mindent egybevetve, nem mások,
Mint egyfajta illuzionisták –
Amiről már régóta igyekszik meggyőzni bennünket
Minden meg fontolt, reális ember –
S végül már igazán
El is hihetnénk (– el kéne, hogy higgyük! –) nekik, 
Ha csak egy kicsit
Intelligensebbek volnánk.
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Párizsi reggelek117

Guillaume Apollinaire és Ady Endre párizsi reggelei,
Akkor még ismeretlen mostani századunk
És első elszántságaink tavaszi tüze
Friss és megható pirkadattal világított be titeket.

Ti immár halhatatlan társaim, kortársaim –
Dalotok drót nélkül is toronyról toronyra hangzott,
Határról határra szállt, lármás városok fölött zúgott keresztül.

Igazán mindegy, kinek s milyen nyelven énekelünk –
Ha egy nagy gondolat lelkesít bennünket!

Guillaume! Endre! – röviddel az előtt, hogy feldördültek az ágyuk,
ti a leg forróbb nászdalt zengtétek el a világnak!
S megőriztetek nekünk valamit,
ama legendás párizsi reggelek hunyó tündökléséből,
melyek még sok bánatos alkonyt és komor éjszakát
világítanak majd be előttünk.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

…mi megértettük és tovább adtuk az új jeladásokat.
Baj is az, kinek s milyen nyelven énekelünk –
Ha egy nagy gondolat lelkesít bennünket?
Hát vajon – bármely nyelv is legyen,
melyen az ész és jóság szólal meg,
s melyen a szeretet dalát énekeljük – nem anyanyelvünk?

 117 A vers eredeti címe Pariska jutra, és Csuka Zoltán fordításában jelent meg az Alföld 
1969. évi 1. számában.
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Čovek usred nečovečnosti118

(1940–1944)

„Ember az embertelenségben”
                             Ady Endre

Nešto se u svetu slomilo,
Nešto se i u meni slomilo,
Nešto ogromno –
I ja stojim preneražen
Kao udaren gromom,
Pa ipak nekako – ne znam
Ni sam kako – još živ:
Čovek usred nečovečnosti.

Andrija Adi, veliki besmrtni druže
(O, sada gde sam i ja već iskusio sve ono
Što i ti, mislim da smem već
Tako da te nazovem) – veliki druže
U ljutom bolu i buntu,
Ti si nekad i usred onog pakla
Umeo još da udariš u najustreptalije žice,
I žustri plamen tvoje tužbalice
Suknuo je apokaliptički
Do (avaj!) zatvorenog, ravnodušnog neba.

Ja danas u ovom novom još strašnijem paklu
Stojim preneražen, sam
(Kao još mnogi, premnogi drugi,
Isto tako usamljeni

 118 Čovek usred nečovečnosti, azaz az Ember az embertelenségben, amely Ady egyik vers-
ciklusának a címe. Manojlović e versében a második világháború borzalmairól szól. 
Itt szerb eredetiben közöljük, ahogyan 1992-ben az Ulaznica 131–133. számában 
megjelent.
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I bespomoćni kao i ja)
I ne mogu da pevam, niti da se svetim.

Oplakao sam Pariz
I pomračenje fr ancuskog Sunca
(Našeg Sunca – je li? –
Baš naročito našeg!)
Oplakao sam Beograd obasut bombama
Onog groznog aprilskog dana,
Beograd u plamenu i ruševinama,
Beograd u ropstvu, u okovima
Onog suludog krvnika
Sa paklenim znakom kukastog krsta
Na zverskom čelu
I u zverskom srcu
Oplakao sam sve:
Pogibiju kragujevačkih đaka,
Nizove obešenih
Po zelenim lejama
Naših nekada srećnih sela,
Pokolj našeg naroda
I svih ostalih pregaženih naroda,
Unakažene leševe
Što su plovili našim rekama,
I logore i kamione smrti
I krematorije –
Ali samo muklo, u sebi,
Ili katkad u nekim nasumce
Nabacanim zapisima
Smušenim, bezvučnim, bezbojnim
Koje nisam znao da uskladim
U smislene pesme
Ili jasnu sliku.

Stojim preneražen i nemoćan –
Čovek usred nečovečnosti,
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Svirač na čijem su instrumentu prsle žice
Slikar čije su kičice
I paleta izgorele.

Nagyváradról a nagyvilágba

Miután 1910-ben odahagyta Nagyváradot, végleg hátat fordított 
jogi tanulmányainak, és teljes egészében a művészettörténetnek 
szentelte idejét. Az idő tájt Burckhardt és Wölffl  in műveit olvasta.119 
1910 őszén Budapestre utazott, majd onnan Bécsbe, október elején 
pedig Münchenben találjuk, ahol 1911 márciusáig szenvedélyesen 
látogatta a múzeumokat és művészettörténeti gyűjteményeket.120 
Szíve szerint kilépett Európába, s fennmaradt levelezésének tanúsága 
szerint ugyanezt tette több barátja is: Mara Jenő Franciaországból és 
Angliából jelentkezett neki, Novák Rudi Olaszországból írt, Tabéry 
Géza Genfből, Fülep Lajos pedig akkortájt éppen az olaszországi 
művészetet tanulmányozta.121 Valamennyiükben, így Manojlovićban 
is, volt egy felfokozott tudásszomj, egy erős tapasztalatszerzési vágy, 
amelyet csak utazásokkal lehetett csillapítani. Félévnyi ott-tartózko-
dás után meggyőződött arról, hogy a müncheni szellemi légkör nem 
felel meg művészettörténeti tanulmányainak, s ezért 1911 tavaszán 
Olaszországba, Firenzébe utazott egyik barátjának, bizonyos Pozso-
nyinak a meghívására.122 Ott hónapokon át a múzeumokat, képtá-

 119 Solarov: i. m. A fiatal Manojlović bátran indulhatott Európába, hiszen anyanyelve 
mellett akkor már beszélt és írt németül, magyarul, olaszul és franciául.

 120 Uo. Ebben az időszakban írta képzőművészeti tárgyú publicisztikáját is. Így 1910. 
november 6-án az Andor József szerkesztette Élet című szépirodalmi és kritikai 
hetilapnak (amelyben az idő tájt Dutka Ákos, Erdős Renée, Juhász Gyula, Kosztolá-
nyi Dezső, Nagy Sándor, Sz. Szigethy Vilmos és mások is közöltek) Svédek tárlata a 
Hagenbundban címmel érdekes és hozzáértő cikket közölt néhány svéd képzőművész 
bécsi tárlatáról. Ebből az időszakból származik hivatásos magyar nyelvű publicisz-
tikájának egy másik kézzelfogható bizonyítéka, magyar nyelvű névjegykártyája, 
amelyen ez áll: „Manojlovitsch Theodor, hírlapíró”.

 121 Uo.
 122 Uo.
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rakat, templomokat és művészeti gyűjteményeket tanulmányozta, 
s eközben naponta 5–6 órát töltött „terepen”.123 Közben jegyzetelt, 
tanult, gyarapította tudását. 1912 őszén már Velencében van, 1913 
nyarán Rómában, majd egy rövid ideig Padovában.124 Olaszországban 
persze nemcsak a reneszánsszal találkozott, hanem az akkor kibon-
takozó futurizmussal is. Eközben kitérőként – 1911 októberétől 
1912 februárjáig – Temesvárott újságíróskodott, majd 1913. április 
25-én beiratkozott a bázeli Bölcsészeti Egyetem művészettörténeti 
szakára.125 Mindössze három szemesztert hallgatott ott, amikor kitört 
az első világháború. Annak híre voltaképpen nem is Bázelben érte, 
hanem Németországban, egy fürdőben, ahol unokahúgával és nagy-
nénjeivel nyaralt.126 Azonnal visszatért Bázelbe, majd rokonságával 
együtt Olaszországba utazott, s ott volt egészen 1916-ig, amikor is, 
a szerb kormány felhívására önkéntesként Korfu szigetére utazott.127 
Ott 1916–17-ben francia és olasz tolmácsként dolgozott.128 1918 végé-
től 1919 nyaráig Firenzében volt nagynénjénél, Linka Krsmanovićnál, 
utána Belgrádba utazott, ahol Vinaverral, Miličićtyel, Kosorral, Pan-

 123 Uo.
 124 Uo.
 125 Uo.
 126 Uo. Péter László Juhász Gyula egy alig ismert cikke nyomán (Magyarok, szerbek: em-

berek. Délmagyarország, 1919. január 19.) dokumentálta Manojlović háborúellenes-
ségét: „Theo sápadtan és remegve tiltakozni akart a háborús őrültség ellen. […] Theo 
így beszélt: – A disznók miatt akarnak háborút. A sertések miatt, és a disznó uszítók 
miatt, akiknek érdeke ez. A magyarnak nem érdeke, a szerbnek se, de igenis az oszt-
rák szoldateszkának! Egy az ellenségünk, közös a veszedelem, de nem tudják, vagy 
nem merik kimondani.” (Péter László: Ady Endre és Juhász Gyula… 83–85.) Bosnyák 
István Méliusz József visszaemlékezései (Méliusz József: Bevezető és magyarázat egy 
regényrészlethez. Híd, 1968. 2. sz. 175–177.) nyomán pontosítja, hogy Manojlović 
az első világháború kitörése előtt írt egy pacifista, háborúellenes újságcikket. Az írás 
a Neue Temeswarer Zeitungban jelent meg 1914. július végén A szerb ifj úság a békéért 
címmel. (Bosnyák István: i. m. 24.)

 127 Uo.
 128 Leksikon pisaca Jugoslavije IV., 94–96. Ezzel párhuzamosan a Srpske novinéban meg a 

Zabavnikban közölt cikkeket.
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du rovićtyal, Crnjanskival, Korolijával és másokkal megalakította 
a szerb modernisták csoportját.129 1920 és 1924 között a belgrádi 
Népszínház Operájának a titkára volt, 1931-ben Újvidéken egy rövid 
ideig a Matica srpska titkári meg a Letopis szerkesztői teendőit látta 
el.130 1932 és 1941 között Belgrádban a Szenátus könyvtárosa volt, 
1938 és 1944 között a Művészeti Akadémián meg a képzőművészeti 
főiskolán művészettörténetet tanított.131 A második világháború után 
visszatért szülővárosába, Nagybecskerekre, és ott is hunyt el 1968. 
május 27-én.132

 129 Uo.
 130 Uo.
 131 Uo. A második világháború után, amíg nem rendezte nyugdíját, egy ideig szerb, olasz 

és német nyelvórákat adott, és abból tartotta el magát, amellett tiszteletdíjas tanár-
ként is dolgozott a tisztiiskolában.

 132 Uo. Önálló kötetei: Ritmovi (1922), Vatrometi i bajka o Akteonu (1928), Centrifugalni 
igrač (1930), Katinkini snovi (1931), Ogledi o slikarima (1943), Ogledi iz književnosti 
i umetnosti (1944), Pesme mog dvojnika (1958), Bliže velikom suncu (1968), Osnove i 
razvoj moderne poezije (1987) stb. Emellett lefordította szerb nyelvre Madách Imre 
Az ember tragédiája című művét. Csuka Zoltán pedig 1931-ben A centrifugális táncost 
(Centrifugalni igrač) ültette át magyarra. Emellett számunkra jelentős Manojlović 
magyar nyelvű publicisztikája is a vajdasági és a magyarországi lapokban és folyóira-
tokban (Népszava, Vajdasági Írás, Kalangya, Láthatár, Híd, Igaz Szó, Élet és Irodalom, 
Magyar Szó, Jó Pajtás, Új Symposion, 7 Nap, Dolgozók, Új Tükör stb.).
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III. TODOR MANOJLOVIĆ NAGYVÁRADI 
NAPLÓJEGYZETEI  w

Naplómból

Feljegyzem még a lassú és letűnt
Barangolások nyugodt őszi éjét,
Otromba újgazdag-paloták és
Komor, elfeledett, vén sövények hosszán,
A tágas, színtelen új utcákon
S a kietlen bóbiskoló közökben,
Melyeknek akkor hellyel-közzel tarkázott,
Szaggatott sötétjében megannyi féktelen,
Csodálatos poézis rezgett, rejtezett.

         Todor Manojlović (Fordította Brasnyó István)133

Manojlović naplójegyzeteinek szinte regényes a története. Költőnk 
1903. január 1-jén kezdett el naplót vezetni, egy csütörtöki napon, 
mint írja, „isten segítségével”.134 Korabeli, 12 × 19 cm nagyságú note-
szekbe jegyzetelt, s egy-egy jegyzetfüzet körülbelül egy év eseményei-
nek megörökítésére volt elegendő. Nos, éppen ez a körülmény vezetett 
később a naplók elkallódásához. Ugyanis nem sokkal Manojlović 
halála után naplójegyzeteinek egy része unokahúga, Vera Putić 
jóvoltából – több más kéziratával egyetemben – a Nagybecskereki 
Történelmi Levéltár gyűjteményébe került.135 A másik részét ké-
sőbb Svetislav Vrška egykori nagybecskereki újságíró szerezte meg, 
Vera Putićtól pedig egy szabadkai régiségkereskedő vásárolt meg 
néhány naplófüzetkét, amelyek a közelmúltban – szerencsére – a 
Városi Könyvtár gyűjteményébe kerültek. Egy, a nagyváradi évekből 
származó füzetkét pedig e sorok írója vásárolt meg.136 Tehát többfelé 

 133 Manojlović, Todor: Naplómból. Híd, 1968. 2. sz. 163–164.
 134 Manojlović, Todor: Iz dnevnika (1903). Ulaznica, 1992. 131–133. sz. 41–49.
 135 Ott ma azokat a Todor Manojlović-különgyűjteményben őrzik.
 136 Ez egy mindmáig közöletlen, ismeretlen naplófüzete a nagyváradi évekből, amely az 

1908. december 15-e és 1910. január 17-e közötti időszakot öleli fel. E jegyzetek most 
kerülnek első ízben az olvasó elé.
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szóródtak Manojlović feljegyzései azzal, hogy néhány a mai napig nem 
került elő. Hogy Manojlović meddig vezetett naplót, pontosan nem 
tudhatjuk. Utolsó (ismert) bejegyzése 1910. január 17-ei keltezésű.137 
Szinte bizonyos, hogy a későbbiek során is vezetett naplót, de az nem 
maradt fenn.

Manojlović német nyelven, ceruzával írta naplóit. Érdemben először 
1983-ban kezdte feltárni Svetislav Vrška újságíró és Vukica Po pović 
művészettörténész, akik az Ulaznica című nagybecskereki folyóirat-
ban tettek közzé szerb fordításban egy válogatást Manojlović 1903 és 
1908 közötti feljegyzéseiből.138 Később Tomislav Bekić szerb fordí-
tásban közzétette Manojlović 1908. január 1-je és május 26-a közötti 
feljegyzéseit,139 az Ulaznica folyóirat pedig 1903. évi naplójegyzeteiből 
jelentetett meg újabb válogatást.140

Tekintettel arra, hogy minket ezúttal a nagyváradi évek feljegyzései 
érdekelnek, az alábbiakban az 1907. július 25-e és 1910. január 17-e 
közötti naplóit adjuk közre (a kevésbé érdekes részek elhagyásával) 
azzal a megjegyzéssel, hogy az 1908. december 15-e és 1910. január 
17-e közötti jegyzetek itt kerülnek első ízben publikálásra.141

Ezekből kiderül, hogy Manojlovićnak – mai szemszögből nézve – 
hihetetlenül zsúfolt volt az életvitele, amelyben szépen elfért a nagyvá-
radi, temesvári, aradi, pesti stb. festőkkel és írókkal való barátkozás és 
levelezés meg az érdekesebbnél érdekesebb olvasmányok, amelyek úgy-
mond Európa felé nyitottak ablakot a fi atal juristának. Olvasmányokat 
és irodalmi élményeket habzsoló, szenvedélyesen barátkozó és levelező, 
szertelen fi atalember alakja bontakozik ki ezekből a távirati stílusú 

 137 Uo.
 138 Vukica Popović – Svetislav Vrška: Dnevnik Todora Manojlovića. Ulaznica, 1983. 90. 

sz. 42–45. Lásd még Németh Ferenc: A Holnap bűvöletében. Todor Manojlović 
ismeretlen naplójegyzetei nagyváradi éveiből. Üzenet, 1984. 10. sz. 567–569.

 139 Bekić, Tomislav: Uz dnevničke zapise Todora Manojlovića . Ulaznica, 1998. 159. sz. 
13–29.

 140 Manojlović: Iz dnevnika… 41–49.
 141 Az 1907. július 25-e és 1908. május 26-a közötti részt Vukica Popović és Svetislav 

Vrška szerb fordítása nyomán adjuk közre, míg az 1908. december 15-e és 1910. 
január 17-e közötti jegyzeteket e sorok írója fordította német eredetiből.
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jegyzetekből. Nemcsak a nagyváradi holnaposokkal és Adyval barát-
kozott, hanem a temesvári Dél csoport tagjaival is, amellett a korabeli 
sajtóban műfordításait is rendszeresen publikálta. Gyakran a nap 24 
órája sem volt elegendő számára a barátkozásra, társalgásra, irodalmi 
vitákra. Eközben jogi tanulmányait alig említette. Manojlović – s ez 
naplójegyzeteiből is kitűnik – Nagyváradon egy csodálatos világba 
került, amely őt teljes egészében, minden tekintetben elbűvölte, de 
mozgósította is. Alighanem igaza volt Aleksandar Tišmának, amikor 
leszögezte, hogy „Manojlović mindenütt ösztönösen rátalált azokra 
a helyekre, bármilyen messze is voltak, ahol valami új és élő termett, 
ahol friss volt az alkotás szenvedélye”.142 S ez való igaz: a nyugtalan 
tudásszomj, amely belső kényszerként élt benne, sokfelé elkalauzolta. 
Nagyváradon annyira magával ragadta a társas élet, hogy már leve-
leit is az Emke kávéházba címezték. Nagyváradi évei alatt gyakran 
utazott Temesvárra, Aradra, haza Nagybecskerekre meg rokonaihoz 
Belgrádba. Hihetetlen szívóssággal egybe tudta mindenhol tartani a 
társaságot, kedvelt, jól nevelt és jó modorú alakja volt a társas életnek, 
mindenhol szívesen látták, fogadták. 

Egyforma szenvedéllyel járt kávéházba, színházba, moziba, or-
feumba, de délutáni teákra, meghitt zenei estékre meg családi zsúrokra 
is. Következetesen ápolta e társadalmi érintkezési formákat. Szerb szár-
mazása ellenére teljesen be tudott illeszkedni a nagyváradi–temesvári–
aradi magyar irodalmi miliőbe, (német és magyar) műfordítói opusa is 
ezt dokumentálja, naplójegyzetei pedig azt tanúsítják, hogy rajongott 
Adyért (1909. november 12-én például csak azért kísérte el Adyt meg 
Reinitzot Békéscsabáig vonaton, hogy jól kibeszélgethesse magát 
velük), s hogy szinte nap mint nap Juhász Gyulával, Emőd Tamással, 
Dutka Ákossal és a többiekkel az Emkében töltötte a délutánt vagy 
estét, valamint, hogy ismerte Lukács Györgyöt, Gozsdu Eleket, Füst 
Milánt…

 142 Tišma: i. m.
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1907

Július 25. Kivételesen szép, verőfényes nap, csodálatos és gyönyörű 
szép mezei virágok. Délután találkoztam néhány barátommal. 
Együtt olvastuk a Faustot meg Turgenyevtől az Első szerelmet.

Július 27. Hőség. Folytattuk Turgenyev olvasását, utána pedig szép 
elégiákat olvastunk. Délután együtt voltunk Kajaskkal meg Ma-
yerrel [Mayer (Mara) Jenő]. Gyönyörű volt. Találkoztam Forgóval 
[Forgó Ferenc?], akivel késő éjjelig együtt voltam, olvastunk.

Július 29. Szép, verőfényes nap. Különösen szép verseket olvastunk. 
Elkezdtük olvasni Merezskovszkij Leonardo da Vincijét.

Augusztus 1. Tovább olvastuk Leonardo da Vincit. Délelőtt és délután 
a műteremben voltam. Utána nálam Forgóval [Forgó Ferenc?], 
Mayerrel [Mayer (Mara) Jenő], Szekeressel és Gyenessel [Gyenes 
Viktor]. Este a korzón sétáltunk. Odajött hozzánk Kempf kis-
asszony.

Augusztus 12. Forró nap. Sétálni mentem Szekeressel és Gyenessel. 
Elkezdtük olvasni a Nem és jellemet. Érdekes.

Augusztus 15. Fülledt nap. Heine kötetét lapozgattam. Délelőtt Se ri-
mant olvastam. Meglátogatott Zádor [Zádor István] és R [Novák 
Rudolf ].

Augusztus 18. Szép, verőfényes nyári nap. Gyenes meglátogatott. 
Vele, Szekeressel és Zádorral sétáltam. Ady Endre verseit olvas-
tam. Gyönyörű éj.

Augusztus 19. Folytattam Ady verseinek olvasását. Érdekes. Este a 
korzón Gyenessel és Szekeressel. Éjjel felkeresett Forgó.

Augusztus 31. Szeles idő. A Memoárokat olvastam. Sétáltam Szeke-
ressel. Verseket írtam. Szép este.
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Szeptember 2. Szeles, változó idő. Olvastam a Memoárokat meg ver-
seket, utána meg írtam. Este Gyenessel meg Zádorral a cukrász-
dában. Hírt kaptam Pier Stokstól.

Szeptember 3. Fülledtség. Lamartine-t olvastam. 

Szeptember 4. Elkezdtük olvasni Dante Isteni színjátékát.

Szeptember 5. Párás, borús idő. Olvasom az Esztétika és erotikát. 
Valóban gyönyörű. Flaubert-t kezdtem olvasni.

Szeptember 7. Napsütéses, szép nap. Elkezdtem olvasni Marlowe 
Faustját. Kiváló mű. Szép új. Faust!

Szeptember 9. Szép nyári nap. Tovább olvasom a Memoárokat meg 
a Faustot, s elkezdtem olvasni Niels Lyhnet. Valóban szép. Este 
Gyenessel és Szekeressel sétáltam.

Szeptember 11. Szép napos idő. Németországi utazásokról olvastam. 
A Faustról gondolkodtam. Tovább olvastam Jacobsent [Jens Peter 
Jacobsen].

Szeptember 12. A reneszánszról olvastam. Gyönyörű, kellemes est. 
Lisztre emlékeztem.

Szeptember 23. Gyönyörű nap. Reggel a kávéházban. Sinclairt ol-
vastam.

Szeptember 27. Napos, meleg idő. Renant kezdtem el olvasni, Jézus 
életét. Mezeivel [Mezei Izidor] Luk.-nál [Lukács Ödön] voltunk. 
Beethovent hallgattunk meg valcereket Chopintől. Este a kávé-
házban.

Október 1. Nyári nap, tündöklő, verőfényes. Délelőtt a kávéházban. 
Találkoztam Emőd Tamás költővel.
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Október 2. Borongós, hideg nap. Délután a kávéházban. Az építé-
szetről olvastam. Este zenét hallgattam.

Október 3. Szép nap. A kávéházban találkoztam Emőddel. Vidám 
est. Egy óráig maradtunk. Szép éj.

Október 5. Délben a kávéházban találkoztam Emőddel.

Október 9. Napos idő. Tovább olvastam Renan-t. Meglátogattam 
Lukácsot. Írtam egy verset.

Október 12. Fél nyolckor Pestre érkeztem. Meglátogattam Mayert, 
meg Ráczot [dr. Rácz Ödön?]. A kávéházban a katonazenekar 
koncertjét hallgattam. Olvastam A víg özvegyet. Kiváló.

Október 24. Hideg, de napsütéses idő. Dosztojevszkij A becsületes 
tolvaját olvastam. Elkezdtem olvasni Az utolsó lépést.

Október 29. Szeles nap, Stendhal regényét olvasom.

November 2. Napos, de hűvös idő. Elkezdtem olvasni Tolsztojtól a 
Mi a művészet?-et.

November 9. Meglátogatott Forgó, és beszélgettünk. Polükratészről 
és Hadrianusról olvastam.

November 10. Olvastam A hellén kultúra virágzásának idejét. Meglá-
togatott Forgó és Gyenes, majd együtt olvastunk a reneszánszról. 
A könyv igen érdekes és vonzó.

November 13. Az egész nap szeles. Tovább olvasok a reneszánszról. 
Mestermű! Remekmű, végtelenül értékes. Az, miként írja le Win-
ckelmann [ Johann Joachim Winckelmann] a hellén kultúra 
jel lemét, s miként mutatja azt be. Elkezdtem olvasni Anatole 
France-tól Bonnard Szilveszter vétkét.
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November 14. Annyi élvezetet és izgalmat találok A reneszánsz olva-
sásában, s nem kevésbé csodálom Anatole France regényét.

November 23. Otthon maradtam, és Jeanne D’Arcot olvastam igen 
jót szórakozva. A svéd irodalom érdekes műve, történelmi és 
tudományos szempontból objektíven megírva.

December 12. Megírtam Tiberius című versemet. Szekeressel meg az 
osztrákkal este a kávéházban.

December 13. Megírtam három kisebb költeményt. Este barátaimmal 
a cukrászdában.

December 14. Olvastam a Régi mestereket. Írtam egy költeményt.

December 15. Elkezdtem olvasni Flaubert-től az Érzelmek iskoláját. 
Kiváló! Írtam egy költeményt.

December 16. Olvasom A. Firans [Anatole France?] Kívánságok című 
művét. Továbbra is olvasom Flaubert-t. Ez ám a művészet! Két nagy 
regényíró! Írtam egy verset.

December 21. Olvasom Démokritoszt. Este vidám társaságban 
voltam.

December 25. Hideg van. Plutarkhoszt olvastam. Négy órakor meg-
érkeztem Belgrádba.

December 26. Délelőtt bevásárolni voltam. Verlaine és Baudelaire 
verseit olvastam.
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1908

Január 1. Hideg, szeles idő. Délelőtt a gőzfürdőben. Vettem egy köny-
vet (görög képzőművészeti alkotások). Arany meg Dučić verseit 
olvastam. A délutánt a rokonaimnál töltöttem vidáman.

Január 2. Hó, minden fehér. Írt O. A rokonaimnál ebédeltem, és ott 
töltöttem el a nap hátralevő részét. Érdekes társalgás. Újra olvasom 
Benvenuto Cellinit.

Január 3. Hideg, téli időjárás. Délelőtt az egyetemen jártam. Délután 
két előadáson voltam (archeológiából). Este odahaza. Tovább 
olvastam Benvenuto Cellinit.

Január 4. Délelőtt az egyetemen. (Múzeum.) Folytattam Benvenuto 
Cel lini olvasását. Meglátogattam a rokonaimat. Igen hideg van.

Január 5. Napos, hideg idő. Délben N-ékkel a korzón. Folytattam 
Benvenuto olvasását. Este többen is látogatóba érkeztek hozzánk. 
(N-ék és mások.)

Január 6. Hideg, napos idő. Délelőtt a gőzfürdőben. Nyomasztó, 
unalmas nap. Folytattam Benvenuto olvasását. Meglátogattam 
hölgyrokonaimat. Szenteste.

Január 7. (Karácsony első napja.) Igen hideg idő, hó és fagy. Nap-
sütés. Délelőtt meglátogattam N-éket. Délután meglátogattam 
hölgyrokonaimat. Levelet kaptam O.-tól, Mo-tól [Mohácsi Jenő] 
és B.-től [Vera Putić – Beba].

Január 8. Napos, enyhébb idő. Délelőtt látogatóban (A.-nál, Jo-nál 
meg P.-éknél [Petrovićék]. Ebéd a rokonaimnál. Később otthon a 
társasággal (P.-ék, Jo-ék, Ne-ék és mások). Enyhe est.
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Január 9. Olvadás, latyakos idő. Meglátogattam Bo-ékat [Boni] 
és Ko-ékat [Kollányi Boldizsár]. Társaságban Per-éknél. Utána 
vacsorán. Meglátogattak bennünket Ne-ék.

Január 10. Olvadás. Br-rel [Branyiczky Dezső] és Ne-ékkel sétán. 
(Meghívások.) Délután velük együtt látogatóban. Eső, havas eső. 
Újságot olvastam.

