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G E SZ T E N Y E FÁ M  

Irodalm i emlékezések,

Közismert irodalom történeti 
tény, hogy Milkó Izidort in 
tim  szálak fűzték kora — «a 
századvég és századforduló — 
egész sor jelentős íróegyénisé
géhez, m in t pl. V ajda János
hoz, Reviczky Gyulához, M ik
száth Kálmánhoz, Tolnai L a
joshoz, Thury Zoltánhoz, s 
olyan kimagasló tudósokhoz, 
m in t Riedl Frigyes, Acsády 
Ignác stb., s hogy ő az em lí
te tt írókkal fo ly ta to tt beszél
getéseit, a velük való ta lá l
kozások em lékeit szorgalm a
san följegyezte, és m in t iro 
dalom történeti dokum entum o
kat átm entette az u tókor szá
m ára.

Noha mind a szerkesztő, 
mind a kiadó tudatában  van, 
hogy e visszaemlékezések nem  
m ódosítják lényegesen az itt 
em líte tt írókról az irodalom - 
történetben m ár k ia laku lt össz
képet, mégis azzal a m eggyő
ződéssel nyú jtjuk  őket át az 
olvasónak, hogy ezzel iroda
lom történeti feladato t te ljesí
tünk, s könyvkiadásunk régi
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Ady még meg sem született, amikor Milkó szellemes, kulturált 
„írm odora” már rég belopta m agát a Fővárosi Lapok olvasóinak, 
,,a m agyar társadalom  javahölgyeinek” szívébe, de még a harm in
cas évek kezdetén is ő „az író” ezen a tájon. Majd hat évtizedig 
írt rendületlen szorgalommal és bámulatos termékenységgel, soha 
sem súlyosat és soha nagylélegzetűt, de mindig olvasmányosat és 
szívesen fogadottat. Szava nem hangzott messzire, fellépése sem 
nyitott új korszakot az irodalom történetben, az elitet és elism erést 
jelentő Nyugatban is csak egyszer bukkan fel a neve, Kosztolányi 
szálláscsináló iparkodásából, mégis majd hat évtizedes szüntelen 
jelenléte nélkül a főváros és az irodalm i vidék lapjaiban egy alig 
észrevehető árnyalattal színtelenebb lenne az irodalom spektrum a, 
a századvégié s azé is, amit vajdaságinak ismer a köztudat.

A nagyok — Jókai, Mikszáth, Vajda, Tolnai, Reviczky, Bródy, 
Papp, Thury, Ady — rendre kidőlnek mellőle anélkül, hogy a leg
többjükkel fenntarto tt közeli kapcsolata m aradandó nyomot ha
gyott volna íróságán; prózánknak és líránknak többrendbeli for
radalm ai viiharzottak el felette, ő azonban mind a tizennégy köte
tében1 nagyobbára azonos csapáson haladt: a m agyar prózának a 
hetvenes években még alig járható, de m ár a századforduló körül 
elhagyottnak látszó útján. Több mint félszázados írói pályáján 
úgyszólván nincs semmi izgalmas esemény, nincsenek váratlanul

1 Életében tizennégy kötete jelen t meg:
M indenütt és sehol. Tárcák és novellák. Budapest, 1881.
Divatok. N ovellák  és rajzok. Budapest, 1883.
Egy kritikus albumából. Aforizm ák. Budapest, 1887.
Római m ozaik. Em lékek és jegyzetek  az örök városból. Budapest, 1895.
Egy carriére története és egyéb elbeszélések . Budapest, 1896.
M osoly. Húsz vidám  történet. Budapest, 1897.
Űri em berek. Jegyzetek  a társaságból. Budapest, 1899.



kiugró nagy alkotások, meglepetések, „csodák”, vulkáni kitörések, 
amelyek m egváltoztatták volna ezt az egyenletesen emelkedő, de 
nem nagy szögben ívelő pályát. Milkó rendkívül éles szemmel látta 
meg és igen rugalm as lélekkel fogadta a változásokat és az új for
dulatokat a politikai, művészi és szellemi életben, írói eszményei 
és esztétikai m agatartása azonban alapjaiban változatlanok ma
radtak: a műveltség, a tudás, az olvasottság, a kissé arisztokrati
kusan felfogott „nemes belletrisztika”. Minden fogékonysága elle
nére sem volt képes egészében vállalni azt az új esztétikai prog
ramot, amit a N yugat h irdete tt meg, is ami gyökeresen alakította 
át azt az irodalm i világot, amelyhez ő is tartozott, könyvei mégis 
eleven illusztrációi lehetnek annak az ízlésváltozásnak, amely a 
merkantilizálódó, polgárivá fejlődő főváros modernebb irodalmi 
tájékozódásában, kulturális és művészi felfogásában a hetvenes
nyolcvanas években végbemegy. Egy kicsit mindvégig a Fővárosi 
Lapok írója m aradt, (félig „passzionátus”, félig „professzionátus”, 
ahogy az ő korában mondták) noha gondolati igényessége, műveltsége, 
szellemi emelkedettsége, s a 'szokványosnál tartalm asabb libera
lizmusa élesen megkülönböztetik kora átlag-feuilletonistáitól. S 
minden bizonnyal ez a felemássága, félúton való megrekedése is 
egyik oka annak, hogy Kosztolányi hangos lelkesülése, Riedl el
ismerő szavai vagy Szenteleky Milkó „modernségét” hangsúlyozó 
m éltatásai ellenére is Baedekert, — a m agyar tárcanovella egykor 
új csapást törő tehetséges művelőjét — viszonylag ham ar elérte, 
ahogy ő m ondja Vadnairól a Nyugatban: a „m akulatura-sors”. 
Már a húszas évek elején is „m últ századi” író volt, aki túlélte 
korát, s akiben az akikor születő jugoszláviai m agyar irodalom el
sősorban a ,,nagy idők” tanúját, az itt feledkezett m últat, az iro
dalmi folytonosság letétem ényesét tisztelte, de küzdelmeibe már 
nem kívánta bevonni, pólóméiban nem kérte ki véleményét, írói 
álláspontját pedig m ár nem tarto tta  m agára nézve kötelezőnek. 
„Ezen a tájon csak az öreg Dóri bácsi írogatott komolyan, de ő 
senkire hatással nem volt, de nem is lehetett, hiszen csak kedves, 
szerény, intelligens csevegő volt és nem irói egyéniség” — írja

Baedeker írásaiból. N ovellák és cikkek. Budapest, 1924.
Asszonyok. N ovellák  és m ás írások. Budapest, 1924.
A m iniszter barátja. M osolygó történetek. Budapest, 1924.
Spekuláné és társai. Régi és új figurák. Budapest, 1924.
Firenzei eset és egyéb  elbeszélések. Budapest, 1924. 
írók és könyvek. N ovellák  és cikkek. Budapest, 1925.
K elten. Képek, jelenetek . Szubotica, 1928.



egyik intim  közlésében nem  sokkal Milkó halála u tán Szenteleky 
Kornél.

Ilyenféle szerepre: vezérségre, irodalmi mozgalmak vezetésére 
és irányítására Milkó nem is áhítozott. Számára az irodalom a 
független és em elkedett elmék társalgása, az „esprit” ragyogása, a 
csiszolt szellemek konverzációja volt, amelytől távol áll m inden
féle gyakorlati feladat vagy profán cél. Az indítást az irodalom 
funkciójának effajta értelmezéséhez nyilván még pályája kezde
tén, a hetvenes években, irodalm i barátaitól, a Fővárosi Lapok 
légköréiben kapta, amelyben íróvá nevelkedett. De éppen szelleme 
genezisének ismeretében tudjuk igazán megbecsülni benne, hogy 
m ár a nyolcvanas években tisztán látja Thury, Reviczky és Tolnai 
jelentőségét, s hogy e „feuilleton-társadalom  feuilleton-irodalm á- 
tól” (ahogy a maga korá t és annak irodalm át minősíti) el tud ju tn i 
Ady befogadásáig, költői, szemléleti, m agatartásbeli forradalm á
nak megértéséig.

Milkó Izidor, a jómódú szabadkai kórházi főorvos fia, tizenhét 
éves korában, 1872 őszén iratkozik a budapesti egyetem jogi ka
rára, s noha négy év m úlva megszerzi oklevelét, jogi végzettségé
nek egész életében vajm i kevés hasznát veszi, m ert az 1884-től öt 
évig tartó  szabadkai árvaszéki ülnökösködétsén kívül jóformán k i
zárólag az írásnak él (nem az irodalomból, hanem  az irodalomnak 
— ta rtja  szükségesnek hangsúlyozni Papp Dániel lapja, a Magyar 
Géniusz, Milkó az Egy carriére története című könyvének meg
jelenése alkalmából), hol a fővárosban, hol Szabadkán, de ott egy 
kissé mindig „bevándorlónak” érezve magát, em itt meg pesti íz
lést és színvonalat terem tve m aga körül. A közönségnek felolvasá
saival m utatkozik be: előadásokat ta rt különleges írói sorsokról és 
nagy emberek életéről az egyetemi és kulturális egyletekben (eh
hez a témájához .aztán egész életében hű marad). Előadásait a Re
form s a Fővárosi Lapok is közlik, s ettől kezdve évtizedekig szó
rakoztatja tárcáival, fürdőtudósításaival, krokijaival, életképeivel 
s novellisztikus írásaival a Fővárosi Lapok olvasóit, s a költő „bá
jos m úzsája” szellemében szerkesztett közlönynek, a Petőfi T ár
saság lapjának majd egyéb budapesti nagy lapoknak a közön
ségét.