Január 11. Újra fagy. Délelőtt a gőzfürdőben, majd Brac-cal és NN-nel 
a korzón. Délután sokat őgyelegtem (a holnapi házi bál miatt).

Január 12. Délelőtt otthon. (Látogatás.) Napos idő. A bál vígan és a 
tervek szerint múlt el. A társaság este fél kilenc körül széledt szét.

Január 23. Napos idő. Fagy. Délelőtt elbúcsúztam rokonaimtól, 
Ne-éktől, Nat-tól, Ivá-tól [Ivan Manojlović] és az öregasszonytól. 
Előkészületek. Délután fél négykor indultam el otthonról, és 4.10-
kor utaztam el vonattal. Tűrhető utazás. Kellemes est.

Január 24. Éjfél után megérkeztem Szegedre. Unalmas. Találkoztam 
dr. Moln-ral [dr. Molnár Kálmán] Temesvárról. A további utazás 
meglehetősen jó volt. Délelőtt fél 10-kor megérkeztem Nagyvárad-
ra. A kávéházban találkoztam néhány kollégával; lakást béreltem. 
Levelezőlapot küldtem O.-nak és L-nek [dr. Lengyel László]. Este 
a színházban megnéztem a Valcert. Fáradt vagyok.

Január 25. Reggel a kávéházban. Utána bevásárláson. Levelet írtam 
Renének [Miller–Fülöp René]. Azt követően Mur-ral a kávé-
házban, Luks-szal pedig a korzón. Este odahaza. Hideg, fagyos, 
napos idő.

Január 26. Fagy. Délelőtt Em. Tam. a kávéházban meg a korzón. Dél-
után Ma-val a kávéházban. Találkoztam Luks-szal. Lapot írtam 
Mo-nak és Dan-nak. Este Mil. főhadnaggyal sétáltam. Érdekes 
társalgás. Írtam O.-nak. Megírtam egy költeményt.
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Január 27. Beiratkoztam. Utána a kávéházban. Érdekes dolgokat 
olvastam Otto Erich Hartleben utolsó napjairól. Este Luks-szal 
a francia klubban. Kellemes társalgás. Azután az Orfeumban. 
Befejeztem és elküldtem a levelet Renének.

Január 28. Délután Emőd Tamással sétáltam. Írtam L-nek [Linka 
Krsmanović]. Délután és este Emőddel és még néhány bohémmel 
a kávéházban. Enyhe időjárás, eső. Írtam egy költeményt. 

Január 29. Esős idő. Délelőtt az akadémián voltam meg a kávéház-
ban. Írtam I. Fol-nak, Mo-tól levelezőlapot kaptam. Este Emőd 
Tamással meg a bohémekkel a kávéházban (éjfél utánig). 

Január 30. Délelőtt a korzón. Folytattam Xenophón Emlékeim Szók-
ratészről című könyvének olvasását. Voltam a francia klubban. 
Este Em-mel, Ma-val és Br-ral a kávéházban; utána a vendéglőben. 
Gyönyörű magyar szórakozás és társalgás, enyhe éj, enyhe időjárás. 
Levelet kaptam O.-tól.

Január 31. Olvadás, majd csaknem egész napos havazás. Délelőtt a 
korzón. Írtam egy lapot O.-nak. Folytattam Xenophón olvasását. 
Délután és este Em-mel és Ma-val a kávéházban (egy utánig). Ady 
verseit olvastam. Isteni! Írtam egy költeményt.

Február 1. Eső, havas eső egész napon át. Ronda idő. Délelőtt sétán. 
Levél érkezett I. Fal.-tól. Írtam. Délután és este a kávéházban 
Em-mel, Me-vel és másokkal. Felolvastam nekik Chopin-keringő 
című költeményemet. Éjfél utánig maradtam.

Február 2. Latyakos idő. Állandóan esik az eső. Me-éknél vacsoráz-
tam. Utána Ma-val, Em-mel és másokkal a kávéházban. Vacsora 
után Ma. nálam zenélt. Kellemes hangulat. Néhány verset olvas-
tam Dehmeltől. Emlékek.

Február 3. Királygyilkosság Portugáliában. Szörnyű. Újra havazik; 
újra tél van. Írtam. Délelőtt Em-mel és a többiekkel a kávéházban. 
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Este velük együtt zenét hallgattam (egészen 1 óráig). Voltam a 
francia klubban. Dehmelt olvastam tovább.

Február 4. Délelőtt az akadémián. Délelőtt Em.-mel és Nagy M.-mel 
a kávéházban, utána házibulin X-nél. Írtam. Este Em-mel és a tár-
sasággal zenét hallgattam (fél 2-ig). Hóval fedett táj, este fagy.

Február 5. Kék égbolt. Napsütés. Délelőtt az akadémián. Befejez-
tem a költeményt. Délelőtt és este a kávéházban (Em-el, Ma-val, 
Be-vel [Berkovits René] és a többiekkel). Írtam egy költeményt 
(Dal a bölcsőről).

Február 6. Hó és fagy. Délelőtt a korzón. Délután a kávéházban és 
Luk-kal a francia klubban. Érdekes társalgás. Este a társasággal 
zenét hallgattam.

Február 7. Délelőtt napos idő, utána újra havazás. Levél érkezett 
L-től és Mo-tól, délután Br-ral a kávéházban. Séta. Este Ma-val 
és a többiekkel moziban. Hideg van.

Február 10. Újra havazik! Napközben kissé megenyhült az idő, 
este lehűlt, és fagy volt. Délelőtt Br-ral a korzón. Délután D-vel, 
[Dutka Ákos] H-val [Hegedűs Nándor] és másokkal a kávéházban; 
Azután Nagy Mihály Adyról tartott előadásán. Este a korzón. 
Levelezőlapot kaptam B-től. Írtam egy verset. Utána olvastam.

Február 11. Hó és fagy. Lapot kaptam Mo-tól. Tovább olvastam 
Niels Lyhnét. Szép regény! – Délután a kávéházban N.-nel, Mi-vel, 
Ma-val, Jancsó festővel [ Jancsó Jenő] és másokkal. Este otthon. 
Írtam G.-nek.

Február 13. Olvadás, aranyos napsütés. Délelőtt Nagy M.-mel, Heg-
gel és Em-mel a korzón. Befejeztem Niels Lyhne olvasását. Finom, 
tisztán művészi, szentimentális regény. Festettem. A kávéházban 
voltam (Jancsóval, Mal-lal, Ma-val, Nagy M.-mel és másokkal). 
Este odahaza. Meglátogatott Boni.
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Február 14. Enyhe, napos idő. Délelőtt Nagy M.-mel a korzón. Írtam 
O.-nak. Meglátogattam Jancsó műtermét. Nagy művész! A Hul-
lámzó búzamező, A fák alatt s az Árnyas fasorok igazi mesterművek 
telve misztikus ünnepélyességgel és pazar, panteista hangulattal. 
Csodálatos, erős, csaknem hideg sötétzöld szín. Em-mel, Nagy 
M.-mel és másokkal a kávéházban. Vacsora után Bonival, Ma-val 
és a többiekkel zenét hallgattam.

Február 16. Borús, esős idő. Reviczkyt és Sterne-t olvastam [Tristram 
Shandy úr élete és gondolatai]. Utána a kávéházban. Megismerked-
tem Juhász Gyulával. Este a tiszteletére rendezett banketten (fél 
1-ig). Eléggé vidáman.

Február 21. Ismét havazik. Délelőtt Nagy M.-mel és Po-val a korzón. 
Délután Juhásszal, Dutkával és a társasággal a kávéházban. Este 
együtt moziban. Elolvastam Adytól a Vér és aranyt. Ez egy nagy 
költő. Talán az első igazán nagy a XX . században. Két költeménye 
(Dal a halott szűzről és az Én nem vagyok magyar?) kiváló. Éjfél 
utánig olvastam. Hó. Olvadás.

Február 22. Borús, esős idő. Adyt olvastam. (Lefordítottam németre 
a Dal…-t meg A Halál rokonát). Meglátogattam Med-éket. Utána 
Dutkával és Juhásszal a kávéházban. Este újra Med-éknél társaság-
ban (fél 12-ig). Azután Miks-sal [Fenyő Miksa], M.-mel [Miklós 
Jutka?], Em-mel és a többiekkel a kávéházban (2 óráig).

Február 23. Eső. Med-éknél ebédeltem. Em-mel, Nagy M.-mel, 
Miks-sal, és a többiekkel a kávéházban. Elolvastam Ady néhány 
új versét. Gyönyörűek! Este Br-rel, Ma-val, Miks-sal, Em-mel és 
Juhásszal a kávéházban. Két óráig maradtam.

Február 24. Borús idő. Adyt olvastam. Néhány dolgot lefordítottam. 
Juhásszal, Nagy M.-mel és a professzorral a kávéházban. Voltam 
a francia klubban. Este Br-rel és a többiekkel a kávéházban (éjfél 
utánig).
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Február 25. Napsütéses, valamivel enyhébb idő. Délelőtt és este Br-
rel a korzón. Délután Dutkával, Em-mel és a professzorokkal a 
kávéházban. Adyt fordítottam. Este Mer-rel, Br-rel, Em-mel és a 
társasággal a kávéházban (körülbelül éjfélig).

Február 26. Derült idő. Br-rel délelőtt a korzón. Délután Adyt ol-
vastam. Dutkával, Jancsóval és a professzorokkal a kávéházban. 
Este sétáltam. Írtam L.-nek. Wilde-tól olvastam a Firenzei tragédia 
című művet. Este a kávéházban éjfél utánig.

Február 27. Derült idő. Délután Dutkával, Juhásszal és a professzorok-
kal a kávéházban. Utána a francia klubban. Este a kávéházban Ady 
Endrével, aki rövid látogatóba érkezett. Az ő tiszteletére mindannyian 
összegyűltek, Dutka, Juhász, Udvardi [Udvardy Ödön], Kalanyi, a 
professzorok és az újságírók! Hajnali fél négyig maradtunk. Ady 
elbűvölő. Gyönyörű, feledhetetlen éj. Én az ő verseit olvastam neki 
saját fordításomban, németül, s e fordítások tetszettek neki is meg 
a többieknek is.

Február 28. Derült idő, az éjjel esett az eső. Délelőtt a korzón. Levelet 
kaptam Dan-tól. Délután Med-del, Juhásszal, Dutkával, Emőddel 
és a társasággal a kávéházban. Utána Brany-nyal a korzón. Este 
Dutkával moziban, utána Brany-nyal, Emőddel, Med-del és Csapl-
lal a kávéházban (fél 1-ig). Olvastam Lichtenberg Nietzschéről írt 
esszéjét. Jól és világosan van megírva, de mégis francia módon – 
felületesen, nem elmélyülten.

Február 29. Borús idő. Délelőtt Dutkával a korzón. Olvastam Nietz-
schétől a Túl jón és rosszont; sajnos csupán egy rövidített, magyar 
nyelvű változatban. Délután Juhásszal, Dutkával, Emőddel, Nagy 
Mihállyal és a professzorokkal a kávéházban. Este a korzón. Utána 
a társasággal a kávéházban. Írtam néhány kisebb költeményt. Éjfél 
után Nagy M.-mel még sétáltam egyet a Körös partján. Márciusi 
szél fújdogált. Adyról beszélgettünk. Levél érkezett Mo-tól.
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Március 1. Borús, mostoha, esős idő. Br-rel ebédeltem. Újra olvastam 
Adyt. Délelőtt a kávéházban. Lefordítottam németre Ady A mi 
gyermekünk, A Tisza-parton és Az utolsó mosoly című versét. Este 
Br-rel, Emőddel és a többiekkel a kávéházban (1-ig).

Március 2. Eső. Délelőtt Br-rel a korzón. Délután a társasággal a kávé-
házban. Levelezőlapot kaptam B-től. Lefordítottam Ady Temetés 
a tengeren meg Juhász Öngyilkosok című versét. Este Juhásszal, 
Emőddel, Mik-kel, Brany-nyal és a társasággal a kávéházban (há-
romnegyed kettőig).

Március 5. Derült idő. Délelőtt Juhásszal és Brany-nyal a korzón. A 
kávéházban Dutkával, Juhásszal, Emőddel stb. Később a francia 
klubban. Este Brany-nyal, Emőddel és a társasággal a kávéházban 
egy óráig. Lefordítottam Ady A Gare de l’Esten című versét.

Március 8. Szép tavaszi idő. Délelőtt Emőddel és Dutkával a korzón. 
Délután Brany-nyal a színházban; Megnéztük az Orfeusz az alvi-
lágban című darabot. Utána Juhásszal, Dutkával és a társasággal 
a kávéházban (háromnegyed háromig).

Március 10. Napos, enyhe idő. Délelőtt Emőddel a korzón. Elküldtem 
verseimet a Leipziger Illustrierte meg a Simplicissimus szerkesztősé-
gének. Levelet kaptam O.-tól. Délután a társasággal a kávéházban. 
Levelezőlap érkezett Mo-tól. Este odahaza. Befejeztem Az ifj ú 
Csokonai olvasását.

Március 12. Hidegebb, változó időjárás, esővel. Délután a profesz-
szorokkal a kávéházban. Levelet kaptam Forg-tól. Este Dutkával, 
a festőkkel és Brany-nyal a kávéházban. Négy óráig lumpoltunk. 
Meglehetősen vidáman. Folytattam Nietzsche olvasását.

Március 16. Hideg, napos idő. Levelet kaptam O.-tól. Dutkával, 
Emőddel és a társasággal a kávéházban. Este a professzorokkal a 
Zöldfa vendéglőben (egy óráig). Írtam egy verset.
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Március 19. Napos, enyhébb idő. Délelőtt Brany-nyal a korzón. Dél-
után Dutkával, Juhásszal, Emőddel és a társasággal a kávéházban. 
Utána elmentünk a francia klubba. Adytól lefordítottam egy kisebb 
költeményt. Este Brany-nyal moziban.

Március 20. Igen hideg idő. Egy kissé a nap is kibújt. Délelőtt sétál-
tam. Írtam Mo-nak. Utána a társasággal a kávéházban. Lefordí-
tottam Ady Beszélgetés egy szekfűvel című versét. Este Brany-nyal, 
Emőddel, Kollányival a kávéházban.

Március 23. Napos idő, később beborult. Délelőtt Juhásszal [Juhász 
Gyula] a korzón. Délután vele, Dutkával, Emőddel, Antallal [Antal 
Sándor] és a társasággal a kávéházban. Utána a francia klubban. 
Este a festőkkel lumpoltam (hajnali fél négyig). Az éj folyamán 
kissé havazott. Írtam egy költeményt.

Március 25. Hideg, borús, nyomasztó nap. Megnéztem Firfast. 
Utána Brany-nyal és Miks-sel voltam a korzón. Lehangoltan. 
Meglátogattam Ned-éket. Délután a kávéházban. Este Med-ékkel 
színházban. Olvastam Adyt.

Március 27. Enyhe idő. Napsütéses. Szép kék égbolttal. Délelőtt az 
akadémián. Dutkával, Antallal, Emőddel, Mik-kel és Brany-nyal 
a korzón. Délután a kávéházban. Utána moziban. Lefordítottam 
Adytól A fekete zongorát. Este Mik-kel és a professzorokkal a ká-
véházban (11-ig). Képeslapot küldtem Sofijának.

Március 29. Szép, napos idő. Délelőtt a kávéházban és a korzón. Dél-
után Mik-kel, Emőddel és a társasággal a kávéházban. Este a mű-
vészekkel dr. Berk-nél (éjfél utánig). Egy új irodalmi társaságról 
beszélgettünk.

Március 31. Szép, verőfényes nap. Délelőtt az akadémián. Olvasom 
Galeotto Corvin Mátyásról írt könyvét. Megtekintettem Miks. 
festményeit. Kávéházban voltam. Este sétáltam. Levelet kaptam 
O.-tól.
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Április 1. Újra borús, hideg idő. Délután a társasággal a kávéházban. 
Este dr. Dénesnél [dr. Dénes Sándor] teán és irodalmi beszélgeté-
sen. Megérkezett Ady. Éjfél utánig igen érdekes és serkentő beszél-
getés folyt. Az új társaság A Holnap nevet kell, hogy viselje.

Április 2. Hideg, kissé esős idő. Délelőtt Dutkával és a festőkkel a 
kávéházban. Délután Juhásszal, Miks-sel, Mez-zel és a többiek-
kel. Este Adyval és a társasággal a kávéházban (egy utánig). Utána 
Juhásszal, Emőddel és a társasággal még lumpoltunk. Olvastam egy 
tanulmányt Shakespeare-ről.

 
Április 3. Újra napos, enyhe idő. Délelőtt az akadémián. Néhány 

Ady-verset olvastam. Délelőtt Dutkával, Juhásszal és a társaság-
gal a kávéházban. Utána vele megnéztem a képkiállítást (Márffy, 
Szigeti, Kan, Zigány, Ziff ler, Olgyay F., Kriesch és Felkesi érdekes 
alkotásait. Jancsó két tájképe is kiemelkedő helyet foglal el). Este 
a korzón. Vacsora után Adyval és az egész társasággal (a festőkkel 
és a többiekkel). Előbb a kávéházban, majd az orfeumban, utána 
újra a kávéházban. Vidám, elragadó éjjel. (Pezsgő.) Zene és ének. 
Ady két verset írt. Felolvastam neki néhány versfordításomat (Feke-
te…). Hajnali fél ötkor váltunk el. Kékes, tejszínű hajnal. Gyönyörű! 
Juhásszal még egy órát ődöngtünk.

Április 5. Délelőtt enyhe, napos idő, később lehűlt és beborult. Dr. Dé-
nessel a korzón. Írtam O.-nak. Délután a társasággal a kávéházban. 
Este az irodalmi összejövetelen (éjfél utánig).

Április 9. Borús, esős idő. Csomag érkezett O.-tól. Ma utazom. Dél-
előtt Emőddel és Hegedűssel a korzón. Kijelentkeztem. Elbúcsúz-
tam a barátaimtól. Csomagoltam. Háromnegyed ötkor elutaztam. 
Tűrhető utazás volt. Éjjel 11-kor érkeztem Szegedre. Találkoztam 
Cseszni barátommal. Vidáman elbeszélgettünk.

Április 10. Borús nap. Jól utaztam. Fél nyolckor értem haza. Viszont-
látás. Meglátogattam Nov-ékat. Délután nálam járt Forg. Vidá-
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man elbeszélgettünk, és Adyt olvastuk. Este Gy-vel, Mej-jel, Fo-val 
és a társasággal a cukrászdában meg a korzón. Esett az eső.

Április 12. Szép időben utaztam el. Kellemes utazás volt. Délben 
Pancsovára érkeztem. Elolvastam Ady két új versét. Esik az eső. 
Háromnegyed négykor megérkeztem Belgrádba. Meglátogattak 
hölgyrokonaim. Este biliárdoztam.

Április 13. Délután sétálni voltam. Adyt olvastam. Meglátogattam 
hölgyrokonaimat és Nend-éket. Este a korzón.

Április 14. Szeles idő. Délelőtt Brac-cal sétáltam. Lenaut és Adyt ol-
vastam. Folytattam a levélírást G-nek. Brac-cal házi bálon voltam 
Par-éknál.

Április 18. Változó idő. Írtam egy verset, és lefordítottam Adytól egy 
költeményt. Délelőtt barkaszentelésen voltam. Társaság. Megláto-
gattam rokonaimat. Voltam a fürdőben. Képeslap érkezett Hed-től 
[Novák Hedvig], Mo-tól és Mej-től.

Április 22. Borús, hideg, téli idő. Délelőtt a fürdőben. Írtam egy 
kisebb költeményt. Olvastam a modern költészetből. Meglátogat-
tam rokonaimat. Adyt olvastam nekik. Este Nenadék látogattak 
meg bennünket. 

Április 25. Szép nap. Brac-cal sétáltam. Verseket olvastam. Este a 
Kalemegdanon meg a korzón. Szép este.

Május 7. Csúnya, hideg, esős nap. Háromnegyed tízkor értem Nagy-
váradra. Újból viszontláttam Emődöt, Dutkát, Hegedűst, Hontit 
[Honti Nándor], Mezeit, Vecs-et (nála háltam meg). Fárasztó, 
elkeseredett kutatás az albérlet után. Semmit sem találtam! Holt-
fáradt vagyok. Levél érkezett G-től. Éjfél utánig a kávéházban 
voltam.
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Május 8. Szép, meleg tavaszi nap. Végre találtam albérletet. Levelező-
lapot küldtem O.-nak [Olga Putić], B.-nek (gratuláltam) és L.-nek. 
Délután a kávéházban, este moziban. Találkoztam Juhásszal és 
Antallal. Este otthon. Tovább olvastam A vidám tudományt.

Május 10. Délelőtt Med-ékkel a korzón. Náluk ebédeltem. Délután 
kirándultunk (Kálvária) Emőddel, Nagy Mihállyal, Hegedűssel, 
Mar-ral, Brac-cal és a hölgyekkel. Gyönyörű, orgonaillattal telített 
májusi est. Szép idő!

Május 12. Szép, meleg nap. Délelőtt voltam az akadémián. Wilde-tól 
befejeztem Az eszményi férj olvasását. Folytattam A vidám tudo-
mány olvasását. Este Hontival, Antallal és Dutkával.

Május 15. Szép, meleg idő. Délelőtt a kávéházban meg sétán. Délután 
Nyáraival [Nyárai Antal?], Dutkával, Juhásszal, Emőddel és a tár-
sasággal, este meg Antallal és Jancsóval. Isteni a gesztenyefasor. 
Illatok.

Május 17. Hajnali négy órakor értem csak haza. Gyönyörű, halvány-
kék, csípős és illatos reggeli levegő. Az éjjel esett az eső. Minden 
friss. Délelőtt Med-ékkel a korzón. Hőség. Délelőtt a társasággal 
a kávéházban. Nyárai elutazott. Juhásszal, Hontival, Emőddel 
és a többiekkel cukrászdában. Este Antallal és Hontival zenét 
hallgattam.

Május 20. Szép nap. Levél és csomag érkezett O.-tól . Kollokváltam. 
Írtam egy verset. Este a társasággal; utána Juhásszal és Kord-dal 
[Korda Andor] az orfeumban. Ott találkoztam Antallal.

Május 25. Borús, illatos reggel. Eső. Utána egy kis felfrissülés. O.-tól 
pénz és levél érkezett! Gondban voltam, s azonnal válaszoltam 
neki. Délután a társasággal. Este Antallal, Hontival, Emőddel és 
Juhásszal a kávéházban (11-ig).
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Május 26. Szép, enyhe nyári nap. Újra olvastam III. Richárdot. Ez 
a legszebb darabja. „Dieu me la donne, gare qui la touche!” Este 
Juhásszal meg Antallal a kávéházban. Írtam B-nek [Borsodi 
Lajos?].

December 15. Délelőtt Franyóval a kávéházban. Fél kettőkor elutaz-
tam. Este 9-kor érkeztem Nagyváradra. A kávéházban nagy tár-
saságban. Rozn. [Rozsnyai Kálmán], Kam. és Kollányi. Írtam 
Fra nyónak. Három óráig maradtam.

December 16. Nagyszerű délután a kávéházban. Megjött Sark. [dr. 
Sarkadi Lajos]. Írtam L.-nek és Lov-nak. Tibornál [Tibor Er nő] 
a műteremben rajzoltam. Este a szerkesztőségben majd a kávé-
házban.

December 17. Fagy és köd. Délután a kávéházban. Levelezőlap érke-
zett Franyótól. Írtam O.-nak és R.-nek. Kollányival meg Miklós 
Jutkával Tibornál rajzoltunk. Megjött Korda. Este Juhásszal, 
Emőddel és a többiekkel a kávéházban. Írtam egy költeményt.

December 19. Enyhe reggel. Délelőtt az akadémián. Írtam. Levele-
zőlap érkezett Franyótól. Levelet írtam Ignotusnak [Veigelsberg 
Hugó]. Tibornál rajzoltam. Emőddel, Kollányival és a többiekkel 
egy óráig a kávéházban.

December 20. Szép nap. Voltam a gőzfürdőben. Később Juhásszal, 
Hegedűssel és a többiekkel a korzón. Utána ebéden Sarkadinál, 
amelyen Szávay Gyula is jelen volt. A társasággal a kávéházban. 
(Rákosi mocskos cikke.) Utána a cukrászdában. Egy szép levél 
érkezett Miklós Jutkától. Este Kollányival, Emőddel, Mezeivel, 
Brang-gal és másokkal a kávéházban (fél 1-ig).
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1909
 
Január 1. Szép, fehér téli nap. Meglátogattam Fu-ékat, Nov-ékat143 

és Kok-ékat. Levelezőlap Brany-tól. Verlaine-t olvastam. R-rel144 
egy keveset a kávéházban. Azután Fauréknál145 Meirrel. (Búcsúzás) 
stb. Igazán izgatott voltam. Meirékkel elbeszélgettem. Utána R.-
ral Deutschéknál voltam. (Hoffmannt olvastam.) Igen elragadó. 
Adyt, Babitsot és Dehmelt olvastam.

 
Január 2. Fagy. Meglátogattam R.-t, vele a kávéházban és a korzón. 

(Megjelent a versem.) Írtam Franyónak . Sek-kel [Sekora?] a ká-
véházban. Engem lefestettek. R.-rel, Hed-del és Deutschékkal 
Feinéknál. Búcsú P.-től. Kellemes este. Összecsomagoltam, reggel 
elutazom. Verlaine-t olvastam.

Január 3. Borús, hideg idő. Reggel 6-kor Sek-kel elutaztunk. Szegedig 
Kiss és Nón. kadéttel igen vidáman. A járatot elszalasztottam. 
Megtekintettem Szegedet. Ötkor továbbutaztam. Ijesztő utazás. 
Éjjel fél tizenkettőkor végre Belgrádba érkeztem. Holtfáradtan.

Január 4. Télies, szürke idő. Reggel a gőzfürdőben. Meglátogattam 
Nend-éket. Este L.-lel kikocsikáztunk. Nend-ékkel a Csajkovsz-
kij-hangversenyen (11-ig).

Január 7. Csúnya, sáros idő. Levelezőlap érkezett Franyótól. Meglá-
togattam Nend-éket. Voltam a rokonaimnál. Este meglátogattam 
őket. Adyt olvastam.

Január 8. Enyhe, lucskos idő. Dučićot és Verlaine-t olvastam. Levél 
érkezett Mayertól . Írtam. Látogatóban voltam. Aztán minket 
látogattak meg (Sej.).

 143 Novák Rudolf festő családja.
 144 Novák Rudolf festő.
 145 Faur Kornél egykori Torontál megyei főmérnök családja.
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Január 15. Igazi tavaszias idő. Napsütés. Sár és víz. Sétáltam. Meglá-
togattak Nend-ék. Levél érkezett Meir I.-től, Ruditól és Franyótól, 
Faur I.-nek küldtem egy képeslapot. Írtam egy verset (Die Fürstin 
von Kerkyra). Sétáltam, virágot vettem. Enyhe est. Nend-éknél 
Souperrel (11 óráig). Feladtam a levelet Szávaynak.

Február 1. Fagy, kék égbolt, napsütés. A fürdőben voltam. Könyveket 
vettem. G.-től levél érkezett. Délután a kávéházban. (Megjelent 
Adytól Az Illés szekerén, Lengyel Menyhérttől meg a Falusi idill.) 
Platen verseit olvastam. Házibálon voltam Krsmanovićékkal.146 
Olvastam Ibsentől a Frau vom Meert [A sellő].

Február 3. Aranyos napsütés. Fagy. Mag. I.-től levél érkezett. Sekora 
elhunyt. – Platón életrajzát olvastam. Levél érkezett Franyótól 
és Ruditól költeményekkel egyetemben. Este meglátogattam a 
rokonaim. Írtam (O.-nak).

Február 7. Délelőtt háromnegyed tízkor megérkeztem Nagyváradra. 
Napsütéses, enyhe idő, este fagyott és lehűlt. Találkoztam Kol-
lányival, Dés-sel, Emőddel, Juhásszal és a többiekkel. (Délelőtt a 
korzón.) Találtam albérletet. Este a társasággal zenét hallgattunk 
(11-ig). Babits új versét olvastam. Gyönyörű!

Február 12. Enyhe idő. Levelezőlap érkezett O.-tól. Brany-nál írtam. 
G.-nek elküldtem a levelet. A társasággal a kávéházban. Este a 
színházban megnéztem az Atalantát. Utána a kávéházban igazán 
vidáman.

Február 13. Havazik. Sétáltam. Olvastam Az Illés szekerént. Délután 
és este a kávéházban (éjfélig).

Február 14. Borús idő, havazik. Sétáltam. Levél érkezett L.-től és 
Meirtől. Délután és este a kávéházban. (Közeleg Juhász évfor-

 146 Nagybátyjának Belgrádban élő családja, amely anyagilag támogatta Manojlović isko-
láztatását.
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dulója.) Igazán vidáman egészen éjfélig. Képeslapot küldtem 
Babitsnak meg Franyónak .

Február 15. Jeges szél. A társasággal a kávéházban. Lapot küld-
tem Mo-nak . Írtam egy költeményt (An den Kentauer). Este 
Kollányival, Juhásszal, Emőddel és másokkal.

Február 18. Erős fagy. Napsütés. Képeslapot kaptam Franyótól, 
Ruditól, Hedvigtől, Z. Str.-tól, dr. Böhmtől és Szásztól. Írtam 
Rudinak és Z. Str.-nek [Kisfaludi Strobl Zsigmond]. Lefordítot-
tam Adytól A mentő glóriát. Franyónak és a társaságnak egy lapot 
írtam. Délután és este a társasággal.

Február 22. Erősebb fagy. Heinrich Horvát elolvasta a verseimet. 
Írtam O.-nak. Este Raf-fal a kávéházban.

Február 24. Napsütéses, de mégis jéghideg idő, s minden fehér. 
L.-től képeslapot, Zsf-tól, Str-tól, Ruditól meg Franyótól levelet 
kaptam. Délután Emőddel, Juhásszal és másokkal a kávéházban. 
Feladtam a levelet G.-nek. Este Mez-vel, Raf-fal és Rob-bal a 
Lloydban meg az EMKE-ben. Utána vidám szánkázás (éjjeli két 
óráig). Eichendorfot olvastam.

Február 25. Napos idő. Levelezőlapot kaptam Franyótól, Deuttól, Ar-
tól meg a társaságtól. Heinét olvastam. Levelet írtam Franyónak 
meg képeslapot Mo-nak és Rozn-nak. Emőddel és Nagy Mihállyal 
meglátogattam Kollányit. Babits verseit olvastam. Egyet Adytól 
lefordítottam. Baudelaire-t, Eichendorfot meg Goethét olvastam. 
Háború van kilátásban.

Február 26. Napsütéses, enyhe idő. Délelőtt a korzón. Írtam egy 
költeményt. Franyótól hosszabb levél érkezett, Ruditól levelezőlap. 
A társasággal a kávéházban. L.-nek és Hedvignek képeslapot küld-
tem. Olvastam Az Illés szekerént. Verseket küldtem Franyónak. 
Olvastam Jászitól Az új Magyarország felét.
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Február 28. Nedves idő. Képeslap érkezett Franyótól. Délelőtt Dut-
kával, Nagy Mihállyal és másokkal a korzón. A háziasszonyom-
nál ebédeltem. Azután Emőddel, Kollányival és másokkal a 
kávéházban. Megjelent a Falstaff . Kollányival és Nagy Mihállyal 
Dutkáéknál teán. Élénk társalgás. Később A Holnap-ülésen meg 
a kávéházban. Egy lapot küldtem Franyónak.

Március 1. Enyhe, napos idő. Csomag érkezett O.-tól. Írtam neki. 
Nagy Mihállyal Kollányinál olvastuk Ady verseit. Később a ká-
véházban írtam (éjjel fél kettőig).

Március 5. Unalmas, szeles idő. Este esett az eső. Délben a korzón. 
Emőddel és a többiekkel meglátogattam Juhászt. Dutka beszélt. 
Este Sup-pal. Goethét meg Baudelaire-t olvastam. Később a ká-
véházban (egy óráig). Írtam Rudinak.

Március 6. Szomorú, esős idő. Rozn-tól levél érkezett. A színházban 
megnéztem Bródy A tanítónőjét. Kritikát írtam. G. nem jött el.

Március 8. Napos idő. Délelőtt a korzón. Oláh G.-től a Ninon fiát 
olvastam, meg Bonfinitól a Mátyás-krónikát. Heinrich Horváttal, 
Juhásszal és a többiekkel a kávéházban. Babitstól olvastuk a Sza-
gokról, illatokrólt. Kolosszális. Írtam egy költeményt. Franyóval és 
Rudival beszéltem telefonon. Képeslapot küldtem Babitsnak.

Március 10. Napos, enyhe idő. Lap érkezett Franyótól. Délben a 
korzón. Meglátogattam Miklós Jutkát. Elkezdtem olvasni H. 
Bang Ludwigshöhe című kötetét.

Március 14. Napsütéses idő. Délelőtt a korzón. Tovább olvastam 
a Ludwigshöhe című kötetet. Azután a kávéházban. Juhásszal, 
Emőddel és a többiekkel kimentem a vásárra. Franyónak írtam 
egy lapot. Este még írtam egy levelet a Délnek.

Március 17. Nedves, szeles este. Hideg. Ruditól és Franyótól levél meg 
vers érkezett. (Lefordítani.) Este a temesvári lapról. Mozgósíta-
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nak? – Rossz hírek. A háború előestéjén. Lapot küldtem O.-nak, 
Mo-nak meg Strob. Z.-nak.

Március 19. Hideg, napos idő. Brany-nyal sétáltam a délutáni nap-
sütésben. Este Kollányival a korzón. Baudelaire-t olvastam. Este a 
társa sággal a kávéházban. Később még sétáltam Juhásszal meg a töb-
biekkel. Vidám történetek. A háború már bizonyos. Válaszút előtt.

Március 22. Hajnali négykor értem haza. Délben sétáltam. Moh-
ácsival meg a társasággal a kávéházban. Képeslap érkezett Novák 
Hedvigtől. Levelet kaptam G.-től. Este a társasággal és Mohácsi-
val a kávéházban (fél kettőkor utolsónak távoztam). A háború 
elkerülhetetlen.

Március 23. Borús, esős idő. Meglátogattam Sug. F.-t. Zongorajáték. 
Este a kávéházban izgatott hangulat. Milyen jó, hogy elkerültük 
a háborút. Írtam egy verset.

Március 27. Szép, napsütéses nap. Képeslap érkezett Franyótól meg a 
társaságtól. Sétáltam. A Holnap-kötet korrektúrája. Kordával ebé-
deltem. Dehmelt, Hoff mansthalt, Rilkét és Platónt olvastam. Este 
a társasággal a kávéházban (fél kettőig). Franyónak írtam egy lapot.

Április 2. Napos, unalmas idő. Délelőtt 10.20-kor elutaztam. Kínos 
utazás. Békéscsabán ebédeltem. Hét óra után érkeztem Temesvár-
ra. Hideg, szeles idő. Rudi meg a társaság eljöttek a Koronaher-
cegbe. Franyó egy félreértés miatt 9 után érkezett. Velük a Belv-ba 
mentem, és ott tovább lumpoltunk (hajnali háromig). Küldtem 
egy levelezőlapot A Holnapnak.

Április 9. Napsütés. Levelezőlap érkezett Franyótól, Brany-tól meg 
levél. Délelőtt Rudival a korzón. Olvastam Gerhart Hauptmann 
Görög tavaszát. Lefordítottam Kosztolányi Danteját [Én is], és 
írtam egy költeményt. Meirrel meg Rudival a korzón. Babitsot 
olvastam. Írtam L.-nek.
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Április 12. Végre az idő tavasziasan meleg és napos. Megjelent a 
Független Magyarország (az én beszédemmel), képeslapot kaptam 
Mo-tól és Kutr-tól. Délelőtt Rudival és Meir. R.-val a korzón. Fu-
éknál ebédeltem. Rudival a kávéházban (sokat olvastam). Utána 
náluk és Novákéknál. Szép, enyhe este.

Április 20. Napsütéses tavaszi nap. Feladtam a lapot Franyónak és 
Brany-nak. Emerson Representative Menjét [Tipikus emberek], 
Montaigne-t meg Voltaire-t olvastam. O.-val és Beb-bel kimen-
tünk és meglátogattuk Fu-ékat. Babits és Ady költeményeit 
olvastam, meg Bethgét.

Április 23. Napos idő. Franyótól és Vermestől [Vermes Ernő] leve-
lezőlap, L.-től levél érkezett. A Mythologiet meg Adyt olvastam. 
Írtam Franyónak. Meglátogattam Kok-ékat. (Eg. nekem játszotta 
a g-moll balladát meg Chopin prelúdiumait.) Este a korzón. Írtam 
egy verset (Lied des Türmers).

Április 26. Gyönyörű nyárias nap. Képeslap érkezett Franyótól. Dél-
előtt a kávéházban. Írtam Vermesnek. Meglátogattam Novákékat. 
Olvastam a Holnap-kötetet. Este Alex. főhadnaggyal a korzón. 
Meleg éj, virágzó orgonák. Hamarosan elvirágoznak a szilvafák. 
Strindberg Der Grosse című novelláját meg az Odüsszeuszt olvas-
tam. Lefordítottam Szávay [Szávay Zoltán] két versét.

Május 7. Hideg, szomorú, szeles idő. Levél érkezett Franyótól, G.-
től meg képeslap. A Független Magyarországban megjelent a 
versem. Meglátogatott Mils. Gy. Délben a korzón voltam, majd 
Novákéknál. Olvastam a Nyugatot meg H. H. Everstől a Kabarét. 
Voltam az erdőben. Búcsú Eichétől. Napóleon és Nietzsche képét 
felkoszorúztam. Hűvös, napsugaras este. Olvastam az Odüsszeusz 
VI. és VII. énekét.

Május 11. Eső, borús ég. Délelőtt sétáltam. Rudival, Pank.-kal Fra nyó-
val és másokkal a Hungáriában. Velük meg Rudival meg látogattuk 
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Stroblékat. Szép délután és este. A vacsora után a társasággal a 
Koronahercegben. Éjfél után két órakor mentem haza. Franyóval 
még sokáig beszélgettünk. Csendes, meleg reggel. Zarathusztrát 
olvastam.

Május 18. Reggel fél négykor keltem. Gyönyörű reggel. 4.50-kor el-
utaztam. Vidám, szundító utazás. Napsütés. Fél kilenckor értem 
Nagyváradra. Találkoztam Kordával, Brany-nyal, Udvardival, 
Emőddel, Dutkával és a többiekkel. Délután velük voltam a kávé-
házban. Képeslapot küldtem Franyónak, Szávaynak, Strobl Z.-nak 
meg O.-nak. Olvastam Rilke Stundenbuchját. Azután a korzón. 
Este a társasággal a kávéházban (fél 12-ig).

Május 23. Meleg és verőfényes nap. Délben a korzón. A kávéházban 
Osváttal [Osvát Ernő] és a társasággal. Meglátogatott Böszörm. 
(versek). Olvastam Rilke Stundenbuchját. Este Martonékkal, 
Heinrich Horváttal, Osváttal meg a többiekkel a kávéházban. 
Végül a vasútállomásra kísértük ki őket. Később Horváttal sé-
táltunk és beszélgettünk (egy óráig).

Május 26. Franyóval és Dutkával meglátogattuk Miklós Jutkát. Este 
a korzón, később a kávéházban, majd a nagyszámú társasággal a 
kabaréban (megnyitó). Szép benyomás. (A kis táncosnő pirosban 
stb.) Franyóval, Juhl-lal, Emőddel meg a társasággal az EMKE-
ben, majd később a Bodegában. Szép éjjel és gyönyörű virradat 
(elküldtem a képeslapot). Írtam Adynak.

Május 30. Képeslap érkezett Franyótól. Válaszoltam neki. Délelőtt a 
kor zón. Délután a társasággal a kávéházban. Megjelent a versem. 
Sétáltam. Juhásszal és Brany-nyal meglátogattuk Dutkáékat. Szép 
est. Martonékkal és Juhásszal a kabaréban, majd a kávéházban (2 
óráig).

Június 1. Szép, meleg nyári nap. Képeslap érkezett G.-től. Olvastam 
a Nyugatot (Ady). Lefordítottam Franyó Egy ünnep című versét. 
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Délután Tiborral, Gar-ral, Brany-nyal, Bösz-szel a kávéházban. 
Sétáltam. Szép est. Franyónak küldtem egy képeslapot.

Június 3. Nyári meleg. Tibor megfestette a portrémat. Délután 
Heinrich Horváttal a kávéházban. Levelezőlap érkezett Franyótól. 
Este a korzón. Olvastam Rilke Stundenbuchját. Este Kordáékkal, 
Mart-ékkal és a többiekkel a kávéházban (fél 1-ig).

Június 4. Hőség. Meglátogattam Miklós Jutkát. Szép, vidám beszél-
getés. Utána Juhásszal, Emőddel és a többiekkel a kávéházban. 
Tibor műtermében megismerkedtem Révész Böskével. Érdekes est 
(Budapest stb.). Továbbolvastam a Stundenbuchot. A kávéházba jött 
Polányi (a Galilei Kör elnöke) [Polányi Károly]. Vele, György E.-vel 
[György Ernő], Nagy Mihállyal, Dutkával, Bösz-szel és másokkal 
egy óráig együtt.

Június 7. Jó utazás. Szép, friss nyári reggel. Fél nyolckor értem Becs ke -
rekre. Viszontlátás. Reggeli a kertben. Fenséges. Festettem, és voltam 
úszni (20 fok). Délután készülődtem. (Egyenruhák stb.) Megláto-
gattam Novák Hedviget. Adyt, Babitsot meg Rilke Stundenbuchját 
olvastam. Este Im. Várd.-dal és másokkal a korzón. Képeslap érkezett 
Ruditól.

Június 9. Reggel fél nyolckor megérkeztem Pestre. Szép nyári nap. A 
Centrálban reggeliztem, majd írtam. 10-kor átmentem Budára. 
Balázst nem találtam meg. Délben a korzón. Mo. fél kettőkor 
érkezett a Centrálba. Négy körül Polányival meg vele felmentünk 
hozzá, ahol megismerkedtem Lukács Györggyel. Izgalmas társalgás 
George, Rilke, Dehmel stb. költészetéről (Adyból olvastunk fel).

Június 25. Napos, meleg idő. Kilencig aludtam. Utána a kávéházban. 
Írtam Miklós Jutkának. Délután odahaza. Goethét olvastam. Este 
a kávéházban, meg a tisztekkel vendéglőben. L.-nek levelet írtam, 
Franyónak és G.-nek képeslapot. (Franyótól meghívót kaptam 
Tibor kiállítására.)
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Július 4. Eső, sötét égbolt. Délelőtt a tisztekkel a kávéházban. Fra nyó-
tól, Ruditól, Juhásztól, Emődtől, Strobl D.-től, Nagy Mihálytól 
és Rot. O.-tól [Roth Ottó] Temesvárról érkezett levél. Délután a 
kávéházban. Később sétán.

Július 9. Aludtam. Délelőtt 9 óra után érkeztem meg Budapestre. A 
kávéházban egy Ady-költeményt olvastam. Franyónak küldtem 
egy képeslapot. Sétáltam. Polányiéknál beszélgettünk. Voltam a 
Független Magyarország szerkesztőségében. (Pogány Bélával, Fodor 
Gyulával, Peterdi Andorral és másokkal ismerkedtem meg.) – Vol-
tam bevásárolni. Este erős záporeső. 8.05-kor utaztam el.

Július 18. Szép nyári nap. Délelőtt Rudival, Hedviggel és Pir-rel az 
erdőben. Felolvastam Adynak az Új versek kötetéből meg a Buch 
der Liederből. Kohnnal jöttem vissza. Meglátogattam Novákékat. 
Tovább olvastam Rilke Stundenbuchját. Este Várd. I.-vel és Faur 
T.-vel a korzón. Utána, a vacsorát követően, meglátogatott engem 
Faur I. Tovább olvastam a Le Lys rouge-t [A vörös liliom]. O.-nak 
írtam egy levelet.

Július 30. Szeles idő. Voltam úszni. Adyt meg Liliencront olvastam. 
Délután a műteremben. Meglátogattam Novákékat. Este O.-val 
és Beb-bel Fu-éknél voltam.

Augusztus 4. Fülledt, borús nap. Este végre esett az eső. Meglátoga-
tott Kéler Tasziló. Elmentünk úszni. Adytól, Emődtől, Pogány Bé-
lától és a társaságtól képeslapot kaptam. Meglátogattam Faurékat 
(Grieg és Chopin). Este Novákéknál. Levelet írtam G.-nek.

Augusztus 9. Kánikula. Délelőtt V.-vel a kávéházban. Levelet kaptam 
Franyótól és Meir I.-től. Kéler Taszilóval meg Faurékkal úszni 
voltam. Délután ők látogattak meg engem. Vidám társalgás. Írtam. 
Meglátogattam Novákékat. Újra olvastam Az Illés szekerént.

Augusztus 25. Nietzsche halálának a napja. Őszies szép nap. Dél-
után beborult. Továbbolvastam Nietzschét. Rudival és Taszilóval 
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Feinnél voltunk. Vidám társalgás. Délután Novákéknál és Tasziló-
nál (Faurékkal, Várd. I.-vel és Kis Gy.-vel) Grieg, Liszt, Beethoven 
és Chopin. Este Taszilóval és Várd. I.-vel a korzón. Nietzschéről 
beszélgettünk. Adynak küldtem egy képeslapot. Este Novákéknál. 
Elbúcsúztam Ruditól.

Szeptember 8. Szép nap. Reggel a gőzfürdőben voltam. Adyt olvas-
tam. Nend-ékkel meg Fr. Rap-pal a Kalemegdanon. Szép, nyárias 
est. Írtam egy verset.

Szeptember 9. Napsütés, kék égbolt. Levél érkezett G.-től. Délután a 
kertben. Írtam egy kritikát, és el is küldtem. Meglátogatott ben-
nünket Mil. Serg sürgönyözött, hogy reggel érkezik.

Szeptember 24. Fülledt, borús idő. Délelőtt Strobléknál147 voltam. Ír-
tam L.-nek. Zarathusztrát olvastam. Utána Rudival a kávéházban, 
ahol találkoztam Franyóval, Bráz. és a többiekkel. Este Rudival 
és Böhmmel Szászéknál. Később ismét a társasággal (önkéntesek 
stb.) a Koronahercegben 2-ig.

Október 2. Szép, aranyos napsütés. Reggel megérkezett Franyó. Vele, 
Emőddel, Brany.-nyal és másokkal a korzón és a kávéházban vol-
tam. Franyóval Szech-nél ebédeltem. (Gesztenyefa.) Délután vele 
a kávéházban, majd meglátogattuk Miklósékat148. Este Dénessel, 
Juhásszal, Franyóval, Györggyel stb. A pestiek: Ady, Hatvany 
[Hatvany Lajos], Kaff ka Margit és Lengyel Menyhért a vasút-
állomásról Souperral a Sasban. Később a társasággal a Royalban 
meg a Bodegában. Végezetül Adyval és Franyóval hármasban még 
hajnal háromig dőzsöltünk. Képeslapot küldtem Taszilónak meg 
Faur T.-nek. Adyval és Franyóval meg Osváttal, Fenyő Miksával és 
Reinitzzel [Reinitz Béla] a vasútállomáson. Hajnal négyig ültem 
velük a Sas kávéházban. – Levél érkezett O.-tól, Bort-tól (még 
Belgrádból) képeslap.

 147 Strobl Dezsőnek, a Neue Temeswarer Zeitung társkiadójának a családja.
 148 Miklós Jutkáékat.
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Október 3. Gyönyörű idő. 11-kor a matinén voltam. Hatvani felol-
vasása kiváló volt. Ady meg Reinitz elbűvölőek. Ebéd a Sasban. 
Utána együtt a kávéházban. Négykor az elutazókat kikísértük a 
vasútállomásra. Este Franyóval meg a többiekkel a kávéházban. 
Képeslap érkezett Mo-tól. Megírtam több levelezőlapot. Juhász-
szal, Garával, majd Martonékkal és Dutkáékkal meg Kócóval 
pezsgőztünk (Sas) reggel fél négyig.

Október 13. Napsütéses, hűvös nap, hideg este. Levél érkezett 
Franyótól. (Temesvári matiné.) Lefordítottam Ady A szivárvány 
halála című versét. Délután Baloggal, Brany-nyal és a többiekkel 
a kávéházban. Este Emőddel a korzón. Tovább olvastam a Zarath-
usztrát. Írtam Franyónak.

Október 19. Aranyos októberi napsütés. Képeslap érkezett Franyótól 
(Ady, Reinitz stb. üdvözletével). Délben Baloggal a korzón. Olvas-
tam az Escal-Vigort. Délután és este Juhásszal, Baloggal, Emőddel, 
Désivel és a többiekkel a kávéházban. Írtam Mo-nak.

Október 22. Hűvösebb nap gyönyörű napsütéssel és sötétkék ég-
bolttal. A fák még mindig zöldek. Délben a korzón és a sétányon. 
Lefordítottam Emőd egyik versét. A Die Prinzessin von Padua 
című kötetet olvastam. Este Miklós Jutkával a kávéházban.

Október 30. Verőfényes napsütés. Feladtam a levelet Ing-nek. Délben 
Emőddel, Baloggal, Nagy Mihállyal és másokkal a korzón. Dél-
után a sétányon. Újraolvastam Goethét (Epigrammák). – Sürgöny 
érkezett Franyótól: Rudi meghalt. – Részvétet nyilvánítottam a 
családnak. Rossz est és éj.

November 11. Tízig aludtam. Délben Balla, Mohos, Emőd és Tibor a 
vasútállomáson megvárták Adyt és Reinitzot. Közös ebéd. Délután 
a társasággal a kávéházban. – Otthon írtam még egy kicsit. Négykor 
megjött Franyó, Szávay és Roth O.-val, Szávayval hosszasan elbe-
szélgettünk Rudiról. Hatkor végre a felolvasóest következett. Ady 
költeményei meg Reinitz szerzeményei gyönyörűek. Szép siker.

q



q  e 95 w

November 12. Szávay és Tibor reggel 6-kor elutazott. Franyóval és Vi-
dorral [Vidor Marcell?] reggeliztem, majd a gőzfürdőbe mentem, 
ahol 10-ig aludtam. Délelőtt Emőddel, Reinitzcel meg Franyóval a 
kávéházban. Utána Adyval meg Roth O.-val kimentünk. Ebédkor 
a társasággal, vidáman. Azután a kávéházban voltam. Jött Mar., 
Oblath. Négykor végre Adyval, Reinitzcel meg Emőddel elutaz-
tam. Roth. O. és Franyó kísértek ki bennünket. Békéscsabáig 
Adyval és Reinitzcel izgalmas társalgás. Háromnegyed kilenckor 
újra Nagyváradon voltam. A kávéházban éjfél utánig.

November 14. Borús idő. Délelőtt a korzón. Délután a kávéházban 
meg a Holnap-ülésen. Sup-pal vacsoráztam. A társasággal a kávé-
házban meg az orfeumban igazán vidáman. (A drága kis énekesnő.) 
Ismét Oidipuszt olvastam.

November 27. Délelőtt Franyónál. Vele reggeliztem. Rilkét, Schom-
kahlt stb. olvastam. Utána a kávéházban. Megismerkedtem Gozsdu 
Elekkel. Élénk társalgás vele meg Feketével. Este Steinékkal, 
Stroblékkal meg Franyóval moziban. Utána a társasággal a kávé-
házban.

December 4. Szép nap. Voltam a kiállításon. Strobléknál ebédeltem. 
Délután jött Franyó. Vele a kávéházban, ahol Gozsdu Elekkel vol-
tunk 8-ig érdekes beszélgetést folytatva. (Reneszánsz, Mediciek, 
Sforza, Savonarola stb.) Megjelent a versem. Kilenckor a vasútál-
lomáson Steinékkel, Zsókával és Szávayval megvártuk Hedviget 
és Fritzit. Vacsorán Strobléknál (nagy társaság). Levél érkezett 
Nov-tól. – Szávayval, Bak. I.-vel és Sebestyénnel voltunk még a 
belvárosban.

December 7. Enyhe, napos idő. Zarathusztrát olvastam. Levelezőlapot 
küldtem Balognak [Balogh István] és Füst Milánnak. Renével 
Bakl. M.-éknél ötórai teán.

December 31. Borús, csúnya nap. Délelőtt Kok-éknál. Megláto-
gatott Faur T. Délután kritikát írtam. Látogatás. Novákéknál 
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vacsoráztam. George-t olvastam. Franyónak meg a váradiaknak 
képeslapot küldtem.

1910

Január 2. Szürke, nedves idő. Reggel kikísértem Mo-t a vasútállomás-
ra. Utána a kávéházban. Ronz-tól képeslap, L.-től levél érkezett. 
Előkészületek az elutazásra. Délután Deutschékkal Novákéknál 
teán. Búcsúzás. Este becsomagoltam.

Január 6. Napos, hideg idő. Délelőtt a gőzfürdőben. Szép, derült 
délután és est. Brac-cal a kávéházban. Meglátogattam a hölgy-
rokonaimat. Vladimir Đorđević kötetét olvastam. Levelezőlapot 
küldtem Meir. I.-nek, Novák Hedvignek, a nagyváradiaknak meg 
Szávaynak.

Január 17. Gyönyörű, tavaszias szép nap. Aranyos, meleg napsütés. 
Reggel a gőzfürdőben voltam. Sétáltam a természetben. Írtam egy 
költeményt. Olvastam. Sej. és Nend. meglátogattak bennünket. 
Írtam Ballának. Este még Nend-éknél is voltam.

Naplójegyzeteiből pontosan nyomon követhetjük találkozásait 
Adyval és a holnaposokkal, de azt is, mit és mikor fordított, tehát 
Ady-fordításait. Ady neve először még pesti éveiben, 1907. augusztus 
18-án bukkant fel naplójában: „Ady Endre verseit olvastam” – jegyezte 
fel.149 Attól kezdődően gyakran olvassa Adyt, sőt fordítja is. 1908. 
január 31-én írja: „Ady verseit olvastam. Isteni.”150 1908. február 21-
én, miután elolvasta a Vér és aranyt, megjegyezte: „Ez egy nagy költő. 

 149 Todor Manojlović: Dnevnik (1903–1908). Ulaznica, 1983. 90. sz. 21–42. [Vukica 
Popović és Svetislav Vrška fordítása.] Cindori-Šinković Mária kutatásai nyomán 
tudjuk azonban, hogy Manojlović Ady nevét 1906 őszén hallotta először barátjá-
tól, Fülep Lajostól (1885–1970), s tőle kapta el olvasásra az Új verseket. (Cindori-
Šinković, Marija: Endre Adi u srpskoj književnosti [1906–2006]. Beograd – Novi Sad, 
2007, Institut za književnost i umetnost – Forum, 95–96.)

 150 Uo.
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Valóban egyike a legnagyobbaknak a XX. században.”151 Ady verseit 
1908. február 22-én kezdte el fordítani.152 Néhány nappal később is 
Ady-verseket fordított, s 1908. február 27-én személyesen is megis-
merkedett vele. Ez még nagyobb lendületet adott Manojlovićnak, 
aki mind gyakrabban ültette át verseit német, majd később szerb 
nyelvre. 1908. március 1-jén (A mi gyermekünk, A Tisza-parton, Az 
utolsó mosoly), 2-án (Temetés a tengeren), 5-én (A Gare de l’Esten), 
20-án (Beszélgetés egy szekfűvel), 27-én (A fekete zongora) és később 
is csaknem heti rendszerességgel fordítja Adyt.153 1908. április 3-án 
felolvasta neki néhány versfordítását.154

Egyik emlékező prózájában Manojlović műfordításának kezde-
teiről vallja: „Olvasván, böngészvén heteken át a Vér és aranyt, az az 
ötletem támadt, hogy lefordítok belőle egyet s mást. Az idő tájt már 
volt némi kis gyakorlatom a műfordítói mesterségben. Még mielőtt 
Váradra jöttem volna, »átültettem« volt németre Zmaj-Jovanović, 
Dučić és Petőfi  néhány versét, sőt, épp legutóbb, kettőt-hármat Baude-
laire-től is; így hát azt gondoltam, hogy megpróbálkozhatom majd 
Adyval is. Lelkesen, merészen nekiültem a munkának, és nemsokára 
megvolt A Tisza-parton, a Léda Párisba készül, A Gare de l’Esten, a 
Temetés a tengeren, A mi gyermekünk, Az anyám és én, Nóta a halott 
szűzről, az Elillant évek szőlőhegyén, a Szent Margit legendája, Páris, 
az én Bakonyom, Mi urunk: a Pénz, Beszélgetés egy szekfűvel stb. 
német versekben.”155

Korabeli publicisztikájával, esszéivel és versfordításaival egyetem-
ben lett Todor Manojlović a délszláv Ady-recepció egyik legkiemel-
kedőbb alakja.