Korunk újságolvasója számára ma m ár szinte felfoghatatlannak 
látszik e lótusz-evő kor nyáj.as olvasójának ízléseltévelyedése, a 
hetvenes években megjelenő irodalmi lapok „nonchalance” szer
kesztési gyakorlata, amelyben oly csodálatosan békés egyetértés



ben fért meg egymás m ellett Heine költészete a vidéki széplelkek 
dolgozataival, Tolnai sötét tónusú, nyugtalanító elbeszélései a tá r
caírók „hydropathetikus” leveleivel, Bosznia-Hercegovina meg
szállásának (kétsoros) hírei a fürdők hosszúra nyúló curlistáival. 
Ez a légüres közegben élő szalon- és budoár-irodalom  messze
menően óvakodott a „szabadonckodás és piquantság minden ne
m étől” ; az írók szobatiszta beszélyei, szépefgő szerelm i történet- 
kéi teljes m értékben udvariképesnek bizonyultak: m aga a királynő 
is olvassa őket. A kezdő Milkó sem lép túl ezen az ízléskereten, 
hangja szinte teljesen beleolvad a lap novellistáinak édeskés zson
gásába. Fürdőtudósításaiban (a lap legkedveltebb „m űfaja” ez) 
felvonulnak „az ott időző szép társaság” hölgy tagjai, a kecses 
„zongorajátszck”, a bűvös szivvadász hajadonok; fővárosi rajzai
ban a Váci utcai korzó „merész kockás és sávos kabátba bújt 
a spha lt-be tyára i. . . elegáns kis sétapálcával balangeiroznak, a mely
nek gombja egy kis Á m or-istenke”, biederm eier hangulatot árasztó 
novelláiban pedig a kor alm anach-prózájának jellegzetes hangja 
szólal meg:

„Oh, én hiszem, hogy tavasz van: látom ezt a maga boldog te
kintetéből, arcának pirjárói, ajkainak mosolyáról! Ön maga a ta
vasz! Legyen ön az én számomra a költői szép kikelet, mely jó
ságos napsugaraival átmelegíti ezt a szegény szívet, a melynek 
oly régen nem volt tavasza és most úgy eped egy kis verőfény 
után, hogy ha azt még soká el nem nyeri, talán meg is fog ha
sadni.

— Hízelgő!
S hogy ne hízeleghessen tovább, befogta az Emil száját parányi 

kacsójával.
Emil pedig befogta a leány száját — de nem a kezével.”
A kiegyezett nemzet irodalmi lapjai, közönsége és írói boldog 

naivitással dugják fejüket az idillbe, s a hetvenes években ez az 
irodalom-ersatz a lapok olvasottságából ítélve egyelőre ki is elé
gíti a főváros rohamosan duzzadó polgári olvasóközönségének 
igényeit.

Ez a fajta irodalom azonban minden felszínessége ellenére is már 
elfordulást jelent a falusias anekdotizálástól, a m okánybercis vas- 
kosságtól és a m agyar századközép újságműfajainak: stiláris pallé- 
rozatlanságától, s bátortalanul 'Ugyan, de valamiféle újfajta, „fran
ciás” modort és m űveltebb irodalmiságot honosít meg, ezzel törve 
u tat a századvég kisprózája számára, amely Ambrus, Thury, Bródy,



Papp Dániel művészetében ju t fel a csúcsokra. A Szegedi Napló 
kritikusa Milkó első kötetéről szólva (Mindenütt és sehol. Tárcák és 
novellák, Budapest, 1881) egyenesen azt a vélem ényét nyilvánítja, 
hogy ő szabadította meg a m agyar irodalm at a zsírosságtól, a vi
dékies lomposságtól. Nyilvánvaló túlértékelés ez, de bizonyos, hogy 
Milkó első kötetében m ár csak csekély nyom át találjuk a magyar 
próza hagyományainak, s annak a naiv, m ajdnem együgyű idill- 
nek is, amely korai tárcanovelláit még m ajdnem  egyértelműen 
jellemezte, s az is tagadhatatlan, hogy neki is érdemei vannak a 
hajlékonyabb és árnyaltabb prózai stílusnem kialakításában, a m a
gyar liberális polgári publicisztika európaizálásában, a tárcafajok 
intellektuálisabb színezetének megteremtésében. A tárcaíró Mil- 
kóban a kortársak a divatos nyugati író típusát látják, az igényes 
gondolkodót, a „cigarettázó bölcset’’, aki „társadalomfilozófiai elő
adásokat ta r t  azok számára, akik nem érnek rá Kantot, Schopen
hauert, Hegelt olvasni.” A nyolcvanas évek végén Milkó m ár va
lóban a Fővárosi Lapok közönség-kiszolgáló szintje fölé emelke
dik, m indinkább elmélyül, érdeklődése mindjobban az élet s a köz- 
ügyek súlyosabb anyaga felé vonja. Különösen az Egy kritikus al
bumából című sorozata (e „tárca-extraktum ok”, ahogyan a Pesti 
Napló nevezi ezt a műfajt) é ri el azt a nívót, amelynek alapján 
a kortársi kritika, persze ugyancsak jó adag túlzással, Anatole 
Francé mellé helyezi. Ebben a zsánerben találja meg végleg a 
maga hangját, s ebben tesz szert országos népszerűségre. Ehhez a 
sikerhez egyéb körülmények, többek között a közönség ízlésválto
zása, az irodalom atm oszférájának átalakulása, s az író szerepé
nek ú jfa jta  értelmezése is hozzájárult. Németh G. Béla szerint 
„A tárca és a tárcaíró rangja rendkívül nagyot emelkedett. Szinte 
azt m ondhatnánk, a tárcaíró az ünnepelt író s a szerepvivő poli
tikus m ellé egyenrangúvá lépett elő a közönség érdeklődésében 
és becsülésében. A hetvenes, nyolcvanas években a tárcaíró a tti
tűdjében rendszerint jelen volt bizonyos lefokozó szerepjátszás, 
többnyire humoros színezetű s szórakoztató igényű. Most méltó
ságot kapott ú jra  a tárca, írója a műveltség, a tájékozottság, a 
gondolkodási, az intellektuális készség optimuma nevében és fö
lényével, a beleszólás teljes jogigényével, a felelősség komolysá
gával kívánt beszélni. A hagyományos, enyhén deákos retorikus 
modor s a dikciózó patetizálás, amely oly jellemző volt még az 
előző évtizedekre is, ennek ellenére teljesen visszaszorult, illetve 
polgáriasra változott át. A hangnem szándékoltan és vállaltan sze

l i



mélyessé vált, közel került a m űvelt társalgás hangneméhez; s a 
műveltségi maxim um  és a beleszólási igény komolysága ellenére 
is szívesen válto tt á t hol ironikus, hol szarkasztikus tónusba, gyak
ran parodizált s erős érzelmiségét, indulatosságát, lelkességét, 
egyéni pátoszát kedvvel vegyítette és re jte tte tudom ányos termi- 
nológiájú ’tárgyias’ nyelvezetbe vagy éppen groteszk vagy játszi 
stilizáltságba.”

Ezen az úton, a „beleszólás jogigényével és a felelősség komoly
ságával” író Milkó elju t a liberális gondolat végső következmé
nyeinek levonásáig is (,, .. .abból a generációból való, amely poli
tikában, irodalomban, művészetben a m agyar liberalizm us leg
zamatosabb tehetségeit adta a világnak” — állapítja meg róla 1916- 
ban, Milkó tiszteletbeli szabadkai polgárm esterré választásakor a 
Bácsmegyei Napló). Kritikáiból és elmélkedő írásaiból bizonyos 
fajta világnézeti határozottság és letisztultság tűnik ki ebben a 
korszakában: a beszűkült polgári szemléletről, a „spiszbürgermo- 
rálró l” mond éles kritikát, a „szellemi fascisták és erkölcsi kur- 
zisták pressziója a la tt álló közhatalom ról” beszél, élete vége felé 
pedig — noha éppen akkor választják meg a Petőfi Társaság tag
jának — szembefordul az irodalmi társaságok konzervativizm usá
val és az új költészet hangjai irán t m utatott érzéketlenségével: 
„Az újtól való irtózás, az öregek ez idegenkedése kétségkívül 
nagy-nagy hiba, m ert alkalmas arra, hogy megnehezítse új érté
keknek a világrajövetelét és eszmeújságoknak a térhódítását, s az 
Ady Endre költészetével és új u takat jelző programverselésével 
szemben fo lytato tt had járat egyike volt a m agyar irodalom törté
net legkevésbé dicsőséges fejezeteinek.” Magasra fejlesztett erköl
csi érzéke, moralizáló hajlamai, altruizm usa és hum anizm usa még 
a szocialista gondolat igenléséhez is elvezetik: „Az em berek mind
já rt jobbak, m ihelyt jobb a sorsuk s nyomban gonoszabbakká 
lesznek, am int nélkülözésekkel vagy épp nyom orral kell küzde- 
niök. Az okos korm ány tehát a rra  törekszik, hogy az államban 
mentül többen éljenek jóllétben és m entül kevesebben szenved
jenek szükséget. Szóval: az okos államfő és a jó korm ány okvet
lenül szocialista” — mondja egyik aforizmájában.