 151 Uo.
 152 Bekić: i. m.
 153 Uo.
 154 Uo.
 155 Todor Manojlović: Sećanje na prvo upoznavanje sa novim književnim pokretom u 

Nađvaradu. Kézirat. Todor Manojlović hagyatéka. Nagybecskereki Történelmi 
Levéltár. Fond 39 – ikt. sz.150.
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IV. A HOLNAPOSOK KÖZÖTT   w
„Álmatag hajnalokba torkolló éjszakák…”

Manojlović Nagyváradra érkezése csaknem egybeesett A Holnap meg-
alakításának előkészületeivel. Már 1908. április 27-én, amikor Adyval 
először találkozott személyesen Nagyváradon, „a váradi poéták már 
akkor azzal a maguk közt már rég óta ápolt ideával álltak elő, hogy 
a legjobb, legcélszerűbb lenne valami modern szellemű és programú 
irodalmi társaságot alakítani, amely elsőnek egy közös antológiával, 
azután esetleg saját folyóiratával is léphetne a nyilvánosság elé, és 
amelynek élére természetesen és feltétlenül Adynak kellene állnia. Ady 
szimpátiával vette tudomásul ezt a tervet a benne neki szánt szereppel 
együtt, és bár nem hallgatta el kételyeit annak keresztülvihetősége 
körül (különösen az ügy anyagi és »technikai« feltételei kérdésében), 
jókedvvel belement a játékba. Persze, hogy nagy lett erre az öröm és 
lelkesedés – hiszen itt és ekkor született, illetőleg kapta már meg első 
reális körvonalait A Holnap eszméje”.156 

Néhány héttel később, amikor Ady újra Nagyváradra látogatott, az 
alakítandó írótömörüléssel kapcsolatosan, a szűkebb, majdnem tisztán 
írókból meg egy-két újságíróból álló társaság már dr. Dénes Sándor 
lakásán gyűlt össze megbeszélésre.157 Manojlović erre így emlékezett 
vissza: 

„Ady megint csak nagy késéssel futott be, és álmosan, átfázva, 
holtfáradtan, talán infl uenzásan is. Rögtön egy kényelmes nagy 
karosszékbe vetette magát, és míg a házigazda konyakkal kínálta 
meg, kelletlen-humorosan kijelentette, hogy ő »máma bizony 
hasznavehetetlen«, és mi csak tárgyaljuk meg az ügyeket nélküle, 
egymás között, ahogy tudjuk. Úgy is tettünk. De a tárgyalás csak 
elég lanyhán haladt előre mindaddig, amíg a főpont, az új irodalmi 
társaság nevének a kérdése nem került szóba. Akkor már jöttek sor-
ba, mind sűrűbben, minden oldalról az ötletek, az indítványok, de 
mindegyik ellen akadt valami kifogás, és irgalmatlanul elvetettük 
mindahányat. Az a bizonyos alkotó ihlet nem akart felvillanni. 
Végre mindnyájan önkéntelenül is Adyhoz fordultunk, aki ott 

 156 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
 157 Uo.
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szun dikált karosszékében, hogy bökkentse már ő ki a hiába keresett 
szót. Hasztalan! – Ady néma maradt, és csak egy fáradt, elterelő 
kézmozdulattal reagált. – De mi nem tágítottunk; unszoltuk, 
ébresztgettük türelmetlenül tovább is. Végre, alig félig nyitván ki 
szemeit, álmosan odamorogta a legtürelmetlenebbeknek, hogy: 
»Hagyjatok már békén... Majd holnap…« Beláttuk, hogy tényleg 
nincs értelme tovább is erőszakolni a dolgot, és kissé lehangoltan 
eredménytelen konferenciánk miatt, amely amúgy is már túl soká 
tartott, szó nélkül felálltunk mindannyian, hogy indulunk hazafelé. 
Ekkor azonban valaki, ha jól emlékszem, Sarkadi Lajos (a Nagyvára-
di Iparkamara titkára és egy nemrég az ottani színházban előadott 
szociális dráma szerzője) hirtelen megszólalt: »Nézzétek, fi úk, Ady 
véletlenül is eltalálta, megtalálta azt, amit kerestünk; Azt mondotta, 
hallottátok, hogy: holnap – legyen hát ez, Holnap a neve ennek az új 
irodalmi társaságnak, amelynek modern, forradalmi akarása tényleg 
a jövendő, a holnapba irányul.« 

Ezt a meglepő észrevételt és indítványt, amely olyanformán 
ha tott reánk, mint egykor a Kolumbus tojása a spanyol tudósokra, 
természetesen habozás nélkül elfogadtuk rögtön, egyhangúlag, 
mint a legjobb megoldást. Egy új »runda« konyakkal ünnepélye-
sen felavattuk tehát »A Holnap«-ot – és Ady, most már szintén 
felvidulván, tréfás-könnyebbülten felsóhajtott: »Nahát, végre mégis 
megszületett a gyerek!« – Másnap aztán a Nagyváradi Napló meg a 
Nagyvárad már hozták is a kellően megstilizált hírt, és nem sokkal 
utóbb néhány pesti újság és folyóirat is.”158 

Manojlović már 1908. március 29-ei naplójegyzeteiben említi az új 
társaságot: „Este a művészekkel dr. Berk-nél (éjfél utánig). Egy új 
irodalmi társaságról beszélgettünk.” Majd 1908. április 1-jén távirat-
szerűen leírja a már említett estet: 

„Megérkezett Ady. Éjfél utánig igen érdekes és serkentő beszélgetés 
folyt. Az új társaság A Holnap nevet kell, hogy viselje.”159

 158 Manojlović: Emlékezések… 133–138.
 159 Lásd a már közölt naplójegyzeteit.
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Manojlović magyarázata szerint: 

„Ady és a nagyváradiak között minden esetleg köztük fennforgó 
faji tradicionális, osztály- és művelődési különbségek ellenére is 
bizonyos eredendő benső közösség létezett. S ennek következtében 
mindig egyetértettek a nagy elvi kérdésekben, másrészt mindennapi 
életükben őszinte jópajtási, gyakran komoly baráti viszony fűzte 
őket össze. […] Szerette, valami borongós és gyengéd véndiákos 
hűséggel azokat, akikkel együtt vagy akik mellett volt fiatal. […] 
Szerette régi váradi pajtásait és régi városát, amely Léda városa 
is volt és szívesen, szinte szükségszerűen el-ellátogatott közéjük 
minden alkalommal. Alkalom pedig volt állandóan. 

Budapestről a vasút Váradon át vezetett Érdmindszentre és vissza 
és így Ady, aki körülbelül minden két hónapban lenézett, pihenni 
ment néhány napra »Édösékhöz«, ugyanannyiszor megfordult Vára-
don is. […] Ilyenkor rendesen sürgönyileg értesített valakit jöveteléről 
a Nagyváradi Naplónál, többnyire régi rajongó hű emberét, Nagy 
Miskát, aki betéve tudta minden versét, és aki aztán futott izibe az 
Emke-kávéházba, jelenteni az ott táborozó kollégáknak, hogy: »jön 
Ady este, a pesti gyorssal, én kimegyek eléje a pályaudvarra, aztán 
majd idejövünk, legyetek itten…« Nemsokára azonban ezeket az 
összejöveteleket diszkrétebben, úgyszólván titkosan kellett megszer-
vezni, mivel az Új versek megjelenése óta rohamosan hírrekapó költő 
iránt mind szélesebb körökben is terjedni kezdett az érdeklődés, a 
kíváncsiság és sokan – újságírók és mások is –, hivatkozván holmi régi 
»ismeretségükre«, »cimboraságukra« a Nagyváradi Napló immár 
nevezetes hajdani munkatársával, igyekeztek belefonódni Ady igazi, 
intimebb baráti körébe. Ezeket az alkalmatlankodókat távol kellett 
tartani, és így csak bizonyos »kiválasztottak«, költők, írók, nevesebb 
újságírók és néhány más komolyabb intellektuel gyülekezhetett Ady 
körül. Ezekből alakult ki aztán később »A Holnap« társaság is.”160

Megalakult hát az új tömörülés, és mint Manojlović fogalmaz, 
1908 tavasza valóban A Holnap tavasza volt. 

 160 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
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„1908 tavasza emlékezetes tavasz volt Váradon: a hévvel-hittel 
induló A Holnap tavasza. Juhász Gyulával, Dutka Ákossal, Emőd 
Tamással, Nagy Miskával, Kollányival, akikkel minden este (az est 
rendesen éjfélig is eltartott) ott üldögéltünk az Emke kávéházban, 
sokszor idéztük elmerengve, sejtelmesen az Uzsorás Khiron kertje 
két első verssorát:

Szebb tavasza Athénnek nem volt,
Nem is lesz annak soha mása…

Az ilyen poétikus momentumaink persze, hogy nem voltak 
éppen minden szatirikus él nélkül: tudtuk, hogy Ady az »uzsorás 
Khi ron« neve alatt a maga és most már természetesen a »holna-
posoknak« is legádázabb ellenségét, Rákosi Jenőt pellengérezte ki, 
és mi ezért különösen szerettük ezt a rafináltan antikizáló verset, 
amelynek búsan zengő lírizmusa mögött olyan juvenális fullánk 
rejtőzik. A dicstelen emlékű reakcionárius Budapesti Hírlap és 
annak lármás csatlóshada csakugyan kegyetlenül támadta, szidta, 
parodizálta Adyt és új gárdáját –, amely azonban, mintha éppen 
ezekből a támadásokból merített volna erőt, öntudatot, önérzetet 
és alkotó ihletet, mind derekasabban és sikeresebben bírta a harcot. 
És harcolva izmosodott, alakult ki és »jött formába«. Már Juhász 
Gyulában – akit váradi költőtársai, természetesen már amint először 
megjelent közöttük, tárt karokkal fogadták és felvettek körükbe – 
A Holnap nagyon értékes új tagot nyert. De Juhász volt az is, aki 
nemsokára behozta A Holnapba Babits Mihályt és Balázs Bélát is. 
És mire azután befogadták a társaságba a fiatal váradi költőnőt, 
Miklós Jutkát is, együtt volt végre az a hét »holnapos« poéta – 
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, 
Juhász Gyula és Miklós Jutka – akiknek válogatott verseiből már 
össze lehetett állítani egy minden ízében új, modern antológiát. 
Ennek a hetes antológiának előkészítésében teltek el a szép, verő-
fényes tavaszi napok.”161

 161 Uo.
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A holnaposok nagyváradi matinéja

Az új tömörülés tagjai csakhamar a nagyváradiak előtt is bemutatkoz-
tak. Ezen természetesen Manojlović is jelen volt, aki így emlékezett 
vissza a történtekre: 

„A Holnap költői egy nagyobb szabású irodalmi matiné kereté-
ben akartak bemutatkozni a váradi közönségnek. Egy ilyenfajta, 
Magyarországon akkor még meglehetősen újszerű manifesztáció 
nagy érdeklődést keltett az egész városban. Persze mindenekelőtt 
már maga Ady miatt is, aki élénk emlékében maradt sok váradi 
embernek, de még sokkal több váradi asszonynak meg kislánynak, 
mint az a szellemes, élestollú fiatal újságíró és szertelen, heves vérű, 
viharos életű bohém, aki ott hosszabb ideig írogatta a Nagyvára-
di Napló legtartalmasabb cikkeit és közbe-közbe valami furcsa, 
bizarr, csodásan izzó és szuggesztív verseket is, azután egyszerre 
csak eltűnt – és most, csak rövid pár év eltelte után, íme, híres – 
Párizsban is járt! – költő, újra megjelent a Körös partján.

De ott voltak Ady mellett még Dutka Ákos, Emőd Tamás és 
az épp akkortájt (mint az ottani Premontrei-főgimnázium tanára) 
szintén Váradra került Juhász Gyula is – és így A Holnap-bemu-
tató komoly nívója nemcsak főattrakciójával, de minden további 
pontjában is, teljes egészében biztosítva volt. A polgármester jó-
voltából ez az ünnepség a Városháza dísztermében folyhatott le.

Kora tavaszi nap volt, nem éppen nagyon tavaszias: felhős, 
borús, hűvös; A Körös felől nyugtalan, csípős kis »böjti szelek« 
fújdogáltak, de mi, a »holnaposok«, mégis a legtavasziasabb 
hangulatban siettünk, különböző irányokból jövet, a régi Bémer 
téren át a Molnár-cukrászda – vagy ahogy egymás közt neveztük: 
a »Molnárda« – felé, ahol találkozó helyünk volt esti fél hatra. 
Mint »Holnap-jelvényt« mindegyikünk egy illatos, friss tuba-
rózsát, Ady virágát – »A mi gyermekünkben« is említi – tűzte 
gomblyukába. Nemsokára (ez alkalommal pontos volt) megérkezett 
ő maga is, üdén, jókedvűen, kitűnő színben. Ravaszul mosolyogva 
megkérdezte Emőd Tamástól – akivel mint a legfiatalabbal az egész 
társaságban szeretett tréfálkozni – nincs-e lámpaláza, és tud-e majd 
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felmászni a dobogóra? Mire Tamás legényesen visszavágott: »Ne 
félj, tudok majd én, és ha kellene, még téged is felsegítelek reája!« 
Ady elnevette magát. Kapott aztán ő is egy tubarózsát, amit gondo-
san, divatos, rövid világosdrapp tavaszi kabátja gomblyukába tűzött 
– tetszett neki az ötlet – és tekintettel, hogy már hátra járt az idő, 
figyelmeztetett bennünket, hogy akár indulhatnánk is már.

 Felkerekedtünk tehát. Künn a téren aztán csoportunk roha-
mosan megnőtt: hirtelen különböző kávéházi és egyéb szimpati-
záló ismerősök meg az Ady-tisztelők egész tömege verődött össze 
körülöttünk, akik lelkesen a Városházáig kísértek el bennünket. 
Útközben egynémely békés járókelő ámulva megállt és utánunk 
nézett; »valószínűleg – legyezte meg Ady – azt hiszik, hogy itt 
megint valami deputáció megy a polgármesterhez«. 

A városháza nagyterme tömve volt: Nagyvárad színe-java, kü-
lönösen nagyszámú elegáns, csinosnál csinosabb fiatal és – persze! 
– életesebb hölgy is, akik mindannyian elsősorban Ady Endrét 
akarták látni és hallani. Ő azonban utolsónak lépett fel (– a szo-
kást, hogy irodalmi estéken, matinékon a fő szám mindig a műsor 
végére kerüljön, Ady vezette be, egyúttal feltétlenül és egyszer s 
mindenkorra magának vindikálva ezt a kiváltságos helyet minden 
programban, amelyben részt vett) – ami természetesen csak még 
jobban felajzotta a közönség kíváncsiságát. Mégis, nemcsak türe-
lemmel, de igaz és állandóan növekvő érdeklődéssel hallgatták végig 
a sorjában fellépő fiatal »holnapos« költőket, nem fukarkodva 
őszinte tapssal sem minden egyes szám után. Az igazi nagy taps-
vihar azonban csak akkor tört ki, amikor Ady lépett a dobogóra. 
Nyugodt, elfogulatlan nyájassággal bólintván a közönség felé, kissé 
fátyolozott, de rendkívül melegen és bensőségesen csengő hangján 
olvasni kezdett, minden pátosz és színészkedés nélkül, tiszta, finom, 
népies zamatú kiejtéssel és bizonyos tárgyilagos, logikus, mintegy 
magyarázó hangsúlyozással. Ez a szigorúan egyszerű, minden külső 
hatást, hangulatkeltést büszkén mellőző előadásmódja, csodálatos 
közvetlenséggel szólaltatta meg verseinek legmélyebb lényegét, teljes 
emocionális és gondolati varázsát. Legmegkapóbban éreztük ezt, 
amikor az a gyönyörű, Vajda Jánosról szóló bús nótája – egyike a 
leggyönyörűbbeknek, amiket megírt – került sorra. Ady itt sem 
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szavalt, itt sem emelte fel, vagy rezegtette hangját –, amelynek izzó 
intenzitásában azonban fokozatosan kigyulladt annak a panaszos, 
vádteli versnek egész nagy lázadó tüze. És valami robbanó, lázadó 
hevület volt abban a nagyszerű ünneplésben is, amit a váradi közön-
ség akkor, a matiné végeztével rendezett Ady Endrének.”162 

Egyébként A Holnap Irodalmi Társaság hivatalos alakuló ülésére 
hónapokkal később, 1908. október 14-én került sor, s erről másnap 
a Nagyváradi Napló így tudósított: 

„Nagyvárad új irodalmi társasága, a Holnap […] tegnap este tartotta 
az Emke különtermében alakuló közgyűlését. […] A közgyűlést 
este 9 órakor dr. Sarkadi Lajos kamarai titkár nyitotta meg. Jelen 
voltak mindazok, akik Nagyvárad modern irodalmi életében 
szerepet játszanak, akik megindították fél évvel ezelőtt a Holnap 
akcióját.”163

A Holnap-antológiák

A Holnap megalakulása után többféleképpen szándékozott közönség 
elé lépni: irodalmi rendezvényekkel, közös antológiákkal, sőt egy ala-
pítandó folyóirattal is.164 Ugyanis „a holnap hét poétáján kívül” (Ady 
Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász 
Gyula, Miklós Jutka) akkor már volt egy irodalmi potenciálja, amelyet 
írók, költők, lapszerkesztők, értelmiségiek alkottak: Antal Sándor, dr. 
Dénes Sándor, Berkovits René, Kollányi, Nagy Mihály, Wertheim-
stein Viktor, dr. György Ernő, Todor Manojlović („a szerb származású 
és európai látókörű poéta”), Hegedűs Nándor, dr. Kolbach Bertalan, 
Marton Manó, dr. Sarkadt Lajos, Szunyogh Barna, Franyó Zoltán, 
Horváth Henrik, Kotzó Jenő, Pelle János, Sebestyén Gyula, Pálos 
Endre, Kárpáti Aurél, Gyóni Géza, Szombati Szabó István, Ud  var dy 

 162 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
 163 Péter I. Zoltán: Ady Erdélyben. Budapest, 2003, Noran Könyvkiadó, 117.
 164 Emőd Tamás: Ady és a Holnap. Pesti Napló, 1936. március 8.
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Ödön és mások.165 Az irodalmi matinék mellett első megnyilatkozásuk 
egyike A Holnap első antológiájának megjelentetése volt 1908 őszén. 
A kötet 191 oldalon látott napvilágot Nagyváradon, Sonnenfeld 
Adolf nyomdájában, Antal Sándor szerkesztésében.166 Vajda János 
emlékének szentelték, a könyvdíszeket pedig Honti Nándor rajzolta. 
A kötetben Honti hét kis portréja is szerepel az antológia szerzőiről, 
amelyek utóbb levelezőlapon is forgalomba kerültek.167

A kötetben szereplő szerzőkről is Antal készített rövid életrajzi 
bevezetőket, illetve méltatásokat. Ady Endréről leszögezte, hogy „új 
ember és egyedülálló”, s hogy „hatalmas egyéniség”. Babits Mihályról 
megállapította hogy „fi atal, új költő és egyedül járó ember”, Balázs 
Béláról, hogy „nagyon sok üde értéket ad, nagy perspektívát mutat”, 
Dutka Ákosról azt írja, „sok zene van verseiben”, Emőd Tamásról, 
hogy „könnyen, biztosan versel”, Juhász Gyuláról leszögezi, „sohasem 
saját magát akarja kifejezni, csak szép verseket akar írni”, Miklós Jut ka 
pedig értékelése szerint „maga az üdeség, az ismeretlen után vágyakozó, 
piros ifj úság”.168

A kötet 1908 őszén jelent meg, s mint Lakatos István írta, or-
szágos sikerkönyv lett, noha, mint Schöpfl in Aladár mondta, Adyn 
és Babitson kívül „a többiek nem nagyon szerencsésen képviselték a 
modern hangot”.169

 165 Uo.
 166 Hasonmás kiadása 1986-ban Téglás János szerkesztésében jelent meg Budapesten.
 167 Uo. Lásd még Emőd: i. m.
 168 A Holnap. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász 

Gyula, Miklós Jutka versei. Sajtó alé rendezte Antal Sándor. Budapest, 1908, Singer és 
Wolfner bizománya. Lásd még Téglás János szerk.: A Holnap. Hasonmás minikönyv. 
Budapest, 1986, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézet – Szikra Lapnyomda.

 169 Uo. A Holnap antológia első kötetét Manojlović először 1908. március 27-én említi 
naplójegyzeteiben mondván, hogy a kötet korrektúrán van; április 26-án pedig 
újságolja, hogy – bizonyára kéziratban – olvasta a Holnap-kötetet. Antal Sándor 
előszavának datálása szerint 1908 májusában került nyomdába. Manojlović állítása 
szerint 1908 nyarán jelent meg, Emőd Tamás tanúsága szerint pedig 1908 szeptem-
berében hagyta el a nyomdát.
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A nagyváradi zászlóbontás nagy lármát keltett a pesti konzervatív 
sajtóban: egymást érték a támadások. Manojlović szülővárosában, 
Nagybecskereken pedig ugyanekkor joghallgatónk barátja, dr. Bor sodi 
Lajos a Torontál című lapban teljesen más hangot üt meg a kötettel 
kapcsolatosan. 

„Erről a hét poétáról mostanában az irodalmi fórumokon, főleg a 
magyar sajtóban sok szó esik, és tegyük hozzá: az új kötet körül való 
szokatlan kavarodás indokolt, mert vele és főleg Adyval a magyar tá-
jakon új, a jövendőkbe világító lámpa gyulladt ki, és a sok semmibe 
vesző sóhaj és rímes színjáték között, mint szilárd gondolatoszlop 
emelkedik a magasba. Erről a kötetről – úgy sejtem – a jelenen túl, 
az eljövendő kultúra ragyogóbb napjaiban is fog beszélni a kritika, 
mert hosszú, hosszú idő után ez az első irodalmi jelenség, amely a 
múlt emlőitől elszakadva, biztos lépésekkel és emelt fővel akar a 
jövendők felé tartani.

Az új társaság vezére: Ady Endre. Erről a költőről fel kell jegyez-
ni, hogy nagy idők során a félreismertek és kigúnyoltak fekete 
kenyerét ette, és gyűlölői vad tömegében minden gúny és minden 
keserűség közepette épen és sértetlenül meg tudta óvni gazdag és 
sugaras lelkét, merész szárnyalásait, régi falakat döngető energiáját, 
kemény és értékes egyéniségét. […] Verseibe magasra törő ormokat 
épít, amelyekről a gondolat, a sejtés és a színek tájaira csodás kilátás 
nyílik. Minden verse hosszan tovább cseng az olvasó lelkében és a 
végét jelentő utolsó pont a sejtelem határain rakódik le. Egyedül 
álló ember ő, senkinek a folytatása és minden erőlködés dacára őt 
sem folytatja senki. […] Minden verse egy-egy mozaik egyénisége 
képéhez. Valaki, aki dalban megszüli – önmagát.

A kötet fölött feltétlenül Ady Endre uralkodik. Tömörebb, 
igazabb, erőteljesebb valamennyinél. Mint egy duhajkodó, szilaj 
Apolló ül a művészet szekerén, és biztos kézzel hajtja az érzések 
tüzes táltosait. Ez az út mintha biztosan vezetne a jövendők felé…

[…] Hogy a Holnap poétái elérik-e a holnapot: az idők titka. 
De hajójuk a kikötőből már útra kelt, és az új tájak felé hét elszánt 
ember, hét vakmerő poéta tart. Váljék valóra, amit Miklós Jutka 
egyik legszebb versében megír:
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Vagyunk nehányan, magányos gályák.
Gőgös, dicsvágyó Columbus-hajók.
Keressük a földet. Az újat. 
A nekünk valót.”170

Végül is jogos volt Borsodi Lajos kérdése, mert a hét holnapos 
poéta közül nem mindegyik váltotta be a hozzá fűzött reményt, nem 
mindegyik érte el a „holnapot”. Úgy tűnik, csak Ady, Babits és Juhász 
Gyula. És a többiek vajon kiállták-e az idő próbáját? Miklós Jutka 
később felhagyott a költészettel, neve teljesen feledésbe merült. Dutka 
Ákost is ma már inkább emlékiratairól tartják számon, mint poézisé-
ről, Balázs Béla pedig végül is nem költőként, hanem fi lmesztétaként 
szerzett magának nevet. Mai szemmel nézve Lakatos István úgy érté-
keli, hogy „A Holnap fi ataljai – függetlenül attól, hogy dilettánsoktól 
nagy költőkig mily tarka képet mutattak – jövőbelátó képességüket, 
minden új értéket szinte csalhatatlanul (és épp idejében!) felismerő 
érzékenységüket illetőleg vitathatatlan-mintaszerű csoportosulást 
alkottak. Ebben áll fő érdemük”.171

Egy évvel később – a közben megtörtént híres duk-duk-aff ér után, 
amely során Ady egyik cikkével magára haragította nagyváradi híveit, 
akik utóbb megbékéltek vele – Kollányi Boldizsár szerkesztésében, 
Budapesten megjelent az antológia második kötete, A Holnap új versei, 
amely immár 240 oldalon hozta a „hétmagyar” legújabb költeménye-
it,172 ami kötetnyi reagálást váltott ki az irodalmi közvéleményben, 
jót is, rosszat is. Ebben, Emőd Tamás fordításában, helyet kapott 
Manojlović Falstaff  halála című verse is:

 170 Borsodi Lajos: A Holnap. Torontál, 1908. szeptember 29.
 171 Lakatos István: A Holnap és utókora . In Téglás János szerk.: A Holnap. Hasonmás 

minikönyv. Budapest, 1986, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézet – Szikra Lapnyomda, 251–272.

 172 A Holnap új versei. Második könyv. Miklós Jutka ajánlásával. Budapest, 1909, Márkus 
S. könyvnyomdája. Lásd még Téglás János szerk.: A Holnap új versei. Második könyv. 
Hasonmás minikönyv. Utószó Lakatos István. Budapest, 1987, Ságvári Nyomdaipari 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.
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A rácson az ősz tar gallya zörög már –
„Zümm-zümm, Robin Hood szép zöld bekecse!”
Itthon maradunk ma, tilos vadat űzni,
Oly nyájas a tűzhely meghitt melege.

Már nyelvel és nyal-fal és enyeleg a láng:
„Hát elpazaroltad a puska porát?”
Hé csapláros asszony, lágyabb takaró kék,
Még elfagy a lábam, ha nyomba nem ád!

A lábam, a lábam, – duzzad bíz a vén csont –
„Hol van Robin Hood a te jó paripád?”
Nos – többet az erdőn se csörtetek átal…
A fl aska se adja le már a borát.

Jó-jó az itóka, de jobb a fehérnép!
„Elkótyavetyéltem értök a dögöt”
Hej Dorka, hej Kätty, te fr uska, te lusta,
Jaj nékem, az ördög már itt nyöszörög!

Lelkem fogadósné, egy szent atya kéne –
„Ej-haj Robin Hood mire nem vetemedsz?”
Csitt, csak szaporán… fi zetek… arany is cseng…
Fenébe, ne nézd le te rest a nemest!

Úgy ám, nemes úr vagyok, hercegi testőr,
Zümm-zümm, becsapott a sok úri barát”
Bardolph te bitang! Korbácsot a gaznak!
Hívd izibe Harryt, ő jön legalább…

Kitette a szűröm? Titokba szeret még!
„Érzem-tudom, itt áll és nem retirál”
Hollá hol a csizmám, hollá hol a lajbim
Ma grófi  vendégeket vár a király!
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Hadd hulljon a pénzmag, akárcsak a pelyva
„Zümm-zümm, Robin Hood jól érzi magát”
Egy kortyot elébb még, oszt jőjjön a búcsú,
Meghalok érted, te hősi barát!173

A Holnap folyóirat kiadásából végül nem lett semmi, a társaság 
csak e két kötetet tehette le az olvasók asztalára. 

„A Holnap elérte célját, és ezzel be is fejezte pályáját – írta visz-
szaemlékezve nagyváradi fiatalságukra Juhász Gyula. – Mi volt 
A Holnap érdeme és jelentősége? Először is Ady Endrét először 
foglalta az új magyar líra keretébe, és ez a foglalat csak még jobban 
mutatta és emelte a legnagyobb magyar lírikus abszolút értékeit. 
De ezenkívül, A Holnap adta költészetünknek Babits Mihályt, és 
ez maga is irodalomtörténeti fontosságot adna e két kötetnek. A 
Holnap új olvasókat és híveket szerzett az új verseknek: divatba 
hozta a versolvasást. A magyar vidék megmutatta oroszlánkörmeit, 
és Várad az irodalom decentralizálása körül több érdemet szerzett 
A Holnap révén, mint az összes többi magyar városok.”174

Nyugat-matiné Nagyváradon

A következő említésre méltó esemény a nagyváradi Nyugat-matiné 
volt 1909. október 3-án délelőtt 11 órakor a Fekete Sasban. Ezen ter-
mészetesen Manojlović is ott volt. A vendégek még előző este, október 
2-án megérkeztek, a matinéra pedig egy átmulatott éjszaka után került 
sor. Manojlović naplójegyzeteiben olvassuk:  

„1909. október 2. A pestiek: Ady, Hatvany, Kaffk  a Margit és Len-
gyel Menyhért a vasútállomásról Souperral a Sasban. Később a 

 173 A Holnap új versei. Második könyv. A könyvet a társaság megbízásából Kollányi Boldi-
zsár állította össze. Budapest, 1909, Deutsch Zsigmond és Társa kiadása, 170–171.

 174 Lakatos István: A Holnap és utókora . In Téglás János szerk.: A Holnap. Hasonmás 
minikönyv. Budapest, 1986, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézet – Szikra Lapnyomda, 251 – 272.
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társasággal a Royalban meg a Bodegában. Végezetül Adyval és 
Franyóval hármasban még hajnal háromig dőzsöltünk. Képeslapot 
küldtem Taszilónak meg Faur T.-nek. Adyval és Franyóval meg 
Osváttal, Fenyő Miksával és Reinitzzel a vasútállomáson. Velük 
hajnal négyig ültem a Sas Kávéházban.” 

A matiné napjáról pedig a következőket jegyezte fel: 

„1909. október 3. Gyönyörű idő. 11-kor a matinén voltam. Hat-
vani felolvasása kiváló volt. Ady meg Reinitz elbűvölőek. Ebéd 
a Sasban. Utána együtt a kávéházban. Négykor az elutazókat 
kikísértük a vasútállomásra.”175

E távirati stílusban megfogalmazott naplójegyzetek mellett azon-
ban Manojlović egyik visszaemlékezésében bővebben is beszámol az 
eseményről:

„Várad különben akkor – 1909 őszén – egy új irodalmi szenzáció 
előtt állt: várta az első, ott a Körös partján valóban valahogy pre-
miére-jellegű Nyugat-matinét, amely egyúttal mint az újonnan 
felépült pompás Fekete Sas-palota és szálloda felavató ünnepe is, 
október 3-án került sorra. A főszereplők természetesen itt is Ady 
és Reinitz voltak. De eljött velük Lengyel Menyhért is, és mint 
impozáns, hivatalos keret, a Nyugat egész szerkesztősége és direk-
ciója, nevezetesen: Hatvany Lajos, Osvát Ernő és Fenyő Miksa. 
Este érkeztek Váradra, és mi csak éppen találkoztunk velük, és 
röviden üdvözölhettük őket ott a Fekete Sasban. Elmentek rögtön 
mindannyian vacsorázni, magukkal vivén természetesen Adyt is –, 
aki elmenőben azonban még odasúghatta Nagy Miskának, hogy 
ő vacsora után igyekszik majd kiszabadulni a pesti társaságból, 
és fölkeres majd minket a Bodegában. Tizenegy óra körül tényleg 
meg is jelent ott az intim kis extra-szobában, ahol Juhász és én 
már vártuk őt. Dutka, Nagy Miska, Emőd és Hegedűs Nándor 
csak később jöttek oda. 

 175 Lásd Manojlović naplójegyzeteit.
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Ady, ahogy leült és megrendelte a bort, tundtunkra adta, hogy 
ő most visszavonul majd ahhoz a kis sarokasztalhoz (reá mutatott) 
ott hátul, mert meg kell írnia még egy verset, amit holnap fel akar 
olvasni a matinén, és mi csak ne zavartassuk magunkat, mint ahogy 
ő sem zavartatja magát velünk, és várjuk meg türelmesen, ő egy fél 
óra alatt elkészül a munkájával. És el is készült vele pontosan. A vers 
ideája, egész menete és melódiája úgy nagyjában persze már megvolt 
a fejében, csakhogy éppen még le kellett vagy meg kellett írni –, 
ami mindenesetre még így is nem mindennapi erőpróbát jelentett, 
különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a szóban forgó vers az a bo-
rongósan vizionárius és szenvedélyes Hiába hideg a Hold volt. Egy 
pár kutyanyelvre volt írva ceruzával, Ady ismert tiszta, kerekded 
írásával –, amelyről ő ott mindjárt fel is olvasta nekünk, bizonyos 
halk, nem egészen eltompított megindultsággal. Így Juhász és én 
szinte láttuk megszületni és elsőknek hallottuk és olvastuk még ott 
frissiben ezt a nagy, mély vallomású Léda-verset. 

Nem mertünk, nem tudtunk akkor semmi megjegyzést tenni 
vagy bókokat mondani neki; csak hallgatagon olvasgattuk, bön-
gészgettük a ceruzaírásos sárgás »kutyanyelveket«, amelyek ott 
feküdtek előttünk az asztalon, a borospoharak között –, de ebben 
a talán félszeg elnémulásunkban éreztük, észrevettük, hogy Ady 
mosolyogva, elégedetten leolvasta arcunkról azt, amit nem tud-
tunk élőszóval kifejezni. – Később, hazamenet Juhásszal, miután 
már jó darabig hallgatagon róttuk utunkat, Juhász hirtelen meg-
szakította a csendet azzal a félig tréfás, félig meghatott, gyerekesen 
büszke-boldog észrevétellel, hogy: »Láttuk Adyt költeni.«

Másnap délelőtt – gyönyörű verőfényes őszi nap volt – a Fekete 
Sasban ünnepélyesen és teljes sikerrel zajlott le a Nyugat-matiné. A 
Váradon akkor először fellépő pesti vendégek közül a legnagyobb 
érdeklődéssel Lengyel Menyhértet várták, aki csak nemrég be-
végzett, szenzációsnak hirdetett új drámájának, a Tájfunnak egy 
részletével szerepelt a műsoron. Lengyel azonban meglehetősen 
egyhangúan, szárazon és vontatottan olvasott, úgy, hogy a közön-
ség nagy részen nem is hallotta jól, aminek következtében aztán a 
Tájfun akkor nem érte el az előrelátott nagy sikert. Ez ismét csak 
Ady és Reinitz osztályrésze volt. Zúgó, tomboló tapsviharok között 
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recitálták, énekelték igéző verseiket és dalaikat, végleg meghó-
dítván a legelitebb váradi közönséget; Reinitz már mint valóban 
szenzációs »újdonság« is, Ady pedig éppen ellenkezőleg, mivel ő 
már régen nem volt itt »új«, mivel őt Váradon már régóta ismerték 
és szerették. Csak szerelmi verseket olvasott fel akkor – a váradi 
dámák tiszteletére, akik, mint még az éjjel ott a Bodegában tréfásan 
elárulta nekünk: »csak azokat szeretik hallgatni«. A Hiába hideg 
a Hold mindenesetre legmélyebben hatotta meg a hölgyeket – és 
igazán nem csak a hölgyeket. Volt, van ebben a bizarr elégiában 
valami nemes, byroni fellengősség, ami ellenállhatatlanul elragad 
nőt is, férfit is egyaránt. Mi ott Juhász Gyulával még úgy egész 
különösen is élveztük Ady sikerének ezt a tetőpontját, mintha 
nekünk is lett volna érdemünk benne.”176

Az 1909. október 2-ai eseményekről Franyó Zoltán is vallott.177 
Szerinte „Adynak már elege volt a soktagú társaságból, és már vacsora 
közben minduntalan unszolta Emőd Tamást, hogy szökjünk meg 
ezektől, akik úgyis boriszonyban szenvednek, de Juhász Gyulával, 
Manojlovits Tódorral meg Emőd Tamással együtt menjünk le a 
Pollák-bodegába. Neki ugyanis verset kell írnia, és ilyenkor csak 
néhány jó barátot tűr meg maga mellett.”178

A temesvári Nyugat-matiné

1909. október 13-án került sor a Nyugat temesvári matinéjára, ame-
lyen Manojlović úgyszintén részt vett.179 Ennek előkészítésében és 
szervezésében – Franyó Zoltán visszaemlékezése szerint – nagy sze-
repe volt Manojlovićnak, aki akkortájt felváltva néhány hónapot hol 
Temesvárott, hol Nagyváradon töltött vállalva az összekötő diplomata 
szerepét a temesvári Dél írócsoport és a váradi holnaposok között.180 A 

 176 Manojlović: Ady Endrével az elillant… 721–735.
 177 Péter I.: i. m. 131.
 178 Uo.
 179 Franyó: i. m.
 180 Uo.
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temesvári matinét, amelyen Manojlović is ott volt Adyval meg a nyu-
gatosokkal egyetemben, egyik írásában Franyó Zoltán idézte fel. 

„Emlékezetem könyvében lapozom. Hadd idézzem fel 1909 ok-
tóberének azt az estéjét, amelyen Ady Temesvárra érkezett, hogy 
másnap délelőtt a Koronaherceg Szálló nagytermében tartandó 
Nyugat-matinén felolvasson. […] Manojlovics Tódorral, az Ady-
versek szerb nemzetiségű, de magyar irodalmi műveltségű rajon-
gójával vártuk az állomáson, és miközben a konf lis bedöcögött 
velünk a Belvárosba, Ady tíz év előtti nincstelen telének diákos 
csínjeit emlegette. Elmondotta, milyen szomorú volt az a tél, mi-
lyen nyomorúságos az a karácsony, mikor a temesvári ítélőtábla 
nyolcvankrajcáros napidíjával táplálta a Végtelenre éhes költőt.

Ady megérkezése után a Koronaherceg Szálló portásánál adta 
le poggyászát, sebtiben odafirkantotta a bejelentőlapra: »Ady 
Endre író«, és máris »robogtunk« a rozzant egylovas szekéren a 
régi vendéglő felé, melynek ablakán jó egynéhány hajnalon dalos 
kedvvel kopogtatott az ős Kaján.

Arany Ökör. Ósdi borozó. A kapu felett hódolattal csikordult 
meg a bádogcégér az őszi fényben, bent, a füstös belső szobában 
ünnepélyesen várta törzsvendégét a sarokasztal. Ady, mint versírás 
közben majdnem mindig, sűrű kortyokkal öntözgette ihletét, de 
alig félóra múlva feje fáradtan félrebillent, hüvelyknyi plajbászát 
zsakettje zsebébe dugta, és az asztalon ott feküdt a kész vers.

Délelőtt kilenc órára tűztük ki a matiné kezdetét. A hajnali 
gyorssal megjött a többi pesti vendég is: Osvát Ernő, Fenyő Miksa, 
Kéri Pál és Reinitz Béla, az Ady-dalok igrice, aki itt Temesváron 
adta elő legelőször nyilvánosan vagy kéttucatnyi Ady-vershez írt 
dalai közül a legszebbeket. Már fél tizenegy elmúlt, és mi Fenyő 
Miksával alig bírtuk Adyt kicsalogatni a szállodai ágyból. Sört 
kért, és kétségbeesetten igyekezett zengővé varázsolni rekedt 
hangját, mely az ital és álmatlanság miatt még rekedtebben csi-
korgott, mint rendesen. Fáradtan, dideregve ment be a terembe, 
de amikor a dobogóra lépett, és fejét jobb kezére támasztva olvasni 
kezdte egyik megrendítő prózai vallomását, hangja egyszeriben 
megszépült. Szavaiba beleborzongott a terem, és a sorjában fel-
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olvasott újabb és újabb versek végrímei már a lelkesedés lázában 
szikráztak fel. Ady győzött! Sok kíváncsi hitetlent és jó néhány 
ellenséget hódított meg: csúfondáros nyárspolgárokat, vihogó 
véneket és értetlenül feszengő fruskákat ölelt a szívébe.

Ady előkészítette a lelkeket úg y, hog y a Reinitz Bélának 
már csak egy-két akkordjába került, csak néhány dalát kellett 
elénekelnie, hogy könnyes boldogan, meghatottan, legyőzötten 
verődjenek össze a tenyerek.

Matiné után egy emlékezetes kis jelenet a déli korzón… Ady 
barátai társaságában sétált a Jenő herceg tér felé, amikor pár lépés 
távolságra szembejött vele Szabolcska Mihály, aki akkor már jó 
néhány paródiát írt Vad-Ady Endre aláírással, és feltétlenül tudott 
arról is, hogy Ady Endre aznap felolvasott a Nyugat matinéján. 
Odasúgtam Adynak, hogy ez a magas, testes férfi, aki éppen 
szembejön: – Szabolcska Mihály. Mikor egymás mellé kerültek, 
egy pillanatra farkasszemet néztek. Vajon mi volt a kíváncsi, 
ellenséges pillantásoknak ez a véletlen találkozása? Talán két 
világ mérte össze az erejét? Nem. A zseni megnézte a féltékeny 
Bega-parti dalnokot, akit mégis az ő verse tett halhatatlanná: az 
Üzenet Költőcske Mihálynak.”181

A Holnap aradi bemutatkozása

A Holnap irodalmi rendezvényeinek egyikén, a holnaposok aradi 
estjén, 1909. november 11-én Adyékkal együtt Manojlović is fellépett. 
Ez az epizód is szép emlékében maradt.

„[1908] nyarán megjelent végre a várva várt első A Holnap-antoló-
gia is, amely külön meglepetésként, szenzációként a mindaddig 
teljesen ismeretlen Babits Mihály verseit is tartalmazta. Ezek a 
mind formailag, mind tartalmilag is annyira egyéni és merész 
költemények friss vörös posztóként hatottak az ellenséges táborra, 
különösen annak orfeumban nevelkedett ifjú parodistáira és rossz 
viccelőire, akik nagy hűhóval erre a »legújabb esztelenségre« ve-

 181 Uo.
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tették magukat, pillanatnyilag szinte megfeledkezvén Adyról meg 
a többi holnaposról. A redakció főkolomposai persze nem estek 
ebbe a naiv taktikai hibába; ők nagyon is jól tudták, hogy honnan 
és kiből sugárzik az igazi, a legveszedelmesebb forradalmi erő – és 
ezért továbbra is elsősorban Adyt ütötték, vágták, a többi holnapos 
költőt pedig csak úgy mellette és mellesleg, csak mint Adynak többé-
kevésbé jelentéktelen »csatlósát« vagy, finomabb ravaszkodással, 
részben mint valami Ady által félrevezetett és esetleg a jó útra még 
visszatéríthető báránykákat. Egyszóval: A Holnap megalakulásával 
az Ady-ellenes hajsza határozottan erősbödött, nagyobb méreteket 
öltött, zajosabb, brutálisabb és egyúttal szervezettebb is lett. Vég-
eredményben azonban mindez csak Ady és az egész új mozgalom 
sikerét szolgálta. Az erősödő ellenséggel szemben ugyanis a barátok 
száma is állandóan növekedett. […]

Ady és a »holnaposok« divatba hozták az irodalmi matinékat, 
amelyekkel abban az időben aztán sokszor is vendégszerepeltek 
különböző városokban, mindig őszinte nagy sikereket aratván. 
Egy ilyen matinén – Aradon, – szerény magam is részt vettem – és 
így ott hallhattam első ízben Reinitz Bélát. Elsőrendű művészi – 
és emberi – élmény is volt hallgatni, de csak nézni is azt a tömzsi 
termetű, nagy fejű, de olyan meghatóan, gyerekesen naiv szemű, hű 
tekintetű nagydarab embert, aki már kifényesedett fekete zsa kett-
jében ott ült a zongora mellett és vadul verve, »tépve, ci bálva« azt a 
»bolond hangszert«, extatikusan (és komoly lefordulási veszéllyel 
a székről), hátradőlve nemcsak fejével, hanem egész felső testével 
is, valami hökkentő szenvedéllyel harsogta, rivallta, zokogta gyö-
nyörű Ady-dalait. Hatalmas mély baritonja, igaz, rekedtes volt, de 
ő mégis ki tudott vele hozni mindent, amit csak akart, kezdve a 
leghevesebben dörgő, felhördülő drámai akcentusoktól a leghal-
kabb, legfinomabb rezgésű pianisszimókig. A zeneszerző Reinitz 
mindenesetre valami egészen kivételes, szinte boszorkányos 
hűséggel és közvetlenséggel transzponálta az Ady-verseket teljes 
érzelmi és hangulatskáláikkal együtt zenébe, énekbe, melódiába: 
de az előadóművész Reinitz azután még sokkal boszorkányosabban 
tudta ezeket a transzpozíciókat megszólaltatni és tolmácsolni. 
Ami persze nem jelenti azt, hogy ezek a dalok – amint azt bizonyos 
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szigorú zenekritikusok fölényesen leszögezték – csakis az ő sajátos, 
szenzációs előadásmódjának köszönhették óriási sikerüket. Lehet, 
sőt biztos, hogy teszem A Zozó levele, Kató a misén, Ének a porban, 
Egyedül a tengerrel vagy – különösen! – az a csodás Új Vizeken járok 
tényleg csak az alkotójuk interpretációjában ragyogtak fel teljes 
fényükben; de ugyanolyan biztos az is, hogy ezek a kompozíciók 
már pusztán mint olyanok és magukba véve is szilárdan megállják 
a helyüket.

Ady szerette Reinitzot, aki őt viszont imádta, istenítette. Ha 
azonban együtt voltak, szakadatlanul csak veszekedtek, persze 
tréfásan, mókásan. Ady szerette »felhúzni« az érzékeny, izgága 
Reinitzot, aki minduntalan megsértődött, felfortyant, protestált 
hevesen; amire Ady aztán annál hidegebb és kegyetlenebb iróniával 
feleselt neki, és a legnyugodtabb, legbékésebb hangon, mintegy csi-
títgatóan, a legnagyobb gorombaságokat vagdosta a fejéhez. Amíg 
végre Adynak valami komikusan fenyegető vagy már le is sújtó meg-
jegyzésére mind a ketten hirtelen elnevették magukat és – legalább 
pár percre – helyre állt megint a béke. Sose láttam Adyt olyan friss, 
szinte diákosan vidám, tréfás jókedvében, mint akkor ott Aradon, 
ahol persze megvolt az ehhez szükséges atmoszféra is: az a forró, 
ujjongó hangulat, amely csak valami igaz nagy siker után, őszintén 
velünk örvendező, újonnan szerzett barátok körében valósulhat 
meg. A mi aradi matinénk pedig tényleg nagyszerű, szűnni nem 
akaró tapsviharoktól kísért sikert aratott, és aradi vendéglátóink 
– újságírók, poéták, művészek – valóban már az első pillanatoktól 
kezdve régi jó barátokként fogadtak bennünket és szorgoskodtak 
körülöttünk. Ellenkezést nem tűrő marasztalásukra meg is kellett 
hosszabbítanunk aradi tartózkodásunkat másnap délutánig, amikor 
aztán a legszívélyesebben elbúcsúztatva útra keltünk végre, Ady Bu-
dapest, a többiek vissza, Várad felé. Az irodalmi matinék beváltak, 
mint kitűnő propaganda-eszközök: a nagyobb vidéki városokban ro-
hamosan terjesztették Ady és A Holnap népszerűségét, mint viszont 
Pesten a szintén abban az időben megkezdett Nyugat-matinék nagy 
sikerét mindenekelőtt Ady, Babits és Reinitz biztosította.”182

 182 Uo.
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A holnaposok aradi felolvasóestjére, illetve az Ady-estre 1909. 
november 11-én 18 órakor került sor a Fehér Keresztben. Manojlović 
szűkszavú naplójegyzeteiben csak ennyit ír róla: „Hatkor végre a 
felolvasóest következett. Ady költeményei meg Reinitz szerzeményei 
gyönyörűek. Szép siker.”183 Lássuk azonban, hogyan számolt be erről 
az aradi Függetlenség:

„Az Ady estély. »A Holnap« tagjai Aradon. Szürke, sablonos ri por  tot 
kellene írnunk egy estélyről, amely ma esett meg a Fehér Ke reszt-
szálló dísztermében. Az estély-riportok rubrikáit szárazon ki 
kellene töltenünk és ezzel elvégeznők a krónikás munkáját, aki 
nem lát, aki nem láthat a dolgok mögé, aki csak az események 
gépies egymásutánját regisztrálja.

Ma azonban, – egy felolvasó estély keretében – történt valami 
Aradon. Valami új, valami szokatlan, rendkívüli, ami olyan ritkán 
esik meg a mi, eseményekben koldus városunkban.

Ami történt, azt lakonikus rövidséggel fejezi ki ez a tartalmas 
név: Ady Endre.

Ady Endre Aradon!
A nagyváradi »holnaposok« rendezte Ady-estélynek főérde-

kessége, szenzációja Ady Endre volt. Azok a kevesen, – mert még 
kevesen vannak – akik értik, tudják: kik a holnaposok és kiváltképp: 
kicsoda Ady Endre, úgy érezték, hogy Arad városának ünnepnapja 
ez a csütörtök.

Nem tagadjuk: kevesen vannak még a kiválasztottak, s ezt 
megmutatta ez az estély, amelynek elég szép számú közönsége 
nagyobbára lelkes, minden szép iránt érdeklődő ifjuságból tellett 
ki, míg az üres trükkökkel spékelt »zsúrok«-on tetszelgő hölgy-
közönséget csak azok képviselték, akikben az igazán intelligens, 
komoly öntudatos nőt becsülhetjük.

Nem panaszképpen mondjuk ezeket, hiszen jól tudjuk, hogy 
mindennek, ami új, aminek érvényesülése rombolással, megszokott 
bálványok ledöntésével jár, ez a sorsa, de bizonyosak vagyunk, hogy 

 183 Lásd Manojlović naplójegyzeteit.
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ez az új végre itt is győzedelmeskedni fog, aminek zálogát láttuk 
a mai felolvasó estély lelkesedésében, forró hangulatában.

Manojlovich Tivadar vezette be az estélyt, színesen, érdekesen 
ismertetve azt a harcot, amelyet ennek az alapszabályok nélkül, 
teljesen szabadon működő társaságnak, A Holnap-nak kellett és 
kell még ma is megvívnia a tudatlansággal, az elfogultsággal. Szó-
lott a Rákosi Jenők és mások támadásairól, amelyekben különösen 
Ady Endrének volt része, s azzal fejezte be tartalmas felolvasását, 
hogy a vidéki közönség szeretete, megértése segíti diadalra az ifjú 
gárda zászlaját.

A figyelemmel hallgatott előadásnak szép hatása volt, s a felol-
vasót lelkesen tapsolták.

Emőd Tamás verseket olvasott fel. A holnaposok legkiválóbb-
jainak, Babits Mihálynak, Dutka Ákosnak és Juhász Gyulának 
egy-egy hatásos verse után Emőd saját verseiből mondott el néhá-
nyat olyan melegséggel, közvetlenséggel, amilyenben a felolvasó 
asztalok felől csak ritkán van részünk.

A zseniális fiatal poétát hosszan tapsolták.
Most következett Reinitz Béla dr., aki az Ady-versekre írt 

dalait énekelte, önmagát kísérve. Már az első dal: Új Vizeken járok, 
megkapta a közönség sajátságos, szokatlan hangulatát, s az előadó 
temperamentuma csakhamar magával ragadta a hallgatókat, akik 
a következő daloknál – A Tisza-parton, Lelkek a pányván, Páris, az 
én Bakonyom, A magyar vigasság – valósággal rabjaivá lettek annak 
a különös tónusnak s az előadási modornak, amellyel Reinitz Béla 
dr. elsőnek szólott a magyar közönséghez.

Zúgó tapsviharral jutalmazták az új dalok, a jövő dalainak 
nagymesterét.

Franyó Zoltán, a mi jó ismerősünk, aradi emlékeket olvasott föl 
ezután, s mert kedves volt, amit mondott és szimpatikus az előadá-
sa, igen szép sikere volt.

Egy pillanatnyi csönd, aztán valóságos, percekig tartó taps-
vihar. Ady Endre megjelent a dobogón. Amint végre a tenyerek 
megszűnnek működni, lélegzetfojtva figyel mindenki.

És Ady Endre olvas. Nem verset, mint ahogy várták, hanem 
prózát.
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Aztán jöttek a versek. Öt gyönyörű költeményét olvasta föl 
Ady Endre, az új szellem csodahangú képviselője (Kisvárosok őszi 
vasárnapjai, Kocsi-út az éjszakában, Így éltünk vitézmódra [Bujdosó 
kuruc rigmusa], Szeretném, ha szeretnének [Sem utódja, sem boldog 
őse...], Ne bocsáss reám bénaságot [Ne sújts bénasággal]), de a lelkes, 
megértő közönség még mindig hallani akarta őt, s Ady Az ágyam 
hívogat című, gyönyörű versének elmondásával hálálta meg az 
őszinte, meleg lelkesedést, a zúgó tapsokat.

Aztán ismét Ady lelkének rokona, Reinitz dr. következett, s 
amit a Halálvirág: a Csók, Én régi mátkám, A Léda szíve, Ének a 
porban, Léda a hajón és a Héja-nász az avaron című dalokat eléne-
kelte, a közönség tapsolt, ünnepelte a szerzőt és előadót egyaránt, 
de senki a helyét el nem hagyta.

Pedig a szépen sikerült estélynek ez volt az utolsó száma. Fra-
nyó Zoltán jelezte ezt néhány szóval, s csak ekkor mozdult meg és 
szokatlanul szép emlékekkel távozott a közönség.

Ady Endre és A Holnap teljesen meg lehetnek elégedve a si-
kerrel. És nem biztatás csupán, ha azt mondjuk, hogy bár minden 
nemes ügy a kezdet kezdetén ilyen sikereket tudna felmutatni. 
Akkor bizonyos, hogy a nagy, szép dolgoknak általánossá tétele 
nem volna olyan emberfölötti munka, mint amilyen ma.”184

Az est alkalmából az aradi Függetlenség közölte Ady Kocsi-út az 
éjszakában című versét, valamint Manojlović bevezető előadását A 
Holnapról, lényege, céljai címmel.185

„Most január havában lesz két éve, hogy megalakult ez a mi Holna-
punk. Tervezetlen, hirtelenül, szinte diákos nekilendüléssel fogant 
és született meg az eszme, de épkézláb és jó tüdővel született, úgy, 

 184 Anonim: Az Ady-estély. A „Holnap” tagjai Aradon. Függetlenség, 1909. november 12.
 185 Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában. Függetlenség, 1909. november 12. A lap a verset 

az alábbi magyarázattal hozta: „Felolvasta a szerző ma, a Fehér Keresztben tartott 
Ady-estélyen.”; Manojlovitch Theodor: A Holnapról, lényege, céljai. Függetlenség, 
1909. november 12. Ugyanezt a szövegét lásd Manojlovitch Theodor: A Holnapról. 
Független Magyarország, 1909. november 21.
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hogy vígan nekivághatott az életnek, amelyben van keresnivalója, 
sőt tán adnivalója is. Azon a szép mozgalmas télen, amikor Ady 
Endre Vér és aranya elragadott, lángralobbantott mindent, ami 
intellektuális és fogékony egy kicsit a költészet iránt ebben az 
országban, – azon az emlékezetesen télen összeállt Váradon hét 
fiatal poéta meg egy pár becsületes műbarát, akik valahogy meg-
érezték hogy egy irodalmi, vagy legalább lírai reneszánsz vajúdik 
Magyarországon – és egy nagyon határozatlan körvonalú, majd-
nem szervezetnélküli társulattá tömörültek össze, avval a céllal, 
hogy majd »művelik és terjesztik a modern irodalmat és művésze-
tet«. Ez volt az egész program eredetileg. Akármelyik vidéki kis 
dalárda se kezdi sokkal szerényebben. De erre valami alig remélt, 
valami váratlan történt. Megmozdultak az országban, megmoz-
dultak mindenhol, ahol olvasnak, ahol verset írnak vagy irodalmat 
csinálnak (mert nemcsak Pesten csinálnak irodalmat!), és bizonyos 
feszültséggel, sőt idegességgel kezdtek Várad felé figyelni. Lelkes 
buzdítás, üdvrivalgás, szép meleg baráti szózat meg gőgös elutasítás, 
alacsony gúny és durva szitok repült felénk tarka összevisszaságban, 
mint napsugár és zivatar – utóbbiból igazán sokkal több jutott 
ki – de nem baj, megszoktuk hamar és megtanultuk, hogy harcra 
születtünk, harcolnunk kell, mint mindenkinek Magyarországon, 
aki valami becsületeset akar.