Igen vaskos félreértés lenne azonban Milkó egynéhány elszórt, 
rendet bíráló, polgári gondolkodásformákkal opponáló vagy a szo
cialista (értsd: szociális) jelszavakkal kacérkodó kitételéből valami 
messzemenő következtetést levonni szilárdan m egalapozott társa
dalombölcseletére vagy éppen forradalm i felfogására nézve. Ettől



a liberális gondolatvilágtól semmi sem idegenebb, mint a meglevő 
rend radikális felszámolásának eszméje, s az idézett, sokszor meg
lepően merész vagy éles nyilatkozatok sem ennek a lecsapódásai, 
hanem inkább egy hum anista meggyőződésű, nagy műveltségű köz
író p illanatnyi és heves reagálásai az emberi ostobaság, a szűk 
látókör és a filisztergondolkodás jelenségeire. De ami m űveltség
nek és erudiciónak oly ragyogó, mint életfilozófia még kevésnek 
bizonyult. Milkó egyetlen kötetében sem találunk valamilyen jól 
megépített eszmerendszert vagy határozott vonalakban kibonta
kozó világnézetet, talán még átgondolt esztétikai elveket sem. 
Milkó extenzív műveltsége, imponáló tájékozottsága és olvasott
sága inkább eklektikus term észetű, s ezt a „beleszólás igényével” 
fellépő tárcaíróról szükségesnek látjuk m egállapítani. Annál is in
kább, m ert úgy véljük, hogy éppen ebben a „rövid táv ra” beren
dezkedett írói-gondolkodói alkatban kell keresnünk egész íróságá
nak (tem atikus érdeklődésének, m űfaji vonzalmainak, írói mód
szerének) a kulcsát is. Milkó az apró műfajok írója: a tárca, a kis- 
novella, az aforizma, a rajz, a kroki, a „causerie” az igazi te rü 
lete, az átfogó epikai koncepció, az elemző hajlam ok, az egységbe 
foglaló látásmód hiányzik belőle. A maga m űfajaiban azonban ra 
gyog, sziporkázik, s kora legismertebb nevei mellé emelkedik.

A nagy írói alkotások kihordására való képtelensége különösen 
akkor tűnik  ki, ha köteteit egymás után  olvassuk: ötletek zápo
roznak, tém ák kavalkádja vonul el előttünk, gondolatok rakétáz- 
nak fel a m űfajok gazdag változatosságában és keveredésében, 
hogy aztán a tarkán  kavargó figurák, az érdeklődést felcsigázó 
sorsok, az elmés és leleményes gondolatok kiérleletlenül, örökre 
beletemetkezzenek az elsuhanó pillanattal együtt a tegnapi újság 
érdektelenségébe. Egy-egy kötete valóságos tem etője az elmulasz
tott írói lehetőségeknek és vissza nem térő alkalm aknak. Csak 
ízelítőnek vettük  fel a Részvét és a Világ vége című kisnovellá- 
kat, amelyek tém ájukban és anyagukban egy Déry- vagy egy 
Camus-mű m agvait hordják, egy-egy nagy alkotás megvalósulását 
Ígérik, de am elyek az író Prokrusztész-ágyában jellegzetes Milkó- 
írássá zsugorodnak.

A sűrítés-zsugorítás, az epikus színezetű „beszély” tömörítése 
term észetesen nem  egyedül M ilkóra jellemző sajátsága a novellá
nak ebben a korban. A m agyar fin de siècle „m odernjei”, Thury, 
Papp, Bródy is ezt teszik: az elbeszélő elemet drám ává tömörítik, 
a szétfutó szálakat egy lélektani fókuszba fogják össze, s a mesét



egyetlen fordulatra redukálják. Mindennek következtében a no
vella sokat nyer fajsúlyban, legalább annyit, am ennyit terjede
lemben veszít. Ez a tömörítés a műfaj esztétikai funkcióiban is 
lényeges változást hoz: megnövekszik a teherbírása, s képessé vá
lik a legsúlyosabb motívumok hordozására, s ezzel az élet leg
összetettebb és legsúlyosabb .konfliktusait is ki tudja fejezni. Milkó 
azonban nem vesz részt ebben a fejlődésben, a kisprózának ebben 
az átalakulásában, ami a századvégen a magyar novella-fajok te
rületén végbemegy. Igaz, hogy m ár a nyolcvanas években el
hagyja a régi adomázó-anekdotikus hagyományokat, am elyeket az 
ő korában talán egyedül Szomaházy képvisel még tiszta form ájá
ban, de epikai anyagát ő sem képes egyetlen mag körül kikristá
lyosítani, egy központi gondolat köré szervezni, m int a „moder
nek”. Megállt a franciás csevegésnél, az ötletes, szellemes, színes 
előadásnál, s ezt igyekszik szívós ragaszkodással átm enteni még a 
húszas évek irodalm ába is, amikor pedig már az irodalm i forma
bontás divatja a századvégen m odernnek ta rto tt novella-változato
kat is kikezdte.

H átrahagyott írásainak ettől a válogatásától azonban, amit az 
olvasó ebben a két kötetben kap, nem a novellista Milkó rene
szánszát várjuk, nem akarjuk „felfedezni”, ahogy az szokássá lett 
az utóbbi néhány évtized m agyar irodalom történetében. E két kö
tettel — különösképpen pedig az elsővel — m indenekelőtt könyv
kiadásunk harm inchárom  éves m ulasztását akarjuk pótolni. Szent- 
eleky utolsó leveleinek egyikében írja  a kiadói tervbe felvett 
könyvekről: „Milkó Izidor kötetét helyeslem . . . Azt gondolnám, 
legjobb lenne ebben a kötetben a „Levelesládámból” című íráso
kat összegyűjteni. Irodalom történeti szempontból roppant érdekes 
az a meghitt viszony, ami Dóri bácsit Tóth Bélához, Vadnai Ká
rolyhoz, Vajda Jánoshoz stb. fűzte. Ezek sokkal értékesebb és ér
dekesebb írások, mint novellái, amelyek m ár m ind megjelen
tek . . . ” Szenteleky téved abban, hogy Milkó m inden novellája 
megjelent: novella-term ésének kb. egynegyede kim aradt kötetei
ből, s életének csupán utolsó két évében több m int húsz hosszabb- 
rövidebb elbeszélése és tárcanovellája látott napvilágot a Napló 
hasábjain, köztük a komiko-szatiriko-allegorikus H arun al Rasid 
is, amely összes írásai közül talán a legterjedelmesebb. Második 
kötetünkben ezekből is közlünk néhányat. Az em lített írókhoz (és 
még másokhoz) fűződő viszonya azonban ma m ár közismert iro
dalom történeti tény: Milkót valóiban intim  szálak kötötték hozzá



juk, s ezért úgy gondoljuk, hogy Komlós A ladár Vajdáról és Re
viczky röl, Rejtő István Thury Zoltánról, Gergely Gergely Tolnai La
josról, Sziklay László Gáspár Im réről írt monográfiája után sem lesz 
érdektelen, ha közre adjuk ezeket a gyakorlatilag ma már szinte 
hozzáférhetetlen portré-vázlatokat, leveleket, emlékezéseket, b írá
latokat és cikkeket, a kor irodalmi életét és annak atm oszféráját 
sokszor eleven megjelenítő erővel rajzoló írásokat.

Milkó „módszere” ezekben a rajzokban nem irodalom történeti 
módszer, s nem is a tanulm ányíróé. Egy kicsit a rapszodikus, tol- 
lát szabadjára engedő Saint-Simon, akitől éppúgy távol áll a tö r
ténetíró tárgyilagossága, m int a kritikus analizáló készsége. S egy 
kicsit a kortársak Eckerm annja is, aki — m int Vajdára való em
lékezéseiben mondja — abban a reményben jegyzi le beszélgeté
seit, hogy „e feljegyzésekből egyet-m ást m ajd talán használhat 
az, aki rendszeres munkát ír róla.” Ő maga is érzi és tudja, hogy 
éppen ez: a rendszer, az előadás fegyelme hiányzik feljegyzései
ből. „A m em oár-írás tulajdonképpen abból áll, hogy az ember el
tér a tárgytó l” — szereli le egyik olvasóját, aki abban m arasztalja 
el, hogy írásaiban sok a kitérő, a vakvágány, a vargabetű. S va
lóban: Thuryról írt emlékezésébe Bródy-intarziákat rak be, Re
viczky ürügyén Abafi-Aignerről, Rudnyánszky Gyuláról beszél, 
átpillant a maga-vonta határokon jobbra is, balra is. Talán a 
Vajda Jánossal foglalkozó cikkei m utatnak rá legjellemzőbben 
módszerére, pontosabban a módszer hiányára. Erről a „cseppet 
sem szeretetre méltó em berről”, de nagy költőről Milkónak több 
m éltatása és emlékezése jelent meg. Még a Fővárosi Lapokban 
kezd hozzá a költő népszerűsítéséhez, amire a maga korában je
lentőségéhez m érten kevéssé m éltányolt Vajda ugyancsak rá  is 
szorul, s am iért oly hálás is lesz neki. Halála u tán  a Pesti Napló
ban írja meg róla emlékeit, m ajd a költő halálának negyed száza
dos évfordulója alkalmából egy tíz folytatásos cikksorozatban ele
veníti fel emlékeit az akkor m ár klasszikusnak számitó b ará tjá 
ról, néhány év múlva pedig, 1927-^ben néhány újabb színfoltot tesz 
fel a V ajda-portréra. Mindez azonban nem áll össze egy kerek, 
az egész költői opuszra kiterjedő komplex képpé vagy monogra
fikus stúdiummá, s csak egyes emberi vonások válnak belőle lá t
hatóbbakká. Afféle impresszionisztikus pillanatfelvételek ezek, 
amelyek alig módosíthatják az irodalom történetben Vajdáról ki
alakult véleményt, de m egerősíthetnek vagy világosabbá tehetnek 
bizonyos részleteket.



Milkót általában a barát, az író- és szerkesztőtárs érdekli, aki
vel egy redakcióbán dolgozott, akinek a sorsához, pályájához neki 
is köze volt, s akihez úgyszólván testi közelségbe került, tehát 
maga „az em ber minden erényeivel és hibáival, szeretetrem éltó- 
ságával vagy kedvtelenségével, eredetiségével és különösségeivel, 
szeretéseivel és gyülölségeivel.” Az ilyen ra jibó l elsősorban az 
ember vonásai tűnnek ki, sokszor persze a költő hátrányára . Milkó 
tisztában van vele, hogy az így kapott kép néha illúziónkat rom
bolja le az íróról, de ez meggyőződése szerint nem  ártha t neki, 
m ert „nem érhet nagyobb csapás költőt, írót vagy művészt, mint 
ha benne az ember a különb.”

A „módszer” Milkó gyakorlatában mégis azzal a következm ény
nyel jár, hogy a költő jóformán eltűnik a szemünk elől, másrészt 
az emberi vonások előtérbe helyezése m úlhatatlanul kötelező iro
dalmi kritérium ok és értékelő-szempontok elhanyagolásához ve
zet: Vadnai Károly, Tóth Béla vagy Hiador élete és alakja pl. 
éppoly fontos a számára, m int Vajdáé, Reviczkyé, Tolnaié, Thuryé, 
s azoknak is épp annyi tere t és időt szentel, m int e náluknál sok
kal jelentősebb és rangosabb íróknak. Ez az elfogultság egyrészt 
onnan ered, hogy nagyon közelről lá tta  kortársait, m ásrészt on
nan, hogy emlékezéseinek objektum ait (így Tolnait, Vajdát, Jám 
bort) szinte kizárólag Szabadkához fűződő viszonyukban szemléli, 
szélesebb (esztétikai, irodalom történeti) táv lat nélkül, kiemelve és 
elszigetelve őket irodalmi egzisztenciájuk köréből és hátterétől. 
Ez a nézőpont teszi Milkót az egykori pesti (s ami akkor ezzel 
egyet jelentett: általános) elismerése s a maga területén  országos 
neve ellenére is sajátképpen vidéki íróvá, s ezért szorulnak íté
letei és minősítései folytonos korrekcióra.

Különös iróniája ez az írói sorsnak. Milkó e vajdaságinak stig- 
matizált, „leányágra ju to tt”, „országrészi, lokálszínes, egy-két fő- 
ispánságra in terná lt irodalom ” irán t úgyszólván semmi illúziót sem 
táplál („ .. .éppoly kevéssé volt valaha is . . .  az az ambícióm, hogy 
vajdasági m agyar író legyek, s m indig megelégedtem azzal, hogy 
olyan m agyar írónak tarto ttak , aki itt  él, a tej jel-mézzel folyó, 
de félreértésekkel és belem agyarázásokkal kövezett területen”), 
mégis ez a Szenteleky „locale couleur” esztétikájával perlekedő 
író élete végén, épp ezekben a portrévázlatdkban igazolja elvei és 
jobb meggyőződése ellenére is a „helyi szín” Szenteleky-féle kon
cepcióját. Az egykor az irodalom általános érvényességének és 
egyetemes emberi orientációjának hitét valló író előtt, aki a sza



badlkai redakcióból még a húszas évek elején is hangoztatta, hogy 
„a vidékiesség szív- és lélek-ügy, nem pedig illetőségi kérdés”, a 
Bácsmegyei Napló határai közé szorulva összezsugorodnak a pers
pektívák, beszűkül a látószöge; Pestet s mindazt, amit számára 
ez a város jelentett, m ár csak kirándulásaiból ismeri, az új szel
lemi közeget, amely most körülveszi, nem érzi a maga term észe
tes közegének, nem tud közösséget vállalni azokkal az új írói 
program okkal sem, amelyek a kisebbségi életformákból nőnek ki, 
egyedül az emlékezés m arad számára, a megszépítő messzeség, sa
já t m últja, am it a fiatalok m ár nem értenek meg, a régiek meg 
már elfeledtek . . .  A ciklus, a sors — az írói és az emberi — be
telt, egyedül a szűk, intim, magános világ m aradt számára, amely
ben m ár csak a hozzá valam ikor közel állók em beri mozdulatai, 
életük személyes vonatkozásai m aradtak elevenek. S m intha csak 
önmaga parentációját írná, amikor Jules Janinról, a tárca fran 
cia m esteréről beszél: „Cikkei jobbára kortársairól szólnak (bár 
klasszikusokról is írt néha), akikről éppoly keveset beszélnek ma, 
mint őróla; könyvekről, am elyeket éppoly kevéssé olvasnak, m int 
az övéit; színésznőkről, akikre m ár csak néhány aggastyán emlé
kezhet (az is gyerekidejéből); írókról, akiknek csak kicsi része 
ju to tt be a Panteonba, s csak valamivel több a nagy Larusse-ba.”

2 G esztenyefám
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Ha elmegyek a régi házunk előtt, mindig eszembe jut, hogy az 
valam ikor az enyém volt, s hogy m ilyen boldog voltam ottan. Ez 
természetes. Ha egy kávéház m ellett haladunk el, ahová egy idő
ben szívesen jártunk, még ott is visszaemlékezünk erre az éle
tünkben nem is nagyon fontos körülményre. Hát még a ház, 
amelyben születtünk, ahol a gyerm ekjátékainkat játsztuk, a fiúi 
pajkosságainkat, a kam aszbolondságainkat elkövettük, a leckéin
ket tanultuk vagy elblicceltük, az első szerelmeinktől iru ltunk- 
pirultunk! Mégis, ha m élabúval tekintek az ősi ,,k ú riá ra”, legjob
ban az öreg gesztenyefáért fáj a szívem, azért a bőlombú h a ta l
mas fáért, amelyet hatéves koromban a szemem lá ttára  ü l
tettek .. .

Mindig sajnáltam , hogy ezt a fát nem vihettem  magammal úgy, 
ahogy a régi házból, ha elköltözünk belőle, m agunkkal m entjük 
az ingóságainkat, a könyveinket, a képeinket és egyéb emlékein
ket. Az én életemben ez a fa az ültetésétől kezdve a búcsúzásig 
tőle nagy szerepet játszott. Sokat olvastam és firkáltam  az árnyé
kában, és sok kedves vendégem fordult meg a lombsátora alatt. 
Jám bor Pál (Hiador), a Főrangú Hölgyhöz ír t érzelmes versek 
majdnem elfeledett költője, m indennap kisétált a városligetbe, s 
m ert az ú tja  elvitt a házunk előtt, ha fáradt volt vagy kedvet ka
pott egy kis irodalm i tereferére, befordult az udvarunkba. Kissé 
a fa is vonzotta, amelyet poétikusnak talált, s velem is szívesen 
foglalkozott, aki szerettem  a költészetet. A m ár akkor igen tere
bélyes fa sok panaszt hallo tt a ,,meg nem é r te tt” költőtől, akit 
mindenki „üldözött”.