Sejtésünk, hogy egy irodalmi és kulturális újjáébredés korába 
léptünk, igazolódott. És ez a legnagyobb diadalunk. […]

A Holnap-társaság keletkezése nem véletlen, nem önkénytes, 
nem kezdő ok, hanem szükségszerű, elkerülhetetlen következménye 
valaminek, ami már régen indult, régen dolgozott – csakhogy ép-
pen még láthatatlanul, rejtve. Bizonyítja ezt legjobban a gyorsaság, 
mellyel a Holnap név barát és ellenség előtt fogalommá lett, erősen 
körvonalazott, határozott és tömörtartalmú fogalommá, amely 
szabatosan, félreérthetetlenül jelöl egy bizonyos irodalmi irányt – 
sőt némelykor még többet is.

A Holnap nevet adott valaminek, egy igyekezetnek, egy irány-
nak, amely már előtte megvolt s aminek éppen csak név, csak 
zász ló kellett. Ebben rejlik erőssége és fontossága. A Holnap nem 
»irodalmi társaság«, mint amilyenek a fővárosban meg a vidéken is 
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több helyen léteznek, szervezettel, munkarenddel, alapszabályokkal 
– meg copffal. Eme szép és üdvös dolgok egyikével sem rendelkezik. 
Végtelenül szabad, szabálytalan és individuális, erősen ellensége 
minden akol és pásztor – rendszernek. […] És a Holnap mindezen 
platonizmusa, mindezen furcsasága mellett él és erősödik. És ez 
csakis úgy érthető, hogy az ami e név alatt lappang, sokkal több, 
erősebb, kérlelhetetlenebb valami, mint hazánk minden irodalmi 
köre és üzlete összesen és egyenként.

Az – egyelőre csak irodalmilag – ébredező fiatal Magyaror-
szág, a kultúrszomjas, nyugatvágyó, intellektuális Magyarország, 
a legújabb, a legfiatalabb Magyarország szól itten először hangosan 
és szokatlanul. Már nem a váradi hétről meg közeli barátainkról, 
hanem egy egészen új, friss, nálunk fiatalabb generációról beszélek, 
amely még nem lépett ki a porondra, de amely már megvan, és fegy-
veresen várja az előtörés pillanatát. Mi csak kiejtettük, kimondtuk 
azt, ami az ő lényegük, ami öntudatlanul él bennük, kifejeztük azt, 
ami a mi vágyunk, de az ő teljesedésük és igazuk. Innen a nagy 
visszhang, mely igénkre felelt, – a fiatalok helyeslése az! – innen a 
tehetetlen düh az öregek részéről, – a lejártak, az elveszettek dühe 
ez. Mert le fognak győzetni, – ha nem is általunk. De a győzők édes 
rokonaink, öcséink lesznek.

Egy nagy kulturális reneszánsz vajúdik Magyarországon, amely 
mint a múltban is már többször megtörtént, egy irodalmi föllen-
dülésben vagy forradalomban nyilvánul eleinte (ezért ünnepelték 
sok poétánkat régen mint népébresztőket stb.), hogy azután tovább 
terjedjen mindig szélesebb, mindig általános emberibb mederben.

A mostani fiatal generáció is, amely megcsömörlött attól a kul-
turális pangástól és társadalmi tisztátlanságtól, amelybe soviniszta 
kufárok, önző kasztvezérek és egyéb sötétítő és sarlatánok sodorták 
az országot, a mostani fiatalok is jó régi magyar szokás szerint az 
irodalom mezején kezdték meg a harcot. […]

Jöttek ellenünk mindenféle fegyverrel. […] Kuriózumként 
fel kell hoznom a Budapesti Hírlap két felejthetetlenül komikus 
kritikáját, melyekkel a két Holnap-kötetet igyekezett lesújtani. 
Az egyik igen ötletesen egypár őrültekről szóló és a boldogult 
»Urambátyám« régebbi évfolyamaiban felfedezhető, de azokon 
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túl is körülbelül Aba Sámuel koráig visszavezethető adomával 
kezdődik, hogy aztán innen merészen és hegyesen Babits Mihályra 
meg Ady Endrére csapjon át. […]

Ilyen ellen az ember nem ránt kardot. Szólni is alig szólunk 
hozzájuk.

Szavainkat a művelt magyar közönséghez intézzük, ahhoz a 
halk, előkelő kisebbséghez, amely távol marad a vásári lármától és a 
különös, a csodás szépet keresi, a tiszta műélvezetet áhítja. Ezekhez 
akarnak közeledni a Holnap költői, ezekhez akarnak dalolni és a 
tömeg előtt érthetetlen magasabb szépségeket revellálni.

A kiválasztottakat, a legfinomabbakat, az igazi intellektuele-
ket meghódítani, ez első és legmagasabb ambíciónk.

Megértőket, együttérzőket indultunk el keresni hazánkban. 
Bízunk benne, hogy megtaláljuk őket. […] Az irodalmi újjászületés 
a vidékről indult, a vidéken is kell győzedelmeskednie.”186

Manojlovićnak a holnaposokkal való fellépéséről az aradi Fehér 
Kereszt nagytermében Károly Sándor is megemlékezett egyik cik-
kében: 

„Csütörtöki napra esett a holnaposok bemutatkozása. […] Keve-
sen voltak. […] A hatalmas teremben jobbára fiatalembereket, 
diákokat, munkásokat, tanárokat, újságírókat, festőművészeket 
meg néhány kávéházi törzsasztali embert láttam, legtöbbjét lá-
tásból ismertem. Hallottam, amint egyesek csalódottan mondták 
egymásnak, hogy Babits Mihály, Dutka Ákos és Balázs Béla nem 
jöttek el. Először egy fiatalember lépett az emelvényre, azt mondták 
körülöttem, hogy Manojlovics Tivadar a neve, szerb, de magyarul 
és németül is ír. Bejelentette, hogy előadásának címe: A Holnap 
lényege és célja.

– Április havában volt egy éve, hogy megalakult ez a mi Hol-
napunk – mondta Manojlovics. Komolyan és értelmesen keresték 
mondatai a közönséghez vivő utat.”187

 186 Uo.
 187 Károly Sándor: „Így éltünk vitézmódra.” Utunk, 1969. 4. sz. 9.
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Az aradi estről fennmaradt még egy dokumentum. Az az aradi 
képes levelezőlap, amelyet 1909. november 12-én küldtek – Adyval 
együtt – Nagybecskerekre Manojlović nővérének, „Putits Verica 
úrleánynak”, a Szerb templom utcai Živanović-féle házba.188 A lap 
szövege a következő:

„Grüss von Arader Holnap-Vorlesungsabend. (Eine erlesene 
Karte!!!) Kuss! (nicht Kusch, sondern Kusz)

Todos,
Hódolattal kézcsókolja: Franyó Zoltán,

Üdvözlettel: Emőd Tamás
Ady Endre
Mohai
Vermes Ernő
Tibor Ernő
Janovich
Horovitz
Dr. Roth Ottó
d. Szana.”189

Másnap, 1909. november 12-én Manojlović – naplójegyzeteinek 
tanúsága szerint – Adyékkal együtt utazott el Aradról. Békéscsabáig 
kísérte el őket: „Négykor végre Adyval, Reinitzzel meg Emőddel 
elutaztam. Rott. O. és Franyó kísértek ki bennünket. Békéscsabáig 
Adyval és Reinitzzel izgalmas társalgás. Háromnegyed kilenckor újra 
Nagyváradon voltam.”190

 188 Lásd a szerző tulajdonában.
 189 Uo. Lásd még Németh Ferenc: „Üdvözlettel: Ady Endre”. Híd, 2002. 7. sz. 947–948. 

Újabban előkerült még egy (1908. február 29-ei, nagyváradi keltezésű) képes levele-
zőlap Ady, Manojlović és több holnapos aláírásával. A lapot annak idején Vág Sándor 
nagyváradi tanár íratta alá az Emkében a víg társaság tagjaival [online]. http.//www.
hunbook.hu/news_printable.php?id=138

 190 Lásd Manojlović naplójegyzeteit.

q



q  e 125 w

Az elmondottakkal kapcsolatosan felmerül a kérdés: hogyan ha-
tározhatjuk meg Manojlović szerepét a holnaposok körében? Hiszen 
ott volt ő már az alakuló ülésen,191 és 1910 tavaszáig együtt volt velük 
ténylegesen is, Aradon személyesen részt vett az estjükön, versfordítá-
saival népszerűsítette őket a német olvasóközönség körében, cikkeiben 
propagálta célkitűzéseiket, harcolt értük. Mégis, ha minősítenünk 
kellene, akkor megállapíthatnánk, hogy Manojlović szerepe nem állt 
a Holnap-mozgalom első síkjában. Mint Aleksandar Tišma mondja, 
„Manojlović mégiscsak szerb volt, és Juhász Gyula feljegyzéseiből 
értesülünk, hogy heves, sértődött szerb is tudott lenni, aki németül 
írt verseket; már akkor kitűnő ismerője lévén Baudelaire-nek, Rim-
baud-nak, Laforgues-nak – akiket a többi holnapos csodált ugyan, de 
eredetiben csak ő olvasott –, ez a körülmény egy kivételes erudita és 
önzetlen pártfogó szerepét biztosította neki a nagyváradi körben. […] 
Manojlović akkor még nem lelt magára, és bár szívvel-lélekkel támo-
gatta a magyar modernista költők mozgalmát, ezt inkább az emberek, 
az irodalmi sürgés-forgás, a viták, a szép és fi atalos dolgok kedvéért 
tette, mint szükségből, saját műve építésének kényszeréből”.192

 Vujicsics D. Sztoján egyik helyen úgy vélekedik róla, hogy „bár A 
Holnapban nem publikált, Manojlović a tubarózsás »Holnaposok« 
társaságának lelkes híve volt”.193

A temesvári Dél csoport tagjaként

Nem sokkal a Holnap nagyváradi zászlóbontása után, 1908 szep-
temberében Franyó Zoltán és Todor Manojlović kezdeményezésére 
Temesvárott megalakult a Dél írócsoport, amely szintén Ady jegyében 

 191 Annak meghívója fennmaradt a nagybecskereki Manojlović-hagyatékban. Az 1908. 
március 25-ei keltezésű meghívó címzése: „Manojlovics joghallgató úrnak, Emke 
kh.” Szövege pedig az alábbi: „Igen tisztelt Uram, / a tervezett új irodalmi társaság 
előkészítésének ügyében vasárnap este 9. ó. után lakásomon megbeszélésre jövünk 
össze, melyre szivesen látja kész híve dr. Berkovits René. Pável-u. 16. Külön csengő a 
kapunál jobbra.”

 192 Tišma: i. m.
 193 Vujicsics: Elillant évek… 13.
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gyűjtötte egybe a fi atal írókat és költőket.194 Franyó Zoltán írja egyik 
emlékező prózájában: 

„...kevéssel A Holnap nagyváradi zászlóbontása után, 1908 őszén, 
Temesváron is megalakul a Dél nevű írócsoport, amelynek fiatal 
tanárok és írók, lapszerkesztők voltak a tagjai. Irodalmi matinékon 
tartottunk felolvasásokat, vitaestéket rendeztünk, és a Temesvári 
Hírlapban, ebben a haladó szellemű polgári napilapban szenve-
délyes cikkekben támadtuk az irodalom konzervatívjait, a »vén 
rozmárokat«. Haladó szellemű polgári egyesületekben – mint a 
magánalkalmazottak vagy főiskolai diákok egyesülete – több ízben 
tartottunk előadásokat az új magyar irodalomról és természetesen 
Adyról”.195

Ennek a tömörülésnek Todor Manojlović is tagja volt, és gyakran 
ingázott Nagyvárad és Temesvár között. A temesvári Koronaherceg 
Szállóban a hajnalig tartó irodalmi viták egyik legszenvedélyesebb 
harcosa, valamint a Dél csoport egyik legaktívabb tagja. Ő volt az, aki 
a nagyváradi Holnap és a temesvári Dél között biztosította a rendszeres 
személyes kapcsolatot. Vagyis vállalta az összekötő diplomata szerepét 
a két írócsoport között, és ebből adódóan egy bizonyos időt hol Temes-
váron, hol pedig Nagyváradon töltött. Aktív szerepet vállalt a Holnap, 
majd a Nyugat 1909. évi temesvári matinéinek előkészítésében is.

Mint Kubán Endre írja, „a Dél működésének fontossága közvetlenül 
a holnaposoké mellett van”.196 Tagjai havonként rendeztek irodalmi 
matinékat. A Dél irodalmi kávéháza az egykori Koronaherceg Szálló 
kávéháza volt, törzsasztaluk pedig a színház felőli részen volt, ahol éjsza-
kába nyúló irodalmi viták folytak. Franyó Zoltán (aki akkor még aktív 
hadnagy volt) és Todor Manojlović mellett ott volt dr. Szávay Zoltán, 
Vermes Ernő, Gálos Rezső, Pogány Mihály, Lovas Antal, dr. Róth Ottó, 

 194 Kubán Endre: A „Dél” irodalmi társaság emléke. Híd, 1968. 6. sz. 638–641.; Lásd még 
Kubán Endre: A temesvári „Dél” Irodalmi Társaság. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1968. 5. sz. 560–562.

 195 Franyó: i. m.
 196 Kubán: i. m. 638–641.

q



q  e 127 w

Novák Rezső, Goór Pál (dr. Bürger Ernő), dr. Lengyel László, Miller-Fü-
löp René és mások.197 A Dél társaság „sorozatos irodalmi matinékat tar-
tott, vitaestélyeket rendezett, és a Temesvári Hírlapban, melyet Pogány 
Mihály szerkesztett, sorozatos vitacikkekben támadta a konzervatív 
temesvári Arany János Irodalmi Társaságot, melynek vezetői Szabolcska 
Mihály és Jörgné Draskóczy Ilma voltak. Hamarosan ellentámadásba 
lendült az Arany János Társaság is, melynek tagjai a Délmagyarországi 
Közlönyben írták éles hangú cikkeiket a »Dél« – és elsősorban Ady 
Endre – ellen. Sorozatosan jelentek meg a Délmagyarországi Közlöny ben 
»Vad-Ady Endre« aláírással gúnyversek, melyekről később kiderült, 
hogy azokat maga Szabolcska Mihály írta”.198

1910. január 1-jén a Dél tagjai megindították saját folyóiratukat, a 
Magyar Délt.199 A havonta megjelenő „szépirodalmi, társadalomtudo-
mányi és nemzetgazdasági folyóirat” első száma a többi között hozta 
Gozsdu Elek esszéjét is Ady Endre költészetének forradalmiságáról.200 
A Magyar Dél szerkesztője dr. Lengyel László volt, munkatársai pe-
dig Franyó Zoltán, Lengyel Ernő, Goór Pál, Gálos Rezső és mások. 
A szerkesztőség tagjai szorosan együttműködtek a nyugatosokkal 
meg a holnaposokkal, tekintettel arra, hogy Hatvany Lajos, Szomori 
Dezső és Dutka Ákos írásait is megjelentették.201 Sajnos a folyóirat 
mindössze egy évig tudta csak fenntartani magát.202

Todor Manojlović verseit (Lalage éjszakája; Kerkyra fejedelem-
asszonya; Impresszió stb.) az idő tájt németről Franyó Zoltán meg 
Emőd Tamás (Falstaff  halála) fordította és jelentette meg a Temesvári 
Hírlapban.203

 197 Uo.
 198 Szekernyés János: Irodalmi kapcsolatok . Kilátó [A Magyar Szó művészeti melléklete], 

1983. december 10.
 199 Uo.
 200 Kubán: i. m.
 201 Uo.
 202 Uo.
 203 Uo. lásd például a Temesvári Hírlap 1909. január 1-jei, február 14-ei és március 5-ei 

számát.
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Lalage éjszakája

Szép márványtermet éjsötét szemekkel,
Tavaszi rózsák súlyos, mély szaga,
És egy búzavirágszín éjszaka.

A szava tűz volt s rubin ajka kába
Mosollyal égett rajta a serlegen
S egy csillag hullt a kékes éjszakába.

Ifjú Lalage, dús fekete fürtöd
Úgy részegít, mint akkor éjszaka,
Midőn felízzott arcom benne fürdött.204

Kerkyra fejedelemasszonya

Az ős feákok országába ment
A nyirkos észak sápadt szenvedője,
Hogy szent lelkét a békesség beszője
A cipruserdők árnyékéba lent.

És Hellas napja, s Hellas tengere
A Perystilost halkan átölelte.
S ott mintha ó dal s költők kósza lelke
A dús babér közt visszalengene.

A hűs ligetben halva, meztelen
A szép Achilles… Távolabb az óra
Lágy taktusában hullt a kerti tóra

A felszökő víz. Ő meg messze lenn
Odysseus kék tengerén egy este
A vándorutak céljait kereste.205

 204 Kubán: i. m.
 205 Uo.
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Impresszió

A napsütés, a csillogó meleg,
Friss lombon át ágy, ízzó pamatokban
Az arany-akác szirmára pereg.

A messze fék közt halk, alélt madárka
Egy dalt fütyülget: – selymes tolla most
A kékes árnyban ó, be furcsa-sárga.

E színjáték, e fény, e szép zene,
Tán álom volt ez egykor, vagy valóban
A nyári erdő mélyén néztem-e?
Vagy valahol egy japán akvarellen.206

Manojlović pedig a Temesvárer Zeitungban207 fordította magyarról 
németre Ady, Franyó, Kosztolányi meg a holnaposok verseit.208 Ady 
Mária és Veronika című költeményének német nyelvű fordítása 1909 
áprilisában látott napvilágot a Temesvárer Zeitungban.209

 206 Uo.
 207 Itt szükséges pontosítani, hogy Temesvárnak egy ideig két (csaknem) azonos című lapja 

volt, amelyet a szakirodalom gyakran összetéveszt: A Temeswarer Zeitung (1852–
1949), amely egy ideig Temesvárer Zeitung címvariánsban jelent meg, valamint a Neue 
Temeswarer Zeitung (1868–1912), amely 1912. október 1-jétől beolvadt a Temeswarer 
Zeitungba. Manojlović mindkét lap szerkesztőségével jó kapcsolatot épített ki.

 208 Lásd többek között Ady, Andreas: Maria und Veronika. Aus dem Ungarischen: 
Theodor Manojlovitch. Temesvárer Zeitung, 1909. április 11.; Franyó Zoltán: Zu 
einem Handvoll Veilchen ein Sonett. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovitch. 
Temesvárer Zeitung, 1909. április 11.; Juhász, Julius: Tanzlied. Aus dem Ungarischen: 
Theodor Manojlovitch. Temesvárer Zeitung, 1909. április 11.; Kosztolányi, Desider: 
Augustmorgen. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovitch. Temesvárer Zeitung, 
1909. április. 11.; Franyó Zoltán: Mein Kuss. Aus dem Ungarischen: Theodor 
Manojlovitch. Temesvárer Zeitung, 1909. február 14.

 209 Ady, Andreas: Maria und Veronika. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovitch. 
Temesvárer Zeitung, 1909. április 11.
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Maria und Veronika

Maria, Veronika, – zwei Pole,
Um die sich drecht des Mannes Loos;
Veronika – mein Weib, meine Leda,
Ich möcht’ jetzt träumen in deinem Schoss.

Träumen von kosenden Kinderarmen, –
Mit warmem Mund küss mein Aug noch zuletzt,
Vor Schmach und Kreuzigung und Tod
Erinn’re ich mich Mariens jetzt.

Sie sandte mit Küssen mich ins Leben
Und woführ ich rang, ich hab’s gewusst:
für’s Leben. Und was is das Leben?
Nur Weiberlust, nur Weiberlust.

Wer lehrte mich küssen? Ein Weib,
Und nun, wo des Todes Morgen mich grüsst,
Umarme mich Leda – lass’ mich träumen,
Dass du meine Mutter, Mutter bist.210

Temesvári tartózkodása során egyébként Manojlović szerb költe-
ményeket fordított magyarra, németre, és számos eredeti verse jelent 
meg német nyelven.211 Szekernyés János írja, hogy Manojlović „a Dél 
csoport egyik legaktívabb tagjaként 1908 decemberétől rendsze-
resen jelen volt írásaival a Temesvári Hírlap hasábjain, s 1913-ban 
az Orich Viktor szerkesztette Színházi Újságban is közölt néhány 
színikritikát” (pl. Szomory Dezső: Györgyike, drága gyermek című 
darabjáról).212 Fontos tény, hogy Ady Engem félig szerettek és Páris 

 210 Uo.
 211 Lásd például Theodor Manojlovitch: Drei neue Sonette an Astarte. Temesvárer Zei-

tung, 1909. szeptember 5.
 212 Szekernyés János: i. m.
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menekül előlem című költeményei a Magyar Dél hasábjain láttak 
először napvilágot.213

A Dél jelentőségét taglalva a Független Magyarország 1909 máju-
sában így fogalmaz: 

„Nem csak az volt a célja, hogy új költőkkel, új versekkel vagy 
egyéb termékekkel szaporítsa a magyar irodalmat, hanem a már 
ismert nagyoknak, főként Ady és A Holnap írásainak akart itt 
közönséget verbuválni. A fővárosi sajtótól eleddig távol működött 
kitűzött célja érdekében; de Temesváron – és talán ezzel közelítet-
te meg leginkább célját – nagy forrongást idézett elő. Szorgalmas, 
kitartó munkával művelte meg a jó, de hosszú idő óta ugarnak 
maradt talajt; a publikum vagy pro, vagy kontra, de foglalkozni 
kezdett a legújabb irodalommal; a »csúf, petyhüdt Begában« új 
vizek kezdenek folydogálni. Ez a Dél eredménye. Versekkel és 
cikkekkel irányította magára és még inkább az immár beérkezett 
új magyar irodalomra a figyelmet.”214

 213 Uo.
 214 Anonim: A „Dél” irodalmi társaság. Független Magyarország, 1909. május 5.
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V. MANOJLOVIĆ ADY-FORDÍTÁSAIRÓL  w

Naplójegyzeteiből pontosan tudjuk, mit és mikor fordított, illetve 
nyomon követhetjük Ady-fordításait. Ady neve először még pesti 
éveiben, 1907. augusztus 18-án bukkant fel naplójában: „Ady Endre 
verseit olvastam” – jegyezte fel.215 Attól kezdődően gyakran olvassa 
Adyt, meg fordítja is. 1908. január 31-én írja: „Ady verseit olvastam. 
Isteni.”216 Február 21-én, miután elolvasta a Vér és aranyt, megjegyezte: 
„Ez egy nagy költő. Talán az első igazán nagy a XX. században.”217 Ady 
verseit 1908. február 22-én kezdte el fordítani.218 Akkor fordította le 
A halál rokonát.219 Néhány nappal később is Ady-verseket fordított, s 
amikor 1908. február 27-én Nagyváradon végre személyesen is megis-
merkedhetett vele, naplójában büszkén feljegyezhette: „Én az ő verseit 
olvastam neki saját fordításomban, németül s e fordítások tetszettek 
neki is meg a többieknek is.”220 Nos, így kezdődött. A személyes ta-
lálkozás és ismeretség még nagyobb lendületet adott Manojlovićnak, 
aki mind gyakrabban ültette át verseit német nyelvre. 1908. március 
1-jén (A mi gyermekünk, A Tisza-parton, Az utolsó mosoly), 2-án 
(Temetés a tengeren), 5-én (A Gare de l ’Esten), 20-án (Beszélgetés 
egy szekfűvel), 27-én (A fekete zongora) és később is csaknem heti 
rendszerességgel fordítja Adyt.221 1908. április 3-án felolvasta neki 
néhány versfordítását.222 

Egyik emlékező prózájában Manojlović műfordításának kezde-
teiről vallja: 

„Olvasván, böngészvén heteken át a Vér és aranyat, az az öltetem 
támadt, hogy lefordítok belőle egyet s mást. Az idő tájt már volt 
némi kis gyakorlatom a műfordítói mesterségben. Még mielőtt 
Váradra jöttem volna, »átültettem« volt németre Zmaj-Jovanović, 

 215 Lásd Manojlović naplójegyzeteit.
 216 Uo.
 217 Uo.
 218 Uo.
 219 Uo.
 220 Uo.
 221 Uo.
 222 Uo.
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Dučić és Petőfi néhány versét, sőt, épp legutóbb, kettőt-hármat 
Baudelaire-től is; így hát azt gondoltam, hogy megpróbálkozhatom 
majd Adyval is. Lelkesen, merészen nekiültem a munkának, és 
nemsokára megvolt A Tisza-parton, a Léda Párizsba készül, A Gare 
de l’Esten, a Temetés a tengeren, A mi gyermekünk, Az anyám és én, 
Nóta a halott szűzről, az Elillant évek szőlőhegyén, a Szent Margit 
legendája, Páris, az én Bakonyom, Mi urunk: a Pénz, Beszélgetés egy 
szekfűvel stb. német versekben.”223

E tények ismeretében logikusan vetődik fel a kérdés, hol és mikor 
jelentette meg Manojlović Ady-fordításait. A válasz erre a kérdésre 
nem egyszerű. Mégpedig azért nem, mert mindeddig nem készült 
el Manojlović versfordításainak bibliográfi ája, amely feltárná a ha-
zai és külföldi lapokban közzétett műfordításait. Úgy tűnik, hogy 
Manojlović 1908-tól kezdődően nemcsak a hazai, hanem a külföldi 
német nyelvű sajtóban is publikálta Ady-fordításait. Ugyanis Emőd 
Tamás 1908. augusztus 8-án kelt levelében a többi között az aláb-
biakat írja Manojlovićnak: „Antal Sándor írt Stockholmból, hogy 
nyomban küldd összes Ady-fordításaidat, – ismertetni akarja a nagy 
német publikum előtt. Előkelő német lapokba dolgozik. Dutka címére 
küldd ki, majd továbbítja.”224 Hogy végül is Manojlović elküldte-e a 
kért fordításokat, nem tudhatjuk, minthogy azt sem, mely lapokban 
jelentethette meg őket. Ám egy 1908. március 10-ei naplóbejegyzése 
valószínűsíti külföldi közléseit. Ezt írja: „Elküldtem verseimet a 
Leipziger Illustrierte meg a Simplicissimus szerkesztőségének.”225 
Sajnos nem pontosítja, hogy eredeti, német nyelvű verseit küldte-e, 
vagy versfordításait. Ady-fordításainak külföldi közlése tehát nem 
valószínű. Ám hazai közlései vitathatatlanok. 1909. március 28-án a 
Temesvárer Zeitungban Das Kreuz cím alatt közölte Ady Kereszttel 
hagylak itt című versét.226

 223 Fond 39 – Todor Manojlović; Arh. br.:150 (Sećanja na prvo upoznavanje sa novim 
književnim pokretom u Nađvaradu). Nagybecskereki Történelmi Levéltár.

 224 Lásd levelezését.
 225 Lásd naplójegyzeteit.
 226 Ady, Andreas: Das Kreuz. Temesvárer Zeitung, 1909. március 28.
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Fahrwohl: – ich sterbe wir müssen uns treunen –
Nach mir wird ein Kreuz am Leibe dir brennen, –
Wie Christus scheide ich.