Molnár György, a híres tragikus, a m agyar színjátszás történe
tének e nem eléggé m éltányolt érdekes, m arkáns figurája is gya



kori vendége volt e fának és a gazdájának, s tőle mind a ketten 
— a fa is, én is — sok fantasztikus tervet, színes álmot, merész 
nagyakarást hallottunk akkor. Shákespeare-ciklust és hasonló 
klasszicitásokat akart produkálni Szabadkán . .. Ügy tetszett néha, 
m intha a gesztenyefa kételkedve csóválná a f e jé t . . .  Vajda János 
pedig sokszor kávézott velem az én ,,gesztenyés”-emben, s nem 
egyszer sóhajtott: ,,óh, vajha ezt a fát az em ber elvihetné magá
val Pestre!” Szegény öreg poétám! Mit csináltál volna vele a Vám
ház körúti vagy Aranykéz utcai hónapos szobában? . . . Ábrányi 
Emil is m egfordult itten, s együtt ü lt a fa alatt Jám borral. A fia
talság és az öregség. Meg Ikell jegyeznem, hogy az ún. fiatal-iro
daiamból (mert abban az irodalom ban az volt az „ifjú”, amely
hez Ábrányi Emil tartozott) egyedül ő ta rto tt barátságot Hiador- 
ral, akire Gyulai Pál ráolvasta a Vörösmarty époszából, hogy 
„nincs neve többé”. Az akkori „fiatalok” éppen úgy küzdöttek az 
„öregek” ellen, m int a m indenkori újabb nemzedék a régivel. E 
harcot Gyulai és a „klikk”-je ellen épp Ábrányi folytatta a legna
gyobb hévvel, és — sajátságos! — Hiadorral szemben annyira 
enyhe volt a háborúság, hogy szinte barátsággá alakult át, amely 
csak a nagy korkülönbségnél fogva nem lehetett igazi intimitás. 
A fám alatt ültek ők ketten, és együtt szidták az Akadémiát.

Egyszer Mikszáth is m egjelent itten, még a szegedi korszakában, 
és virzsiniával a fogai közt, a kalap já t szokása szerint egy-egy el
més ötleténél vagy sikerült emlberszólásánál fölfelé lökve hum ori
zált a gesztenyefám alatt, amely bizonyára ma se felejtette el e 
nevezetes eseményt. A nagy palócnak, bár az elism ertetése még 
akkor (1880 körül) korántsem  volt általános, -már megvolt mindaz 
az írói és csevegő erénye, amellyel később olyan egyedülálló ked
vességre és népszerűségre te tt szert. Azt persze, hagy nemsokára 
ő lesz Jókai m ellett a nemzet legtöbbet olvasott írója, abban az 
időben még senki se sejtette. Az én fám s e . . . És más írók is 
hűsöltek az árnyékában e rám  nézve históriai fának: Szabó Endre 
és a felesége, Nogáll Janka, Szana Tamás, s a „szomszédból” (Sze
gedről) Pósa Lajos és Békefi A ntal nemegyszer, Beöthy Zsolt csak 
egyszer, de ezt nem felejtem  soha, m ert az „öreg” — e fiatal 
elme mindig öregszámba ment, m ert m ár ifjú éveiben csatlakozott 
az akadémikusokhoz és Kisfaludystákhoz — különösen szellemes 
volt akkor. És A lexander B ernát is volt ott egy délután, szintén 
kedves, meleg emlék . . .  A fát kezdték ismerni, Pesten m ár néha
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beszéltek is róla, s így emlegették: a Milkó gesztenyefája. Ügy 
látszik, egyik-másik vendégem jól érezte m agát a társaságában, 
s erre a fám valószínűleg még m a is büszke. Én bizonyosan . . .

Sajnálom ezt a fát, és fájó sajnálkozással vágyódom utána, s 
mégis nem tudok hozzája férni, nem tudom elhatározni, hogy egy
szer, amikor arra  járok, befordulok a régi ház udvarára és m eg
tekintem. Télen át egyáltalában nem látok belőle semmit, de nyá
ron, amikor lombokba kap, olyan magasra nyúlik föl a lombkoszo
rúja, hogy az alacsony tetőn keresztül kizöldül s a virágaival ki- 
fehérlik a poros utcára. Ennyi az mindössze, ami az enyém belőle, 
s m inden télen attól félek, hogy a zsendülő tavaszon m ár ezt se 
láthatom, hogy a tél fagya vagy a hatvannégy esztendeje addig 
elpusztítja. M elyikünk hal meg előbb, ő vagy én? Gyerm ekjáté
kaim, ifjú reményeim, fiatal szerelmeim, lelkes barátkozásaim nak 
a tanúja megy-e előbb vagy a régi gazdája?

Egy ilyen fa nem is sejti, m ennyire szeretik őt. Tavasszal ki
zöldül, nyáron kivirágzik, ősszel lehullatja leveleit, a telet végig
fázza, s aztán újból kezdi. Éli a maga nyugodt, szenvedélymentes 
növényi életét, s fogalma sincs róla, m ennyire hozzátartozik egy 
ember életéhez s m ennyire befolyásolja, hogy az hogyan érzi m a
gát. Az ilyen fa, amely olyan közel áll valakinek a szívéhez, ta 
lán érez is valamit, és nem úgy vegetál, m int többi növénytársai. 
Az emberi érzelmek, amelyek köréje fonódnak, megnemesítik, 
lelki tartalom m al töltik meg, szívvel ruházzák föl, s a b a rá 
tunkká teszik. Ő ezt nem tudja, de helyette tudjuk mi, akik sze
retjük őt s azt hitetjük el m agunkkal, hogy ő viszontszeret ben
nünket . . .

Azt gondolom gyakran, talán meg tudnék ifjodni a sátra alatt, 
s tulajdonosa valószínűleg megengedné, hogy néha — vagy leg
alább egyszer — elfoglaljam a régi helyemet alatta. Ám én nem 
merem erre  megkérni, s nem m ernék az édes emlékű fa alá ülni. 
Mert hátha úgy járnék vele, m int ahogy já r az ember sokszor 
egy régi barátjával, akit évtizedek óta nem látott, s aztán egészen 
másnak (sokkal kevésbé kellemetesnek) talál, m int remélte. Vagy 
úgy, m int amikor hajdani im ádottját vagy im ádóját látja valaki 
viszont hosszú esztendőik m últán, s alig tud ráism erni, és csodál
kozik, hogy azt valaha szerethette . . .  Az ilyen csalódásnál nincsen 
keservesebb. Jobb az ilyen barátot, a régi ideált inkább viszont se 
látni. Azt hiszem, ezzel a fával is jó lesz többé nem találkozni.



így minden ború s a csalatkozás fenyegető veszedelme nélkül meg
m aradhat a régi derű képe s annak intim  benyomása. Sem ő nem 
látja, m ennyire megvénültem, sem nekem nem kell búsulnom, 
hogy m ár ő se olyan friss és üde, m in t amikor az enyém volt, és 
én az övé. Édes gesztenyefám, Isten veled!



VAJDA JÁNOSx-





M egírtam egyszer Vajda János autokritikájának az esetét, s 
most m agát az érdekes írásm űvet közlöm. A történet dióhéjban 
a következő.

*

A költő a nyolcvanas években elégedetlen volt a sajtó m agatar
tásával, m ely nem m éltányolta eléggé a költészetét. Gyakran tette 
ezt panasz tárgyává előttem is, s egy ily alkalommal megkért, 
szolgáltassak igazságot neki, s írjak róla s a jelentőségéről úgy, 
ahogy illik s ahogy megérdemli.

— Szívesen megtenném, kedves bátyám — feleltem neki —, de 
sose írtam  kritikát versekről, nem értek  hozzájuk. Ne haragudjon 
hát, de nem vállalkozhatok arra, amire kér.

Az öreg dörmögött valamit, ami belenyugvás is, apprehenzió is 
egyaránt lehetett. Én az utóbbitól féltem. Később kiderült, hogy 
az aggodalmam alaptalan volt, m ert néhány nap múlva, amikor 
újból a sérelméről volt szó, így szólt:

— Hogy’ volna az, ha azt a bizonyos k ritik á t én írnám  meg, de 
úgy, m intha az az Ön cikke volna, s azt valam elyik lapban mint 
a maga m unkáját adná ki?

— Nem rossz gondolat — válaszoltam, pedig nem tarto ttam  
jónak.

Az igazat megvallva, a tervét egy percig sem vettem  komolyan, 
— nem is folyt az az ő egyenes (nagyon is egyenes) jelleméből, 
de igen erős lehetett az indignációja a mellőztetése okából, vagy 
pedig öregkorára az ifjabb éveiben elfojtott hiúság pattan t ki be
lőle elem entáris erővel, elég az hozzá, további pár nap m úlva



kézirattal állított be hozzám, s így szólt némi zavarral és szem
lesütve:

— Elhoztam azt az .. . izét.
Á tadott egy csomó negyedrét lapot, teleírva az ő nem könnyen 

olvasható hegyes betűivel.2 Nehéz volt kisilabizálni. Vajda mindig 
plajbásszal írta  a verseit s a cikkeit, hevert is előtte állandóan 
10—12 hegyesre faragott ceruza, am elyeket szorgalmasan váltoga
tott, de ez az írását nem tette sokkal olvashatóbbá, a betűi nagyon 
is karcsúk, hajszálvékonyak voltak, s könnyen mosódtak el. Ez 
volt főoka annak — és nem a szedők ellenségeskedése, amint ő 
gyanította —, hogy cikkeibe s a könyveibe sóik sajtóhiba csú
szott be.