Auf dein Kinn, deine Brust, deine Schultern, die weichen,
Die heilgen drück’ ich küssend das Zeichen –
Und auf dir brennt hell das Kreuz.227

Április 11-én ugyanott Ady Mária és Veronika (Maria und Vero-
nika) című költeményének fordítása jelent meg.228 Ezek mindeddig 
legkorábbi ismert és közölt Ady-fordításai.229

Szerb nyelvű Ady-fordításait először a Letopisban közli 1913-ban, 
amikor is Ady-tanulmányának szövegében 12 versfordítását teszi 
közzé.230 Bori Imre írja: „Manojlović szövegét nem minősíthetjük 
hagyományos értelemben vett tanulmánynak. A bevezető néhány 
oldal után sorakoztatni kezdi a verseket, s ekkor már csupán össze-
kötő szövegeket ír. Valójában egy kis Ady-antológiát kapunk kézhez 
ilyen módon, amelyet kommentárok kísérnek.”231 Milyenek is voltak 
Manojlović szerb Ady-fordításai? Ezt a hozzáértők különféleképpen 
ítélik meg. Herceg János szerint „Manojlović már a maga szimboliz-
musát is beolvasztotta fordításaiba. A tartalmat híven visszaadja, de 
a formai hűségre már nem nagyon ügyel. Az ő Ady-verseinek más a 
zenéje, mint az eredetieknek. Ő kéjesen nyújtózkodó dallamokban 
leli örömét”.232

 227 Uo.
 228 Andreas Ady: Maria und Veronika. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovitch. 

Temesvárer Zeitung, 1909. április 11. 
 229 Eddig csak 1913-tól tartották számon Manojlović Ady-fordításait.
 230 Todor Manojlović: Andrija Adi… 27–35. Itt az alábbi Ady-verseket jelenteti meg: A 

Hortobágy poétája; Mért is tettem?; A Szajna partján; Vén faun üzenete; Léda a hajón; 
Temetés a tengeren; Mária és Veronika; A Halál rokona; A szivárvány halála; Mi urunk: 
aPénz; Pénz és Karnevál; Sem utódja, sem boldog őse...

 231 Bori: i. m.
 232 Herceg: i. m.
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Kázmér Ernő szerint Manojlović Ady verseit „olyan érzéki töké-
letességgel és annyi érett színpompával” fordította le.233

Lőkös István értékelése szerint „meglepő az, ahogyan [Manojlović] 
érzékelni képes – fogékonysága, fi nom érzéke, megfi gyelőképessége 
révén – Ady költészetének dimenzióit, mondhatnánk: a teljes Adyt, 
amikor »a nő, bor, haza, pénz és isten« motívumaira fi gyel fel Ady 
verseiben, vagy a magyar tradíciókkal szembenéző s a Nyugat modern 
kultúrája felé forduló költőt látja meg Adyban s azt a lírikust, »akit 
az élet nagy és örök problémái izgatnak, égetnek és kínoznak…, aki 
bódult és kétségbeesett mindattól, ami az emberiséget eddig elkábí-
totta és ami miatt az emberiség kétségbeesett«”.234

Bori Imre véleménye szerint fordítói modora „franciás”, az Ady-ver-
seknek „verbális” értelmét tolmácsolja csupán.235 Ady Endre versei az 
ő fordításában „prózában”, „költői ékei nélkül” szólal meg, „csonkán 
vagy lélek nélkül, belső tűz híján”.236

Cindori Mária meglátása szerint Manojlović versfordításaiban 
„tudatosan választotta a könnyebb s a hozzá közelállóbb utat, amely 
a fordításokig a leíró próza stílusán át vezetett”.237

Manojlović a két világháború között is közölt szerb Ady-fordításo-
kat. Mint Vujicsics D. Sztoján írja, „Manojlović a későbbi évek során 
is megmaradt hű barátnak. Nem nagy számban ugyan, és elszórtan, 
de a két világháború közötti években is jelentek meg Ady-fordításai. 
Különösen érdekesek az Isten drága pénze és az Öreg suhanc vágyako-
zása c. versek szerb fordításának a megjelenése”.238

Mindenekelőtt Bori Imre,239 majd Marija Cindori-Šinković240 ku-
tatásai nyomán tudjuk, hogy az 1913-ban közölt fordításait követően 

 233 Kázmér Ernő: Ady szerb barátja és fordítója . Kalangya, 1938. 8–9. sz. 409–416.
 234 Lőkös: i. m.
 235 Bori Imre: i. m.
 236 Uo.
 237 Cindori-Šinković: i. m. 107.
 238 Vujicsics: Ady és a… 128–137.
 239 Bori Imre: Ady Endre a szerbhorvát irodalomban (1906–1944). Híd, 1977. 1. sz. 

54–71.
 240 Cindori-Šinković: i. m.
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Manojlović Ady-fordításai 1923-ban a Tűz folyóiratban,241 1928-ban 
a Srpski književni glasnikban,242 1953-ban külön kötetben,243 1977-
ben a Rukovetben,244 majd 1980-ban245 és 2005-ben ismét külön 
kötetben246 láttak napvilágot.

Egyébként maga Manojlović vallotta 1953-ban Ady verseinek 
fordításáról, hogy „versei általában nehezen fordíthatók, hogy ne 
mondjuk: szinte lefordíthatatlanok. Ritka szerencse és kiváló siker, 
ha csak legjellegzetesebb sajátosságai hűségesen ültethetők át egy 
másik idiómába. Még a legjobb fordítás is, mint valami fi nom fátyol, 
többé-kevésbé elhalványítja a kontúrokat. Ady tolmácsának az eléje 
tornyosuló nehézségek ellen még nagyobb erőfeszítéssel kell harcolnia, 
mint bármely más költő fordítójának”.247

Korabeli publicisztikájával, esszéivel és versfordításaival egyetem-
ben lett Todor Manojlović a délszláv Ady-recepció egyik legkiemel-
kedőbb alakja.

 241 Két versfordítás.Tűz, 1923. március 1.
 242 Két versfordítás. Srpski književni glasnik, 1928. 8. sz. 582–583.
 243 Adi, Endre: Pesme. Novi Sad, 1953, Matica srpska. 13 versfordítás.
 244 Négy versfordítás. Rukovet, 1977. 5–6. sz.
 245 Adi, Endre: Pesme. Izbor i prevod Ivan Ivanji. Zrenjanin, 1980. 15 versfordítás.
 246 Manojlović, Todor: Pesme. Zrenjanin, 2005, /Izabrana dela Todora Manojlovića/. 1 

versfordítás.
 247 Franyó Zoltán: Ady szerb nyelven. Igaz Szó, 1957. 11. sz. 915–917.
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VI. LEVELEZÉSE A HOLNAPOSOKKAL  w

Manojlović nagyváradi irodalmi tevékenységének fontos és hiteles 
dokumentuma a holnaposokkal folytatott levelezése is.248 Mint nap-
lójegyzeteiből is kiderül, a legszorosabb kapcsolata Juhász Gyulával, 
Dutka Ákossal és Emőd Tamással volt, de kiterjedt levelezést foly-
tatott a többiekkel is. A holnaposokkal folytatott (a hagyatékában 
fennmaradt) levelezése bizonyos értelemben kiegészíti a képet az 
akkori nagyváradi irodalmi életről és Todor Manojlović ott betöltött 
szerepéről. Az alábbiakban ebből közlünk válogatást, a levelek idő-
rendi sorrendjében. Sok levél itt kerül először publikálásra.

Emőd Tamás Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1908. július 10.)

(Pénzügyek miatt csak 13-án feladva:
ne higyj el semmit – ma már mind
hazugság. Rímkutya vagyok, nincs
Pénzem)

Kedves Théodore,
a Gizit azért mégis csak egyedül én lőttem meg!

Elutazása előtt való nap délután voltam nála. Hillingert láto-
gattam meg riport ügyben. A Modern Cabaret lejöveteléről, illetve 
elmaradásáról kérdezősködtem. Gizi éppen lent volt, s felhívott 
magához. (A banda elutazásod után nagyon összebarátkozott 
vele.) Rém dobogott a szívem, de mentem (t. i. éppen aznap váltot-
tam tiszta fehérneműt, s így bátor lehettem). No és nagy nehezen, 
de mégis keresztülvittem az ügyet. Kicsit gyáva voltam, de a Gizi 
felbátorított. Ez ám mind tény. 

Örülök egyébként, hogy eszedbe jutottam, s megkerestél írá-
soddal. – Antal Sándor elvette feleségül mátkapárát f. hó. 8-án, s 
másnap kiutazott Stockholmba. A könyvet [A Holnap antológia 
első kötetét] Dénes, Dutka és én intézzük. Most nyomnak engem. 
A Dutka része gyönyörű. Kérd át Juhásztól Szögedéből a levelem, 

 248 Ennek jelentős részét a nagybecskereki Manojlović-hagyatékban őrzik, a 
Nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
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– abban minden nagyváradi tarkaságról (nem sok!) hűségesen, 
aprólékosan és pontosan referáltam neki. Hosszú levél! Tudniillik 
2 órával a te leveled vétele előtt vettem az övét, s rögtön írtam neki. 
Most úgy elfogott a tinta-csömör, hogy képtelen vagyok írni. De 
neked is rögvest akartam válaszolni. Apropos, van itt egy Künstler 
nevű hegedűművész, becskereki gyerek, Hubay tanítványa, itt 
telepedik meg, pompás fiú, Juhásznak írtam róla. A Juhász címe: 
Szeged, Ipar-utcza 13. Branyiczkytól Körösladányból kaptam le-
velet. Honti Pesten van. Gyakran ír, nem úgy, mint te. A Holnap 
könyve csodaszép lesz. Már nem sok hiányzik. Apró bajok, 1 ívnyi 
különbözet van (12 ív helyett 13-ra fér), de készül, lassan, biztosan. 
A Szabadságot otthagyták a munkatársai. Hencegő pesti sakált 
hoztak helyette, Somlyó Zoltánt. Piros szonátákat ír Hiper-Ady 
hangon. Azt mondják, ez a csuvasz nyelv. Részletes levelet várok, 
nem lapot. Akkor én is hasábokat írok.

Ölel, csókol
Emőd Tamás

Emőd Tamás Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1908. ?)

Kedves Theodor!
Verseket azonnal kérek. Magyar szövegeiket is írd utánuk. A 

legszebb poémákból 5-6-7-et. Sürgősen fordítani akarom. A lap 
ügye rendben van. Meglesz az 1000 előfizetőnk. Küldd posta-
fordultával.

Csókol
Tamás

q



q  e 141 w

Emőd Tamás Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1908. ?)

Kedves Teodor,
Mi történt veled? Egy szót se írsz? Jössz, nem jössz? Hát ez a 

Holnap összetartása?
Mindenki itt van már. Ide helyezték a kereskedelmi iskolába 

Horváth Henriket, az Ausländische Lirik fordítóját. Nagy ember. És 
te nem vagy itt. Megkaptad a részedre elküldött Holnap kötetet?

Ady hazajött Párizsból. Első útja hozzánk vezetett. Négy napig 
volt köztünk. A könyv újra kedvet öntött belé. A héten megint 
visszajön – úgy 20–23-a táján – tíz napra. Most fogja kiadni élete 
legnagyobb művét, 210 ismeretlen versét díszkiadásban. Valameny-
nyi új és nagy.

Nem ez a fő. Vajda János szobrát most leplezik le Váradon. 
Az ország irodalmi társaságai a fülük botját sem mozdították rá. 
Mi pedig 27-én vasárnap a városháza dísztermében d.u. 3 órakor 
nagy irodalmi ünnepséget rendezünk Vajda szobra javára. (A 
szoborkerítésre nem jutott pénz.) Műsor a következő:

 1.  Ünnepi megnyitó – tartja dr. Dénes Sándor
 2.  Adynak most készülő óriási Vajda-verse. Előadom én.
 3.  Felolvasás – tartja Ady Endre.
 4.  A Holnap verseiből ad elő Hevessy Mariska színésznő (nem 

a Gusztika!)
 5.  Szabad előadás – tartja Juhász Gyula (óriási kirohanás!)
 6.  A Halál rokona; A vaáli erdőben – zenésítette Dési Alfréd, 

énekli Asszonyi László színész, gordonkakíséret, pianínón 
Lehel karmester.

 7.  Vajda János verseiből ad elő Dutka Ákos.

Megmozgattuk az egész várost, nagy publikumunk lesz. Pest-
ről Ignotus, Osvát Ernő, Bíró Lajos, Haraszthy Lajos, Palágyi 
Meny hért (Kolozsvár), Göndör Ferkó, Balázs Béla, Bródy Sándor 
stb. jön le a matinéra. A Holnap egész gárdája jelen lesz, neked 
pláne nem szabad hiányoznod! Pesten nagy izgalmakat keltett a 
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könyv. Nagy cikkek készülnek, ami eddig jött, az bliktri. Apropos! 
Antal írt Stockholmból, hogy nyomban küldd összes eddigi Ady-
fordításaidat, – ismertetni akarja a nagy német publikum előtt. 
Előkelő német lapokba dolgozik. Dutka címére küldd, aki majd 
továbbítja. Dutka ölel. A fiúk csókolnak és gyűlölnek, mert nem 
jössz. Nyomban írj.

Ölel szerető barátod,
Emőd Tamás

Miklós Jutka Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1909?)

Kedves Manojlović!
Egész délután a kötetét olvastam [bizonyára német nyelvű kéz-

iratos versfüzetét]. El vagyok ragadtatva. A Dämmerungot le is 
fordítottam, és szándékszom fordítani a többit is. Maga egy nagy 
poéta. Köszönöm az élvezetet, amit a poézise finom, sejtő és sejtető, 
nüance-poézise nyújtott.

Viszontlátásig üdvözli
Miklós Jutka

Novák Rudolf, Nagy Mihály, Juhász Gyula, 
Franyó Zoltán Todor Manojlovićnak 
(Temesvár, 1909. június 28.)

Kedves Teodor,
Ma délelőtt folyt le, óriási volt. Dacára kedvezőtlen előjeleknek 

vagy 150–180 ember a Kronprinz nagytermében. Óriási tapsok és 
éljenzések. Juhász Gyulának pl. 3-szor kellett kijönnie, a többi is 
egy csomószor, egyszóval az első szárnypróbálgatás fényesen bevált, 
és te nem lehettél itt!!! Ha minden emlegetésnél csuklottál, akkor 
jól mulathattál. Igaz, én voltam a conferancier, úgy kapkodtam a 
szavak után, mint Bernát a ménkühöz. […] No de szóval többet 10 
nap múlva, azt hiszem, akkor találkozunk Becskereken. Vagy nem? 
Hol leszel akkor? Írj!

Ölel, csókol Rudi
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Rothadt fiú, szeretlek, itt Temesvárott is.
Csókol Miska

Theo
Hülye vagyok. Boldog. Szép. Magyar. Itt, Temesvárott (va-

gyon.) Igen. Micsinálsz? Szép az élet! Ma. Még. Talán. Stb. Elég? 
Elég!

Üdv! Szervusz! Szerv! Szerb.
Juh. Juhász!

Kedves kis Theo!
Juhász most hívta fel a figyelmünket, hogy a magyar műpróza 

remekét írta hozzád. Egyébként furcsán érzi magát, mert versenyt 
akar inni velem. Az est folyamán birkózni fogok Nagy Miskával a 
nagy műköltők birk. bajnokságáért. Egyébként szeretettel köszönt 
a közgyűlöletnek örvendő terrorista barátod

Dr. Szávay

Nagy, gyönyörű napunk volt. Felolvasásomat egy órával a matiné 
előtt írtam meg, de nagyszerűen sikerült. A Holnap csodálatos 
fiai feledhetetlen gyönyörűséget szereztek a csúf, petyhüdt Bega 
közönségének. Telt ház. Tapsorkán. Kihívások, éljenzések. Rész-
letes tudósítások (levélben) és a lapok mennek. Boldog vagyok, 
mivel a legnagyobb tervem megvalósult. (Te Kerkyrával szere-
peltél.) Most itt éltetjük a kabaréban a Holnap-legényeket jó bor 
mellett. (Ezt a pohárt a te jólétedre ittuk!!) („Magyar Goethe”, 
mondta Juhász, akinek egy szép, beteg sárga rózsát adtunk. Emőd 
az asztal alá itt minket. Nagy sajnálkozással, de még nagyobb 
szeretettel csókollak

[Franyó] Zoltánod
[Olvashatatlan ceruzaírás.]
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Tabéry Géza Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1909. augusztus 26.)

Kedves Theodor!
Hát mindig csak a Balogh Pistának írsz, az immár felmagasz-

tosult grafikusnak, a „görögembernek”, az asszírfiúnak, a Hiru-
si quénak, a nippon-virágnak. Jó, ha valakinek évjáradéka van, és 
a szerb udvar legbefolyásosabb Alexanderjénél vesz szobát albér-
letbe, érthető a leereszkedés ritkulása. Nekem nem írsz, mert én 
csak egy szerény novellista vagyok, egy deiner-art irodalmár.

Jó öreg Theó, én nagyon a szívemre vettem, hogy most egy jó 
ideig nem találkozunk, mert engem Genévebe internálnak, mert 
te huszadik szeptemberig maradva Nietzsche-rabbi a szerb udvar 
körében [Manojlović ekkor Belgrádban volt, rokonainál – N. F. 
megjegyzése], mert nagyon-nagyon sok víz lefolyik fehér Nádorvár 
alatt, míg, istenem – Theó, valami láncolat összehoz újból.

És írok neked én – bár te mentél el, és neked illett volna írni.
Olyanokat írok, amilyeneket Balogh írna. Majd ő részleteseb-

ben számol be róla, hogy Nagy Michál meggrájfolta Böskét egy 
csónakorrban, amikor a ligetben hajókáztunk, és az egyebeket is 
meg fogja írni.

Itten mostan távlat van, amint azt nagyon jól tudod te. Tibor 
2500 koronáért adott el három nap alatt és az összes Ferenczy-
képek belekékültek, a Grünwaldok belézöldültek, a R. Rónaiak 
pirultak és sárgán irigykedtek. Balogh képei felpattogzottak rá, 
de ő azt mondja, hogy ezt a nap melege végezte rajtuk, de ez nem 
igaz, és ne hidd neki, ha írja, mert neki mindig sok baja van a nap-
pal. És hancúrozás is van itt. Rózsa Doktor nagy nyilvánosságban 
csipkedi Kemény báró- és Lakatos-nékat és ők visítanak. Ezt úgy 
tudom, hogy Tibornak egy mellékhelyiségben segítettünk rókázni, 
és azok azt hitték, hogy már senki sincs a kiállításban. Pedig csak 
egy függöny volt köztünk – istenem.

Ilyenek vannak.
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Vannak még másmilyenek is, de azokról akkor írok, ha te is 
írtál. Szept. 15. körül megyek Genévebe, írj, ha akarsz, hogy még 
itt kapjam a soraidat.

Üdvözöllek és ölellek:
Tabéry Géza

Franyó Zoltán Todor Manojlovićnak 
(Temesvár, 1910. február 4.)

Kedves jó Theodorom,
e percben kaptam meg várva várt soraidat, de engedd meg, 

hogy csak pár sorban válaszoljak.
Hát először is a koszorúról. Sürgönyötök után azonnal meg-

bíztam Szávayt, aki az összes koszorúügyeket intézte, és nagyon-
nagyon fontoskodott, hogy csináltasson A Holnap is egy szép 
koszorút. Szávay azt mondja, hogy ő tényleg megrendelte, de a 
temetésnél hiába kerestem, nem találtam ott. Valószínűleg nem 
készült el idejére, mert még több koszorú is hiányzott. Én azért 
nem mehettem személyesen megrendelni, mert a hölg yeknél 
kellett maradnom, akik minden félórában elájultak. Hát így ter-
mészetesen egyelőre ne küldjetek pénzt, mert nem lesz megfizetve 
semmiképp. Pedig sajnálom az ügyet, de én nem tehetek róla.

Ami a felolvasást illeti, valószínűleg csütörtökre kell elha-
lasztaniuk, mert Bandi akadályozva van vasárnap, meg aztán egy 
hangversennyel is összeesne.

Matinéről szó sem lehetne, mert az aradi közönség nincs 
hozzászokva, és a közönség okvetlenül kevés volna. Juhász kérjen 
egynapi szabadságot. Így hát több mint bizonyos, hogy csütörtö-
kön este 5 órakor lesz, de nektek szerdán este meg kell érkeznetek, 
mert közös vacsora lesz. Tegnap is odaát voltam és intézkedtem… 
animáltam, jegyeket számoltam át, és a könyvkereskedővel egy 
Holnap-kirakatot rendeztettem. A plakátok színesek és kiabálók. 
Holnap szétküldenek 500 meghívót, hölgybizottság is lesz. Figye-
lemmel kísértétek az aradi lapokat, különösen a Függetlenséget. 
Nap-nap után jelentek meg hasábos cikkek. Most vasárnap én 
kell hogy írjak mindhárom lapba.
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De most még valamit. Jól figyelj ide, kérlek! A Függetlenség a 
matiné napjára nagy ünnepi Holnap-számot akar adni; ehhez a 
ti részetekről a következő dolgok szükségesek:

Dutka, Emőd és Juhász, mind a hárman küldjenek egy-egy verset 
(egy tárcalábnyi terjedelműt), nem kell újnak lenni, de szép és főleg 
hatásos legyen; A tiedből majd én küldök fordítást. Azonkívül: mind 
az öten írjatok egy-egy kis szubjektív cikkecskét (40–50 nyomtatott 
sort) Arad városáról. Nem baj, ha sose jártatok ott; annál érdeke-
sebb! A fődolog, hogy mindnyájatoknak nyilatkozni kell. Szép, 
kedveskedő, lyrai, hatásos tárcákat. Hiszen fogjátok tudni, hogyan 
és hogy miért mindez? Ezeket a dolgokat azonnal írasd meg és küldd 
rögtön a Függetlenség szerkesztőségébe Aradra (Deák Ferenc u. 2.) 
Még sürgönyözni fogok a felolvasást illetőleg.

Ölellek és csókollak
Zoltánod

Egy poéta-cimborámnak
Manojlovitch Theodornak

Pajtás, be furcsa élet,
Amit mi rímeket írva, élünk,
Hogy versbe folyt, nem csókokon
Apadt el a vérünk.

Százszor megcsalt a sorsunk.
És mégse látjuk rútnak a szépet
Nyúlt már hozzánk asszonyi kéz
De versekre tépett.

Hej, be sok volt a vers már!
Óh, be sokszor dadogott a lelkünk
Verset a csókért. S jaj milyen
Keveset öleltünk.

Pajtás, dobd el a tollat:
Egy fabatkát sem ér amit írunk.
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Forró legyen a szeretőnk
És közel a sírunk!

Tabéry Géza Todor Manojlovićnak 
(Nagyvárad, 1957. március 8.)

Drága jó Theóm!
Kimondhatatlan nagy az örömem, hogy életjelet kaptam tőled, 

hiszen én is úgy érzek már, mint az a néhai chansonette, akinek az 
volt kedvenc dala hogy: „Le passé…”. Hiszen itt Váradon, a mi régi 
időnk társaságából nem él már senki sem. Bennem kövül meg csak 
az emlékezet irodalmi dolgokról, az 1914 előtti időkről.

Hogy mi történt velem utolsó találkozásunk óta? 1914 nyará-
tól 1918 végéig katona voltam. Az októberi (1918-as őszirózsás) 
forradalom után főispáni titkár voltam Bihar megyében. Trianon 
után pedig egyfolytában 1944-ig újságíró ugyancsak Váradon. 
Írtam ezenkívül ezalatt vagy húsz kötet könyvet, főleg regénye-
ket. Sikerült még 1934-ben a váradi dombnak egy városba nyúló 
lejtőjén egy kis családi házat felépítenem, amelyben békésen éltem 
tíz esztendeig. Akkor, a második világháború idején, amerikai 
repülőgépekről onnan kibombáztak. Thaisszal való összekötte-
tésemet az első világháború szakította szét. Én akkor Galíciában 
harcoltam a szegedi ezred kötelékében. Leghívebb tisztiszolgám 
egy Damjanov Dragutin nevű szerb ember volt, a Szegedhez közel 
eső Torontálból. Abból a Torontálból, hol nagyanyám, nagybá-
tyám is élt, a Becskerektől nem messze fekvő Botos községben, 
Ernesztháza mellett. 1916-ban megnősültem. Váradi leányt vettem 
feleségül, akivel hálistennek mai öreg napjainkig békésen élek 
együtt. Nászútra 1916-ban […] Szegedre utaztunk, ahol szegény 
Juhász Gyula virágokkal várta friss feleségemet.

Életemnek 1944 után újból változatos szakasza kezdődött, 
amelyben, hogy egy régi versednek negatívra áthangolt szavaival 
éljek, nemegyszer azt kellett éreznem, hogy: „ich liebe nicht tief 
und ünendlich das Leben”. Sorsom jobbrafordulása ezelőtt két 
éve következett be. Akkor neveztek ki az Ady Múzeum vezető-
jének, tekintettel arra, hogy 1942-ben Nagyvárad számára én 
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szereztem meg az azóta szintén elhunyt Rozsnyay Kálmántól […] 
múzeumunk alapanyagát képező Ady-gyűjteményt, s rajtam kívül 
nem volt már senki, aki Ady és a holnaposok kérdésében szakértő, 
„homme de lettre” lenne Nagyváradon. Azóta vagyok muzeulógus 
és az egész utánam sarjadt váradi nemzedéknek „Géza bácsija”. Sic 
transit gloria mundi! Nehogy azonban túlontúl foglalkoztassalak 
személyi szentimentáliákkal, áttérek, ha csak schlagvortosan is, 
egy-két téged érdeklő váradi vonatkozású kérdésre.

Hajdani törzstanyánk, az Emke mint kávéház megszűnt. Kül -
ső falán emléktábla jelzi, hogy „idejárt barátaival Ady Endre”. 
A kávéház helyén létesült állami áruházban jelenleg férfi és női 
ruhaneműket és lábbeliket szolgálnak fel a régi habos- és fe-
ketekávék helyett. Gondoskodtam ellenben, hogy a kávéház re-
konstruált képét az Ady Múzeum számára megfessék, ott is lóg az 
olajfestmény-kép, az Ady Múzeum holnapos szobájában, középen 
márványasztal mellett Ady, Juhász, Dutka, Emőd ülnek. (Magát 
az Ady Múzeumot az egykori Megyeháza és Törvényszék közötti 
Széchenyi téren rendeztem be abban a pavillonszerű magánosan 
álló épületben, amelyben a te idődben a Müller-féle nyári cukrász-
da volt, ahol mint nyalánkságokat kedvelő ifjú te is több ízben 
megfordultál.) A hét holnapos költő közül ma már csak kettő él: 
Dutka Pesten és Miklós Jutka Marokkóban. – Dicker Illés bará-
tunk a két buzihajlamos Friedmann-gyerekkel együtt évtizedek 
óta eltűnt szemhatáromról. A te emlékedet sajnos, csak szórvá-
nyosan van módom eddigelé őrizni a Múzeumban. Van egy rajzod, 
amely Juhász Gyulát és Désy Alfrédet örökíti karikatúraszerűleg, 
amint az „Atalanta” debreceni premierjéről térnek Váradra haza, 
babérkoszorúkkal. Több helyen említ ezenkívül a Földessy Gyula 
szerkesztésében 1924-ben megjelent Ady Múzeum című könyv 
is téged Ady val és a holnaposokkal kapcsolatban múzeumi 
könyvtárunkban. Ez az anyag azonban hozzád és hozzánk mél-
tatlanul kevés. Úgyis mint „muzeológus”, úgy is mint csaknem 
fél évszázaddal ezelőtti kortársad, barátod, nagyon kérlek, légy 
szíves, írd meg az Ady Múzeum számára mentől részletesebben 
minden visszaemlékezésedet Adyval, a Holnappal és Várad 1914 
előtti életével kapcsolatban. És kérek tőled saját kézírású versfor-
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dításokat és eredeti, abból az időből való Manojlović-verseket s 
fényképedet abból az időből. Adynak minden európai, sőt maláji, 
kínai nyelvre lefordított versei is vannak a Múzeum birtokában. 
Van horvát is, de nincsen – szerb. Unbedingt szükségünk van erre. 
Tudom, hogy fáradságos mindezt összeszerezned. De tedd meg 
közös ifjúságunkra és a Holnapra való tekintettel. Legbiztosabb 
eljuttatása pedig mindennek a belgrádi külügyminisztérium és a 
bukaresti Ministerul Eulterol útján az oradeai Ady Múzeumnak 
hivatalosan.

Drága Teóm! Idén, nov. 22-én lesz Ady születésének 80. évfor-
dulója. Erre az alkalomra kost was kost készítsd elő idejöveteledet, 
hogy a rendezendő ünnepségeken túl barátilag is legalább még 
egyszer megölelhesselek ebben az életben. Addig is várva sorai-
dat, de ne oly késéssel mint múltkor, a legnagyobb, legmelegebb 
szeretettel ölel barátod:

Tabéry Géza

Franyó Zoltán Todor Manojlovićnak 
(Oradea–Várad, 1958. november 16.)

Én drága, szeretett Todorom!
Most ért véget az itteni színházban a Holnap 50 éves évfor-

dulójára rendezett óriási hatású ünnepség. Ünnepi előadásomban 
sokszor emlékeztem meg rólad. Hej, ha te is itt lehettél volna!

Szervusz, édes Tósóm!
Ölel 
Franyó Zoltán 

Drága Manojlovits! Nagyon szerettem volna megismerni, Géza 
nagyon sokat emlegette. 

Üdvözli 
Özv. Tabéry Irén
[Több olvashatatlan aláírás]
Rudi
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Dutka Ákos Todor Manojlovićnak 
(Remete, 1964. január 10.)

Drága Teó!
El sem képzelheted, milyen kedves, régi emlékeket kavart 

bennem a Te újévi kártyád! Úr Isten, 50 egynéhány éve, hogy 
elszakadtunk, s én ahogy Franyónak is elmondtam a nyáron, már 
azt hittem, el is felejtetted a szakállas Dutkát – hiszen tudod ez 
az én sorsformám, hogy időszakonként mindenki elfelejtsen – s 
aztán mint avult leletet ismét kiássanak a lelkük fenekéről. Én 
bizony ezerszer, milliószór emlegetlek a váradi szép idők forgata-
gára emlékezve. Tanúm a lányom, Franyó Zoltán meg a szabadkai 
Mayer Magda, akit te állítólag jól ismersz; Drága Teókám, írjál 
részletesebben, hogyan élsz és mi minden történt Veled – mióta 
elszakadtunk. Velem rengeteg sok jó és rossz, ami végül ide so-
dort. […] hogy szegényen, fáradtan egy kis agyvérzés utáni béna 
bal karommal, hogy emlékezzek rátok s arra, hogy milyen boldog 
fiatalok voltunk. Most úgy emlegetnek mint Ady kortársát és ba-
rátját, mintha egyéb érdemem nem is volna. Sebaj! De Magdus, a 
feleségem, egy éve fekvő beteg, s ketten itt állandó orvosi felügyelet 
alatt várjuk a tavaszt – ha ugyan megérjük?! Hiába, 83 éves lettem, 
s 60 éve oly szép volt az élet, csak a vége ne lenne ilyen csúnya és 
szegény. Bár a Holnap városa című könyvem második kiadása, 
melyből 10 év előtt politikai okokból kihagyták a rád való emlé-
kezést, most jelent meg – de pénzt már belőle nem láttam. Drága 
Teókám, írj. Írj magadról, és beszélgessünk a régi Váradról. 

Ölel, csókol
régi barátod

Dutka Ákos
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Novák Rudolf, Novák Hedvig, Franyó Zoltán, Todor Manojlović 
és egy ismeretlen fi atalember Temesvárott 1909 körül
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Manojlović katonák társagában Korfu szigetén 1918-ban
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Sétahajózáson az Ohridi-tavon 1959-ben
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Vera Putić – Beba, Manojlović unokahúga (1983)

q  



q  w

Todor Manojlović önarcképe (Ceruzarajz, 1902)
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Todor Manojlović az 1960-as években
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Szeretett rajzolni, festeni (Néhány ceruzarajza 1910 körül)
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Névjegye. 1909–10-ben egy ideig hírlapíróként dolgozott
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Nagyváradi naplójegyzeteit tartalmazó notesze
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Feljegyzései Adyról. 1909. október 2-án és 3-án Ady Nagyváradon volt 
a Nyugat-matiné kapcsán. A matinéra naplójegyzeteinek tanúsága szerint 

egy vidám, átmulatott éjszaka után került sor
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Manojlović rajza Adyról (Nagyvárad, 1908. október 11.)
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Ady írása a nagybecskereki Torontálban (1900. január 25.)
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Ady Endre: Mária és Veronika. Todor Manojlović német nyelvű fordítása 
(Temesvárer Zeitung, 1909. április 11.)
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Ady is aláírta… A holnaposok aradi irodalmi estjét követően a résztvevők 
ezt a képeslapot küldték 1909. november 12-én üdvözleteikkel 

Nagybecskerekre 
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Todor Manojlović unokahúgának, „Putits Verica úrleánynak”
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Ezt az Ady-képeslapot Vera Putić magyar nyelven írta meg és küldte el 1913 
májusában Linka Krsmanovićnak Belgrádba
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A Kalangya Ady-számában (1944. február 15) közölte 
Manojlović szerb nyelvű fordításában Ady Séta bölcsőhelyem körül 

című versét, valamint Ady védelmében című írását
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Balázs G. Árpád: Todor Manojlović
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Todor Manojlović Az ifj ú Juhász Gyula című írása gépiratának első oldala 
(Híd, 1957. 11. sz.)

q  



e   q  

A Dél tagjaként: dr. Szávay Zoltán, Todor Manojlović és Franyó Zoltán 
Temesvárott (1908 körül)
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Manojlović együtt volt Adyval Nagyváradon, amikor Ady megírta 
a Hiába hideg a Hold című költeményét. E vers szerb nyelvű fordításának 

kézirata fennmaradt a nagybecskereki Manojlović-hagyatékban
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Manojlović egyik nagyváradi törzshelye: a Fekete Sas Szálloda
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A holnaposok képeslapja Manojlovićnak 1910. február 22-én Dutka Ákos, 
Miklós Jutka, Tibor Ernő, Babits Mihály, Mezey Zsiga, Marton Manó, 
György Ernő, dr. Nagy Mihály, Juhász Gyula és mások jókívánságaival
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Egy Ady-ihlette Manojlović-vers kézirata: 
Pesma o letećem kamenu, azaz Vers a felszálló kőről
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Manojlović írása a Holnapról az aradi Függetlenségben (1909. november 12.)
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Todor Manojlović: Endre Adi (Letopis, 1953)
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Egy újsághír a Dél Irodalmi Társaságról 
(Független Magyarország, 1909. május 5.)
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A másik nagyváradi törzshely, az Emke kávéház
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A nagyváradi Bémer tér a Szigligeti Színházzal
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A nagyváradi Pénzügyi Palota
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A nagyváradi Fekete Sas Szálloda
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Temesvár, Manojlović egyik állomáshelye
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1907 és 1910 között Manojlović Aradon is gyakran megfordult
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Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. – Budapest, 1919. 
január 27.) a XX. századi magyar költészetének forradalmi meg-
újítója, a legnagyobb magyar költők egyike. 1900 és 1903 között 
nagyváradi újságíró, a nagyváradi Szabadság, majd a Nagyváradi 
Napló munkatársa. 1908-tól a Holnap Irodalmi Társaság vezér-
egyénisége.

Antal Sándor (Nagyvárad, 1882. november 28. – 1944) író, új-
ságíró, műfordító, szobrász.

Babits Mihály (Szekszárd, 1883. november 26. – Budapest, 1941. 
augusztus 4.) költő, műfordító, elbeszélő, esszéíró. A Holnap 
Irodalmi Társaság „felfedezettje”. A Holnap antológia 1908-ban 
és 1909-ben közölte legreprezentatívabb verseit. A Nyugat első 
nemzedékének egyik kiemelkedő képviselője.

Balogh István (1890–1956) festő. Nagyváradon és Nagybányán 
működött, feltűnést keltettek Maeterlinck Tintagiles halála című 
könyvéhez készített fametszetei.

Berkovits René (Nagyvárad, 1882. április 9. – ?) orvos, bel- és ideg-
gyógyász. 1904 után szülővárosában telepedett le, ahol kimagasló 
szerepet játszott a huszadik század eleji haladó mozgalmakban, az 
ottani Társadalomtudományi Társaságban. Ady Endre és a Holnap 
baráti köréhez tartozott.

Borsodi (Klein) Lajos (Nagybecskerek, 1883 – Jabuka, 1943?) 
író, lapszerkesztő, ügyvéd, Manojlović barátja és iskolatársa.

Branyiczky Dezső (Körösladány, 1889. szeptember 4. – ?) újság-
író.

Dénes Sándor (Nagyvárad, 1881. március 11. – Nagyvárad, 1934) 
ügyvéd, író, Ady egyik legmeghittebb barátja.
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Dutka Ákos (Nagyvárad, 1881. szeptember 11. – Budapest, 1972. 
december 27.) költő, újságíró. A Nagyvárad, majd a Szabadság 
munkatársa volt. A nagyváradi sajtóban és Vallomások könyve 
(Nagyvárad, 1904) című kötetében jelentek meg első versei. Adyval 
együtt vett részt a Holnap társaság munkájában. 1908-ban sze-
repelt a Holnap című antológiában is. Mint Ady nemzedékének 
veteránja írta meg a Holnap körének regényes történetét (A Holnap 
városa. Budapest, 2000, Palatinus).

Emőd Tamás (Berekböszörmény, 1888. augusztus 11. – Nagyvárad, 
1938. szeptember 22.) újságíró, költő. Jogot tanult a kolozsvári 
egyetemen. Első versei 1906-ban A Hét című lapban jelentek meg. 
1906-tól 1914-ig Nagyváradon újságíróskodott. A holnaposok 
köréhez tartozott. Ady Endréhez benső barátság fűzte. 1914-ben 
Budapestre költözött.

Fenyő Miksa (Mélykút, 1877. december 8. – Bécs, 1972. április 4.) 
esszéíró, kritikus, politikai és közgazdasági író. Jogi tanulmányainak 
elvégzése után ügyvédi pályára lépett. 1908-ban a Nyugat alapítói 
közé tartozott, a későbbi években pedig szerkesztője, ill. főmunka-
társa, Hatvany Lajos mellett legfőbb anyagi támogatója volt. Arra 
törekedett, hogy a folyóiratot a polgári értelmiség lapjává tegye; te-
vékenysége nagymértékben elősegítette a modern magyar irodalom 
kibontakozását. Ady költészetének harcos támogatója volt.

Fodor Gyula (1884–1950) újságíró.

Forgó Ferenc (Kiskunfélegyháza, 1875 – ?) járásbírósági elnök.

Franyó Zoltán (Kismargita, 1887. július 30. – Temesvár, 1978. 
december 29.) romániai magyar író, műfordító, szerkesztő. Ara-
don és Temesvárott, a soproni katonaiskolában, majd a budapesti 
Ludovika Akadémián tanult, 1907-ben hadnaggyá avatták. Todor 
Manojlović barátja volt, a nagyváradi Holnap tagja. 1910-ben 
otthagyta a hadsereget, az aradi Függetlenség szerkesztője lett, 
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írásai a Huszadik Században, a Nyugatban, a Pesti Naplóban és a 
Népszavában jelentek meg.

Gozsdu Elek (Ercsi, 1849. november 28. – Temesvár, 1919. május 
26.) író, ügyvéd, királyi főügyész. Macedóniai család sarja. A jogot 
Pesten végezte. Írói ambíciói az újságíráshoz vitték. 1880-tól a 
Függetlenség munkatársa volt. Három évig vett részt az irodalmi 
életben, azután elment vidékre bírónak. 1885-ben alügyész Fe-
hértemplomon, majd Pesten. Utóbb királyi ügyész Karánsebesen 
és 1892-től Temesváron. Művészetére nagy hatással volt az orosz 
irodalom, különösen Turgenyev művei.

Gyenes (Braun) Viktor (Écska, 1880 – ?, 1941) nagybecskereki 
ügyvéd, műértő. Manojlović barátja, később B. Szabó György 
pártfogója.

György Ernő (Nagyvárad, 1888. április 13. – Budapest, 1977. 
október 14.) jogász, bíró, egyetemi tanár, a nagyváradi Holnap 
társaság tagja.

Hatvany Lajos báró (Budapest, 1880. október 28. – Budapest, 
1961. január 12.) író, kritikus, irodalomtörténész. 1905-ben böl-
csészdoktori diplomát szerzett. 1908-ban Ignotusszal és Fenyő 
Miksával részt vett a Nyugat alapításában. Baráti kapcsolatba 
került Ady Endrével, akinek művészetét – mint a költő egyik 
első méltatója – számos írásában propagálta. Adyt és a Nyugatot 
anyagilag is támogatta. 1911-ben – Osvát Ernővel a lap szerkeszté-
sével kapcsolatban támadt nézeteltérése miatt – megvált a Nyugat 
kiadásától.

Hegedűs Nándor (Nagyvárad, 1884. szeptember 29. – Budapest, 
1969. november 19.) újságíró, lapszerkesztő, irodalomtörténész. 
Oklevelet a budapesti egyetem bölcsészkarán szerzett. 1906-tól 
Nagyváradon újságíró, a Holnap alapítói közé tartozott. Kapcso-
latban állt Ady Endrével, Juhász Gyulával. 1906–13-ban a Nagy-
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váradi Napló, 1913–18-ban a Szabadság munkatársa, 1918-tól a 
lap főszerkesztője. A harmincas évek végétől Budapesten élt. Az 
utolsó évtizedekben főként Ady hagyatékával foglalkozott. Lásd 
Hegedűs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. Irodalmi forrástanul-
mány. Budapest, 1956, Akadémiai Kiadó.; Hegedűs Nándor: Ady 
Endre nagyváradi napjai. Budapest, 1957, A Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti Intézete.

Honti Nándor (Budapest, 1878. április 25. – New York, 1961) 
festő, litográfus és grafi kus. 1896 és 1899 között Münchenben, 
Nagybányán majd Párizsban tanult. 1903-tól 1906-ig New York-
ban és Philadelphiában élt, majd Budapesten telepedett le. Az Újság 
című lap rajzolója volt. A Holnap első kötetének illusztrátora.

Horváth Henrik (Kolozsvár, 1883 – Budapest, 1947) műfordító.

Jancsó Jenő (Vaskóh, 1879 – ?) tájképfestő. Budapesten, Mün-
chenben és a nagybányai művésztelepen tanult. Tagja volt a 
MIÉNK művészcsoportnak. Nagyváradon telepedett le. 1906-
ban önállóan, 1907-től Mikes Münich Ödönnel működtette a 
nagyváradi szabadiskolát. Alkotásait Nagybányán, Nagyváradon 
és Budapesten állította ki.

Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 3. – Szeged, 1937. április 3.) ta-
nár, költő, hírlapíró. Szegedről a piaristák váci noviciátusába került. 
Első verseit a Szegedi Napló közölte. A rendet hamar otthagyta, s a 
budapesti egyetem bölcsészkarán 1902 és 1906 között a magyar–
latin szakot végezte. Egyetemi évei alatt a Négyesy-féle stílusgya-
korlatokon mély barátságot kötött Babits Mihállyal, Kosztolányi 
Dezsővel és Oláh Gáborral. 1905-ben került először kapcsolatba 
Adyval. 1908 és 1911 között a nagyváradi premontrei főgimnázi-
umban tanított. Nagyváradon ismerte meg szerelmi lírájának fő 
ihletőjét, Sárváry Anna színésznőt. Tagja volt a nagyváradi hol-
naposok társaságának, versei Ady és Babits költeményeivel együtt 
jelentek meg a Holnap című antológia első és második kötetében. 
Todor Manojlović meghitt barátja volt. Lásd Todor Manojlović: 
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Együtt a Holnap hajóján. In Juhász Gyula 1883–1937. Budapest, 
1962, Magvető Kiadó, 166–169.

Kaffka Margit (Nagykároly, 1880. június 10. – Budapest, 1918. 
december. 1.) író, költő. Első verseskötete (Versek) 1903-ban jelent 
meg, első prózai kötetével (Levelek a zárdából – Nyár) 1905-ben 
jelentkezett. 1912-ben adták ki első nagy regényét, a Színek és 
éveket, amely egy nő életútján keresztül a vidéki dzsentri pusztu-
lását mutatja be.

Kéler Tasziló (?–?). Manojlović nagybecskereki gimnáziumi 
osztálytársa és barátja.

Kisfaludi Strobl Zsigmond (Alsórajk, 1884. július 1. – Buda-
pest, 1975. augusztus 14.) szobrász. Az Iparművészeti Iskolán négy 
éven át Mátrai Lajos és Lóránfi  Antal tanítványa volt. Közben elju-
tott Stróbl Alajos műtermébe is. A Mintarajziskolában Radnai Béla 
volt a mestere. A budapesti Művészházban, 1909-ben megrendezett 
kiállítása óta tartották számon. Pályája a két világháború közötti 
időszakban teljesedett ki. Életnagyságúnál hatalmasabb szobrait, 
apró porcelánfi guráit lendület, elegancia jellemezte.

Kollányi Boldizsár (?, 1875 – Berettyóújfalu, 1921. március   29.) 
író. A budapesti műegyetemen mérnöki diplomát szerzett. Szom-
bathelyen újságíróskodott, majd Nagyváradon mint állami főmér-
nök működött. Ady bizalmas baráti köréhez tartozott. Ő írta a 
Holnap című antológia második kötetének előszavát (1909).

Korda Andor (Nagyvárad, 1882–?) hitelszövetkezeti revizor.

Krsmanović, Linka (?–?) Todor Manojlović nagynénje, egy gaz-
dag belgrádi bankár és ügyvéd felesége, aki anyagilag támogatta 
iskoláztatását.

Lengyel László (Temesvár, 1883 – Budapest, 1935. október 6.) 
újságíró, író. Előbb Temesvárott a Dél meg a Magyarországi Köz-
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löny szerkesztője, s 1910-ben Magyar Dél címmel szépirodal mi 
folyóiratot is indított. Később Budapesten a Pester Lloyd mun-
katársa volt.

Lukács György (Budapest, 1885. április 13. – Budapest, 1971. 
június 5.) fi lozófus, esztéta, egyetemi tanár.

Manojlović, Ivan (Nagybecskerek, 1891 – Budapest, 1970) Todor 
Manojlović öccse.

Marton Manó (?–?) a Holnap társaság tagja, Manojlović baráti 
köréhez tartozott.

Mayer (Mara) Jenő (Nagybecskerek, 1888 – Nagybecskerek, 
1931) jogász, újságíró, nyomdatulajdonos, lapszerkesztő. Manoj-
lo vić barátja.

Mezei Izidor (Konyár, 1883 – ?) mérnök.

Miklós Jutka (Berettyóújfalu, 1884. szeptember 7. – Creteil 
[Franciaország], 1976. február 18.) költő. A nagyváradi Holnap írói 
körének tagja. Tizenöt éves korától kezdve verselt. Költeményeit 
Vészi József közölte a Budapesti Naplóban. Ady Endre, Kaffk  a 
Margit, Révész Béla lelkesen üdvözölték jelentkezését. Budapestről 
Nagyváradra került, ahol barátság fűzte Juhász Gyulához; kapcso-
latba került Dutka Ákossal is. A Holnap antológia egyik költője 
volt. Manojlovićtyal is barátkozott, és levelezett is vele.

Miller-Fülöp René (Karánsebes, 1891. március 17. – Hanover, 
[USA], 1963. május 7.) író, művelődéstörténész. A kolozsvári, a 
bécsi, a lausanne-i és a párizsi egyetemen folytatott orvosi, pszi-
chiátriai, gyógyszerészeti, vegyészeti és fi lozófi ai tanulmányokat. 
Az I. világháború után több magyar lap tudósítója volt Bécsből, 
Berlinből és Párizsból. Beutazta Afrikát, Ázsiát. Németül és fran-
ciául írt művelődéstörténeti munkáit és útirajzait több nyelvre 
fordították.
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Mohácsi Jenő (Mohács, 1886. március 28. – deportálás közben, 
1944. július 8.) költő, író, műfordító. Jogi doktorátust szerzett, 
1908-ban újságíró lett, a Pester Lloyd főmunkatársa. Egyik ala-
pítója volt a Tűz című folyóiratnak. Egyformán írt németül és 
magyarul, több külföldi német nyelvű lapba dolgozott rendsze-
resen. Hamu című darabját (1908) a Th ália Társaság mutatta be. 
Németre fordította a Csongor és Tündét (Vörösmarty), a Bánk 
bánt (Katona) és Az ember tragédiáját (Madách). Több opera és 
dalmű szövegírója.

Molnár Kálmán (Nagyvárad, 1881. április 7. – Budapest, 1961. 
március 29.) közjogász, egyetemi tanár. Budapesti és külföldi 
egyetemeken folytatott tanulmányok után 1907-ben az egri 
jogakadémia tanára. 1911-ben egyetemi magántanári képesítést 
szerzett, 1923-ban a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesüle-
tének alelnöke.

Nagy Mihály (?–?) Ady nagyváradi baráti körének a tagja, a Holnap 
egyik leglelkesebb híve, Emőd Tamás szerint „Ady legrajongóbb 
embere”.

Novák Hedvig (?–?) Novák Rudolf festő húga.

Novák Rudolf (Nagybecskerek, 1883. április 2. – Temesvár, 1909. 
október 30.) festő, képzőművész. Megfestette Manojlović portré ját. 
Ma nojlović egyik legjobb barátja.

Nyárai Antal (Nagyenyed, 1868. v. 1869. április 13. – Budapest, 
1920. február 27.) színész. 1887-ben Rozsnyón lépett színpadra, 
később megfordult Nagybányán (1893), Miskolcon (1894–96), Po-
zsonyban, Sopronban, Aradon, Fiuméban, Hódmezővásárhelyen 
(1897), Nagyváradon (1898). 1902-ben a budapesti Népszínház 
szerződtette. A Népszínház felbomlása után, 1907 és 1920 között 
ismét sokat hányódott a fővárosi és a vidéki színházak között.
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Osvát Ernő (Nagyvárad, 1877. április 7. – Budapest, 1929. október 
28.) szerkesztő, író. Rövid ideig a nagyváradi jogakadémián tanult. 
Nagyváradon jelent meg első tárcanovellája. 1895-ben Budapestre 
költözött, jogásznak készült, hamarosan azonban átiratkozott a 
bölcsészkarra. 1898 őszétől a Budapesti Hírlap közölte irodalmi 
kritikáit. 1889 novemberétől A Hét belső munkatársa, az irodal-
mi rovat vezetője volt. Az 1900-as években az Új Magyar Szemle 
munkatársa. 1902 és 1903 között a Magyar Géniuszt szerkesztette, 
1905-ben megalapította (a csak egy évig megjelent) Figyelő című 
folyóiratot. 1908-ban megindult a Nyugat, melyet Ignotus jegyzett 
főszerkesztőként, Fenyő Miksa és Osvát Ernő pedig szerkesz-
tőként. Számos irodalmi tehetséget fedezett fel (Babits Mihály, 
Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László stb.).

Peterdi Andor (Sopornya,1881. május 28. – Budapest, 1958. 
március 24.) költő, műfordító, újságíró.

Petrović, Jovan (?–?) Todor Manojlović gyámja, aki szüleinek 
halála után gondoskodott neveléséről és iskoláztatásáról.

Pogány Béla (1882–?) újságíró. Több éven át az Esti Kurir napilap 
szerkesztője volt, 1928-ban a Budapesti Hírlap egyik szerkesztője 
lett.

Polányi Károly (Bécs, 1886. október 25. – Toronto, 1964. április 
23.) gazdaságtörténész, szociálfi lozófus, társadalompolitikus. Az 
1908-ban Budapesten megalakult haladó szellemű értelmiségi 
fi atalokat tömörítő Galilei Kör első elnöke, a kör folyóiratát, a 
Szabad Gondolatot is szerkesztette.

Putić, Olga (?–?). Todor Manojlović nagynénje, Vera Putić édes-
anyja, aki anyagilag támogatta Todor Manojlović iskoláztatását.

Putić, Vera – Beba (?–?) Todor Manojlović unokahúga, aki ha-
láláig gondját viselte és ápolta őt.
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Rácz Ödön (Miskolc, 1874 – ?) orvos.

Reinitz Béla (Budapest, 1878. november 15. – Budapest, 1943. 
október 26.) zeneszerző. Jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet 
szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott. 1906-tól 1917-ig 
a Népszava, majd 1918-ban a Világ zenekritikusa volt. A modern 
magyar zene, Bartók és Kodály híve és lelkes propagátora volt. Ady 
költeményeinek megzenésítője.

Roth Ottó (Nagymutnok, 1884. december 6. – ?) ügyvéd, lap-
szerkesztő.

Rozsnyai Kálmán, van der Hoschke (Arad, 1872. június 22. – 
Nógrádverőce, 1948. november 14.) színész, újságíró. 1889-től egy 
ideig az Országos Mintarajziskolában, majd a színészakadémián 
tanult. Ezután mint színész Aradon, később Budán működött. 
1897 második felében az Aradi Alföld segédszerkesztője. 1898-tól 
néhány évig külföldön élt, bejárta Európa nagyvárosait. Adyra 
vonatkozó értékes könyv- és rajzgyűjteményét 1942-ben eladta 
Nagyvárad városának. A korabeli lapokban számos irodalmi és 
művészeti tárgyú cikke jelent meg.

Sarkadi Lajos (Ant, 1861. augusztus 17. – ?). A Nagyváradi 
Hír lap szerkesztője és kiadója, tanár, A Holnap társaság tagja, a 
Nagyváradi Iparkamara titkára, Manojlović baráti köréhez tar-
tozott.

Szávay Zoltán (Győr, 1885. december 6. – Budapest, 1930. június 
19.) író, költő, jogász.

Tibor Ernő (Nagyvárad, 1885. február 28. – Kanferingen-Dachau, 
1945. április 20.) festőművész, Manojlović barátja.

Udvardy Ödön (?–?) a Holnap társaság tagja. Gimnáziumi rajzta-
nár és festő Nagyváradon.
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Veigelsberg Hugó (Ignotus) (Pest, 1869. november 2. – Buda-
pest, 1949. augusztus 3.) kritikus, író, lapszerkesztő.

Vermes (Weisz) Ernő (1877–1944) költő, hírlapíró a szegedi 
Délmagyarország, utóbb több gyulai lap szerkesztője. 1944 má-
jusában koncentrációs táborba hurcolták, azután eltűnt.

Vidor Marcell (Ungvár, 1876. április 21. – Budapest, 1945. au-
gusztus 1.) költő.

Zádor István (Nagykikinda, 1882. június 15. – Budapest, 1963. 
május 24.) festő és grafi kus. A középiskola elvégzése után 1906-ig 
banktisztviselő, de már 1901-től részt vett a budapesti Mintarajz-
iskola tanfolyamain. 1906 és 1909 között Párizsban élt, s felvételt 
nyert az École des Beaux-Arts-ba. Portréfestőnek készült, közben 
azonban krokikat is rajzolt. Sikeres volt mint portréfestő és mint 
grafi kus. 1938 őszétől Hollandiában dolgozott.
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A kötet egy legenda nyomába ered, hogy azu-
tán elmélyült kutatói munkával valósággá formál-
ja Todor Manojlović nagybecskereki szerb költő, iro-
dalmár és Ady Endre kapcsolatát. Ebben a szerzőnek a 
legnagyobb segítségére Manojlović írásai, visszaemlékezései, 
naplójegyzetei voltak, amelyek hol önmagukban is beszélnek, 
hol pedig elemzések kezdőpontját képezik. Bányai János szerint 
a könyv „természetszerűleg tér ki az Ady–Manojlović kapcso-
latra, mégpedig nem azzal a szándékkal, hogy ezt az ismeret-
séget minősítse, csupán azzal a szándékkal, hogy dokumentál-
ja… pontos hivatkozásokkal meg idézetekkel. Ezenfelül pedig 
azt bizonyítja, hogy Ady szerb irodalmi recepciójának kérdése 
nem kerülhető meg Todor Manojlović munkásságának ismer-
tetése nélkül. Hosszan idézve Manojlović Adyról szóló írásait, 
tanulmányokat és emlékezéseket a szerző bebizonyította, hogy 
a szerb költő amellett, hogy lelkes híve volt Adynak, értette is a 
magyar költő verseit, és jól látta a költő helyét a modern magyar 
irodalom történetében…” 

q  q  

e     q             q  