Megköszöntem a bizalmát, s megígértem, hogy m ásnap véle
ményt mondok a kéziratáról. A barátságnak jókora áldozatot 
hoztam ezzel, m ert hogy elolvashassam, előbb az egész anyagot 
le kellett másolnom. Ami sikerült is, egy-két szónak a kivételé
vel, amelyek minden erőlködés ellenére abszolút olvashatatlanok 
m aradtak. Ö maga sem tudott volna elmenni ra jtu k .3

A nekem átadott írás minden sok naivitása m ellett is rendkí
vül érdekes volt (sőt irodalom történeti jelentőségű), de arra  mégse 
alkalmas, hogy a magam neve a la tt adjam  ki. Húzódoztam a fur
csa szereptől, am elyre kért, s m indenféle kifogásokkal halasztgat- 
tam  a feladatom teljesítését, am it eleinte rossz néven is vett a 
nagy költő, de később megfeledkezett róla. Így aztán a különös 
kritika nálam  m aradt, én se igen gondoltam rá, s csak akkor ju 
to tt megint eszembe, mikor a szerzője mintegy tíz évvel később 
meghalt. Akkor érdekes emlékké lett, nevezetes dokumentummá, 
amelynek közzétételével szolgálatot vélek tenni az irodalom törté
netnek s különösen Vajda János életírójának, többet, m int ameny- 
nyit ártok vele az emlékének.

Ez a kritika öltönyében megjelenő önbírálat a költő egy gyön- 
geségét revelálja ugyan, de a költőt és a korát is jellemzi. Archi- 
vális becse van a levelesládámban, s irodalom történeti érdekes
ségre ta rth a t igényt az újságban.

Az írás egyik-másik helye — hiszen m ár negyvenéves! — kom
m entárra szorul. Ezt zárójelek között dűlt betűs jegyzetekben ta
lálja meg az olvasó.

S ezentúl Vajda János beszél, úgy, ahogy szerinte nekem kel
lett volna nyilatkoznom róla.



Mezei Ernő igen találóan festette ama társadalm i szellemet, 
mely ma m ár csak a rang, vagyon és oklevél szerint képes osztá
lyozni a költőket is. (Vajdát mindig bosszantotta és gyakran pa
naszolta föl, hogy az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság tagválasz
tásainál sokszor nem az volt a döntő, hogy a jelöltnek milyen a 
tehetsége, de az, hogy minő a társadalmi állása.) Hát ha tovább 
megyünk és eme társadalm i szellem eredetét, kútfejét keressük: 
m egtaláljuk azt politikai viszonyainkban, melyek folyamánya ride
gebb, nehézkesebb, önzőbb, fagyosan józan, prózaibb term észeté
nek felülkerekedése ama fellengőbb, érzelmesebb, fogékonyabb, 
lángolóbb elemen, mely e század második negyedének nagyra- 
törő küzdelmeiben vitte a vezér szerepet. Tanulságos dolog: e két- 
féleséget, e jellembeli dualizm ust mélyebben szemügyre venni.

A mostani uralkodó elem azt állítja, hogy ő az igazi magyar, 
tudniillik az igazi ázsiai, melynek fészke az Alföld ragadós, te r
mékeny, de sáros agyaga, — légköre az egyformaság, a változat
lanság, a konzervatív, voltaiképp kényelmeskedő, henyélő semmit
tevés, maradiság, lomhaság, m ely bölcs mérséklet, óvatosság név 
alatt áru lja  magát. „Könnyű Katót táncba vinni”, — ez az álla
pot látszik a rost vérű, a lan t járó  képzelmű, szenvtelen elemek, 
mely szereti ebbeli tulajdonságainak a józanság cégét adni. (A 
költő személyes ismerőseinek ez az elmélet semmiképpen se volt 
új. Vesszőparipája, örökös témája volt ez a zsortölődőnek, amelyet  
nem győzött ismételni. Vajda János a törekvéseiben modernebb 
volt bármelyikünknél. Ez a századközepi író, aki segített csinálni 
1848-at, szellemileg már a huszadik szekulumban élt, s Magyar- 
országot, annak fővárosát s a magyarságot mentül tökéletesebb
nek, mentül kulturáltabbnak kívánta. Míg kartársai, akik jóval 
fiatalabbak voltak nálánál, dagadtak a büszkeségtől a nemzetük  
gyors előmenetelén, a fajtájuk térhódításán, a kultúrájuk fe jle tt
ségén és Budapestnek amerikai stílű haladásán, addig ő folyton  
azon búsult, hogy a magyarok elmaradnak az európai verseny
ben. Lomhának, prózainak és tehetségtelennek látta a magyart, s 
kétségbeesve nézett annak jövőjébe. Nem volt nap, hogy ne ismé
telte volna: e nemzetnek el kell pusztulnia. Vak volt az utóbbi 
nemzedék szellemi és erkölcsi erényeivel szemben, — a magyar
ságnak csak hibáit látta, azokat is az ő feketénlátó, pesszimiszti- 
kus nagyító üvegével.) Egykor maga Kossuth egy am erikai be-



szédében olyanform át állított, hogy a magyar nemzet ¡kevéssel be
elégszik és csak ősi állapotát óhajtja stb. (Amerika nagyon mész- 
sze volt tőlünk a Kossuth idejében, 75 esztendővel az óceánjárók 
gyorsrekordja előtt, s a nagy szónoknak ott tartott beszédei nem  
jutottak haza mindig egészen hiteles alakban. Valószínű, hogy 
Kossuth Lajos „ősi állapot” alatt nem a nomád-magyarok élet
vitelére, hanem az elnyomatás előtt való szabadságnak a szép 
korszakára gondolt.) Mire egy am erikai azt jegyezte meg, hogy 
akkor hát a m agyar nem fog előrehaladni, s eszerint nem is élet
képes, m ert modern korunkban mindig elégedetlennek kell lenni 
és előre törekedni.

Eszerint hát nem a mostani — a mai konzervatív, lomha, „jó
zan”, vagyis m inden újítástól, emelkedéstől irtózó — de amaz a 
másik: a tevékenyebb, nyugtalanabb, tüzesebb, szóval geniálisabb, 
szellemileg és erkölcsileg gazdagabb tehetségű, vérmesebb elem a 
szerencsésebb és hivatottabb, mely jövőt képes terem teni a ma
gyarnak. De még döntőbb és érdekesebb, hogy voltaképp ez is az 
igazibb magyar. Avagy nem-e a huszár a m agyarnak legvalódibb 
típusa? — a csodás és rendkívüliért hevülő, a mesésnek határáig 
száguldozó huszár? Hiszen még az igazi baka is a végtelenség szé
lébe lógatja lábait!

A világ lelkesedőnek, áradozónak, merésznek ism eri a magyart, 
és az is az igazi, — csak most, a nagy katasztrófa után, betegágy
ban bízta sorsát aludtvérű ápoló vénasszonyokra. De a jövő — ha 
lesz (és lesz, azt kell hinnünk) — azé a jobbik feléé (tudniillik: a 
magyarság jobbik feléé), amelyben terem tő erő, tevékeny, nagyra- 
törő, fellengő lélek, magasan szárnyaló, az ég felé és nem a porba 
törekvő gazdag képzelem lakik — és midőn ez az elem lesz ural
kodó a politikában, ugyanez lesz akkor az Akadémián, sajtóban, 
szépirodalmi társulatokban is az irányadó és akkor megjön az 
ideje Vajda János költészetének is. Ebben kételkedni annyi, mint 
kételkedni a nemzet jövőjében . . .  A baglyok eltűnnek az ég söté
tében, és a déli verőfény étherében fönnen lebegnek az arany
sasok.

2.

Azok közé, a nem ázsiai, de modern európai m agyarok közé 
tartozom, akiknek szenvedélye, gyönyöre az olvasás, a szépműveik 
élvezése. Ismerem a világirodalom legszebb term ékeit. Egy csal



hatatlan ismérve, bizonyítéka a remekségnek és tökélynek, ha a 
többszöri olvasást időnkint megkívánom, és mindannyiszor szebb
nek tetszik a mű, és nagyobb a hatása. Ábel és Arankát m ár 3—4 
éve olvasgatom. Midőn a végére, a kifejtéshez érek, a szépműi 
hatás oly elem entáris erővel tör ki, hogy szinte nem vagyok 
képes pihenő szünetek nélkül a hátralevő néhány versszakot el
olvasni. És m ert ez a hatás a tizedszeri elolvasásnál még lehető
leg növekedett, számot akarok adni m agamnak — és talán má
soknak is — e szokatlan és még semmi más műnél nem érzett 
fölindulás okairól. (Ne botránkozzon meg senki ezen a dicsekvé
sen. Kisebb költők is szoktak ennyire szerelmesek lenni az írá
saikba, — csak óvatosabbak valamivel és ez érzésüket nem árul
ják el olyan könnyen. Vajda legalább őszinte. Ő valóban érezte 
azt a fölindulást, amelyet nálam föltételez, ha e kedvenc — és 
valóban gyönyörű beszélyét olvasgatta, s amint előttem számtalan
szor erősítette, nem ismert a világirodalomban költeményt, amely 
közvetlen hatás tekintetében Ábel és Arankával mérkőzhetett 
volna. „Lesz idő, amikor kötelező iskolai olvasmány lesz!” — 
mondta nem egyszer.)

Igaz volna-e, hogy mindazon eszközök, melyekkel költő hatást 
érhet el, e műben egytől egyig, egész összességükben és egyenkint 
is legtökélyesebb minőségben, a legszerencsésebben csoportosulva 
találkoznak? M ert igazság szerint egyéb oka — kifejlett ép eszté
tikai érzékű léleknél — nem képzelhető.

Melyek ez eszközök?
A mese — történet — eredetisége, újsága. M ert lehet ugyan m ár 

földolgozott mesével is, tökélyesebb alakban, hatást elérni, de 
már a fölmelegítés csak a káposztánál bír fokozó erővel, — a köl
tészetnél eggyel több a hatás tényezője, ha a tö rténetet is ott ol
vassa az em ber először.

A mese eredetisége is nagy ritkaság háromezer év irodalm ának 
özönében, de még nagyobb m agának az erkölcsi föladványnak, az 
alapeszmének az újsága, eredetisége. Itt az is új, ti. egy ember, 
aki rosszat tenni nem tud, még ha akarna is.

És hogyan van ez megfejtve? A mesealkotás, fejlesztés művészi 
ügyességével, mely fölkelti az érdeket azonnal, de egyre fokozni 
képes egész azon pontig, melyen az olvasó lelkében a teljes meg
győződés az illető hős lelki nemességéről, — az alapeszme igaz
ságáról egész odáig fokozódik, hogy az olvasó m ár szinte maga 
kérné a szerzőt: „ne folytassa tovább a bizonyítást! — elég! —



elég!” — kiáltja, és kéri: adja ki neki a jutalm at! (Látszik, hogy 
Vajda János kevesebbet értett az önkritikához, mint a kritikához. 
A mások műveiről igen találó ítéleteket tudott mondani, s a maga 
legkedvesebb alkotásáról vajmi keveset, s ez a kevés is csak azt 
az olvasót fogja érdekelni, aki Ábel és Arankát amúgy is ismeri. 
Érdemes azt egyébaránt elolvasni ebből az alkalomból, mert egyike 
a legszebb magyar költeményeknek. A  szerző túlzott magasztalása 
semmit se vonhat le annak magas értékéből.) És e jutalom  olyan 
fényes, elragadó, m int amilyen tünem ényszerű az erkölcsi érdem. 
Mikor Ábel ottkünn egyet kerül-fordul, azután hogy bejön, nya
kába borul (Aranka):

Fojtogatja csókkal, én te drága — a hatás extázisa; a jónak, ne
mesnek ily tündérileg fényes diadala fölött érzett kiáradó örö
me ez az ép erkölcsi érzésű olvasónak.

És a történet maga a legtárgyilagosabb valóság, — csupán a ju 
talom, az a tündéri, nagy, rendkívüli. A kép a földi életből van, 
de tündéri ikerete mintegy a templomba helyezi, jelezve, hogy ek
kora erény, ilyen erkölcsi ideál valóban a legritkább tünemény, de 
nem lehetetlen, — amit a tárgyilagos előadás bizonyít.

Lássuk az előadást.
Égy mesés gazdagságú hercegkisasszony. Lélektani dolog, hogy 

csak a szegény vagy középvagyonú gyermek álmodozik gazdag
ságról, m int a boldogság alapföltételéről. Égy költői lelkületű, 
fényben, gazdagságban növekedett leány ábrándos lelkében a nem  
ismert egyszerűség képezi nemegyszer a költői, a regényes színe
zetűt. Mint Nagy Károly Hugónál: ,,annyi dicsőség és hogy’ vá
gyom szem étre”, — a m agyar népdal is ismer egy grófkisasszonyt, 
aki le járt a bojtárhoz, messziről k iáltva neki: „terítsd  le a subá
dat!” — föltette magában, hogy ő maga keresi föl eszményét. 
M indamellett a szerző ezt a hercegkiasszonyt tündérnek mondja, 
tehát engedjük meg, hogy a keret az. (Tündéri.) De ezentúl a tö r
ténet a földön jár, és a lélektani valósághoz ta rtja  magát.

Kérdem: lehetséges-e szebb, kedvesebb eszményt képzelni, mint 
férfiban Ábelt és kiváltképp nőben A rankát? Egy szegény ember, 
aki jómódú nemes úrnak született, de a hazáért harcolva, mint 
üldözött, bo jtárnak  átöltözve éldegél, megleli a legszebb leányt, 
aki kész nője lenni, ha előbb tilos, nem  korrektül erkölcsös úton 
gazdagságot szerez? Lehet-e nagyobb csáb, m int egy ily csodaszép 
leány bírhatása? És a próba úgy van kigondolva, hogy Ábel, ha 
erkölcsileg nem csalatkozhatatlan, könnyen m egtévedhetne. M ert a



gazdag korcsmáros úgy van festve, mint maga a gonosz; kötnivaló 
ember, aki vagy rabló, vagy tolvaj és orgazda. — És Ábel csak 
félig m űvelt, aki olvasott regényeket is; elm élete az igazi jóról 
lehet homályos, aminthogy az is, de a szive: az gyémánt, azt sem
miféle álokoskodás félre nem vezetheti. Mily m esteri az ő habo
zásának festése, a harc az ő fejletlen elmélete és belső erkölcsi 
érzése között! Ezután következik egy nagyobb próba, egy kisebb 
gonoszság, a hamis játék körül. Még erre sem képes! Pedig előbbi 
kudarca is bosszanthatja, és szeretné azt helyrehozni, — de nem 
lehet!

Milyen kedves az Aranka titkos örömének a rejtegetése, midőn 
látja, hogy Ábel kiállja m ár ezt a második próbát is! . . .

Ezután jön Lator Bandi, az eredeti betyár alak, aki danolva, tré- 
fálkodva rabolja ki a kártyahősöket. Milyen jellemző Ábelre a va
lódi hős hallgatag, komoly viselete, kevésbeszédűsége, de annál 
hatalm asabb föllépése!

Azt gondolnóík, hogy itt a próba m ár elég. De nem. Még egy 
igen szépen gondolt (gyön)* jelenetben ki kell tűnni e hatalm as 
hős férfi megható gyöngédségének is. Ez az, midőn kérleli, kor
holja a himlősnek vélt A rankát, hogy mit búsul -a himlő pusztí
tásán!?

Annyira m egszeretjük ezt az egy pár embert, hogy valóban 
nem is elégednénk meg kevesebb, m int tündéri befejezéssel, és 
szívünk dobog az örömtől, m intha m inket is ragadna az a négy
lovas járm ű, aranyos szerszámmal, kócsagos huszárral, mely őket 
elröpíti a tündérvilágba, ahol

„Fényben, illa tárban” stb.
És micsoda versek ezek! — mi bűbájos zenéje a ritmusnak, 

csengése a rímnek, m int mesebeli tündérek aranysarkantyúinak,
— mily könnyedség, természetesség a forma szigorúsága dacára!
— népies és fellengő, nemes és szárnyaló, — a mese, a cselek
mény sehol meg nem áll hiába, el sem terped, ki nem tér ú tjá 
ról, sehol egy fölösleges szó, am it kihagyni lehetne, kerekded 
egész, bevégzett.

A jeles m űbíráló Silberstein azt állítja a Llo-ydban (a Pester 
Lloyd cimű újságban), hogy V ajda m int epikus kitűnőbb, — ezt 
én nem mondom, m ert lírája lehetőleg még inkább elragad, és

* Így van a kéziratban. Vajda valószínűleg gyönyörű-nek  akarta m ondani a 
jelenetet (am ely valóban az), de talán túlzottnak vélte  a jelzőt, s abbahagyta  
azt a szó közepén. (Milkó jegyzete.)

33 3 G esztenyefám



ebben éppen különálló egyéniségnek tartom  nemcsak a hazai, de 
a világirodalomban is, — de azt mondom: ha választhatnék az ál
talam  ism ert m odern beszélyek közt, én Ábel és Arankát  vá
lasztanám.

Ábel és Arankáról még  megemlítendő, hogy az olvasó sohasem 
tudja, nem is sejti, mi következik a jövő énekben. (A nagy költő 
komolyan neheztelt, midőn azt vete ttem ellene, hogy ez nem külö
nösen jellemző az ő verses elbeszélésére, s hogy a Don Juan vagy 
Anyegin Eugén első olvasásánál se tudja az ember, hogy mi jog 
történni a jövő énekben. Szerinte egyetlen modern költő se tu 
dott annyi meglepetéssel szolgálni az olvasónak, m int ő Ábel és 
Arankában. E bájos költeményt így a képzelme kiragadta a maga 
máskülönben nagyon jelentékeny oeuvre-jének a nemes kereté
ből, és világirodalmi magas piedesztálra állította.) A  kifejlés 
eszerint meglepőbb.

Még egy jegyzet a tündéri keretre vonatkozólag:
Az igazi éposz eredetileg is vegyítése volt a természetesnek és 

term észetfölöttinek, úgy, m int Homérnál istenek és emberek tö r
ténete együvé volt keverve. De azért a jellem ek és a történet 
mégis az em beri pszichológia törvényei szerint voltak megalkotva. 
A görög istenek is csak nagyobbított emberek.

3.

Mert m ost a -középszerűségé a hatalom, nincs-e ennek causalis 
nexus-a azon észrevehető törekvéssel, mely a lángészt m ár-m ár 
nevetségessé tenni, depopularizálni és a m ost szerencsés átlagos 
simplicitást bölcsességnek kikiáltani és iránta bám ulatot kelteni 
iparkodik. (A Vajda János nagy sérelme nyilatkozik meg itten. 
Mindig nagyon bántotta őt, hogy a közönség szinte napirendre 
tért fölötte, s hogy nálánál sokkal jelentéktelenebb emberek ü l
tek a törvényhozás termében és az Akadémiában. Minden válasz
tás előtt kísérletet tett, ha bejuthatna-e valahogy a Házba, „ahol 
annyi szamár foglal helyet”, — mindig eredmény nélkül. Elkese
redésében aztán ilyen szövegű vizitkártyákat nyomatott: „Vajda 
János, nem képviselő”. Az Akadémia mellőzése is bántotta, s csak 
azért nem készíttetett olyan névjegyeket is, amelyekből kitűnt  
volna, hogy nem tagja a tudós társaságnak, rmert a tipográfus 
nem fogadott el tőle pénzt az imént említett nyomtatványért, s



nem akart „a jó embernek újból terhére e sn i . . .” A  filozófiájában 
igen kevés volt a derű, s azért nehezen tudott beletörődni, hogy 
se szinekúrát, se semminemű hivatalt nem kapott, de még csak 
úgynevezett köztiszteletre se tudott igazában szert tenni. Vala
hányszor nálánál tehetségtelenebbeknek előléptetéséről vagy bol
dogulásáról olvasott — s hányszor történt ez! — mindig bosszú
san csapta le az újságot az asztalra. Utolsó éveiben ez már szinte 
üldözési mániává fajult nála, amelynek kitöréseit csak a közok
tatásügyi minisztériumnak tiszteletdíj átnyújtásában megnyilat
kozó kegyelete és barátainak — Nagy Miklósnak, Szüry Dénes- 
nek, a két Palágyinak, Zempléninek stb. — szeretete tarthatta 
vissza. Egy ilyen dühkitörésnek tanúja voltam egyszer, amikor 
egy „középszerű” író alig fogadta és szórakozottan viszonozta a 
köszönését. Szerencsére a fogadó előtt álltunk, amelyben laktam, 
és sikerült a joggal méltatlankodó költőt a szobámba csalni, úgy
hogy az „utca” nem hallhatta a „középszerű” úrnak erőteljes, de 
nagyon találó jellemzését.) Csakugyan term észet rendje, hogy egé
szen fejtetőre kell állni a világnak, hogy belássa ez állapot ter- 
mészetlenségét és a visszafordulás sürgősségét.

Nem szeretem  a Lisznyay-féle részegséget a költészetben, de ha 
valamely költői egyéniségről legfőbb dicséretként a józanságot 
hallom emlegetni, éppen úgy vagyok vele, m intha egy rú t vén
asszonyban azt bámulná valaki, hogy egyáltalán nem kacérkodik. 
Ha a költészetben a józanság volna főérdem, akkor a tokaji eszen
ciának olcsóbbnak ¡kellene lenni a közönséges lőrénél.

A legnagyobb tévedés forog fenn a formát illetőleg. Bizonyos 
és elengedhetetlen az, hogy forma dat esse rei, és a költészet 
voltaképp: forma, a kifejezés tehetsége. M ert m i egyebek a gö
rög eszmények is — Vénusz, Apolló — tökéletes formáknál? Ha 
szabatosan akarunk különböztetni, a form ákat belsőbbek, legbel
sőbbek és külsőkre lehet osztani, úgy, mint egy százados fa k é r
geit. A legbelsőbb mégis maga a gondolat, az alapeszme. Forma 
ez is, de a forma esszenciája. Tehát mégis a gondolat a legérté
kesebb része a költészetnek. De ítészeink nem is ezen belső forma 
fölött — m ert ehhez legkevesebbet értenek, de csakis a külső 
forma fölött kelepelnek, a vers öltözete, a rím és a technika egyéb 
kellékei fölött. És bizonyos szent, hogy Jup iter szobra öltözetének 
redőiben egy hajszál hiba is rontaná a hatást, tehát az öltözetnek 
is tökéletesnek kell lennie. De mármost kérdem, hogy mit ta r t  
szebbnek, nagyobb alkotásnak: Vénusz A froditét egyetlen darab



fátyollal öltözetül, vagy egy koros francia dám át kifogástalanul 
chic-es elegáns modern piperéjével?

Az eszme szépsége, nagysága mégiscsak a nagyobb dolog, — a 
költészet lényege, esszenciája. Ne zavarjuk Össze a cifraságot a re
mekkel, melynek főtörvénye a természetesség. Ha a mondat erő
szakos, nehézkes, ha a szavak át vannak helyezve a rím és rit
mus végett, az éppannyi, m intha a láb van a kéz vagy az orr a 
fül helyére téve. Szóval: a lényeg föl van áldozva a külsőségnek, 
a test az öltözetnek. Ez éppen a legnagyobb formátlanság, a költő 
szellemszegénységének, ügyefogyottságának folyománya, bizonyít
ványa. Ahol a rím  elébb születik, m int a gondolat, az éppannyi, 
m int a vásári munka, m elynél gyárilag készül a kabát, melyet a 
kereskedő valam ely szegény vevőre rádisputál, de aki abban igen 
kényelmetlenül érzi magát.

Amint „sana mens in corpore sano”, akként szép gondolat a szép 
formában. Mindkettő elengedhetetlen, — egyik a másik nélkül 
nem ér semmit.

De hát hol találjuk meg m indkettőt együtt? Én azt mondom, 
hogy Vajda János újabb (illetőleg második költői) korszakában, 
1872 óta íro tt műveiben a forma elérte azt a tökélyt, m elyet a 
magyar nyelv természete megenged.

Vegyük m indenekelőtt legszebb, az alapgondolatot tekintve, leg
fenségesebb költeményeit: A  vaáli erdőben, Az üstökös, Jelenések, 
Hajón, Kárhozat helyén, a Gina emléke X XX.  és XXXI I .  darab
jait, a Megnyugvás-1 stb. — lehetséges volna-e ezeket szebben, tö
kéletesebb alakban megterem teni? Ha a nyelvbeli kifejezés szép
ségének, a versalakítás művészetének m agyarban netovábbjára 
példát akarnánk felhozni, nem a Nyári les volna erre  a legalkal
masabb? Hol van ezekben nyoma a keresettségnek, erőlködésnek? 
Hol van itt föláldozva a m ondat természetessége a mértéknek?

Vajda költői működése első periódusában, 1847-től 1861-ig, szá
mos rögtönzéseiben csakugyan nem  sokat törődött a formával. 
Ezen korabeli versei közt van sok pongyola, és akkor ki lett 
mondva a jogos vád m űvei form ahiánya ellen. Ezt aztán mai na
pig ismétli szajkómódra sok olyan napisajtóbeli munkás,* aki éj
jeli szapora m unkát végezve nem vehet időt Vajda újabb műveinek 
tanulm ányozására. De aki tán olvasta is, nem gondolkozott eleget

* N apisajtóbeli m unkás = zsurnaliszta. Vajdának voltak ilyen  nehézkes k ife je
zései. Volt eset rá, hogy a színészt ,,színm űvészettel a színpadon foglalatoskodó  
egyén ”-nek s m áskor „színtársulati tag„-nak nevezte. (Milkó jegyzete)



felőlük. És megtévesztette a verseknek éppen játszi formaköny- 
nyedsége, természetessége, és azt hitte, — a többi példák és a 
megrögzött akadémiai elmélet folytán —, hogy ami természetes, 
egyszerű, ¡könnyed, az okvetlen pongyola is. M ert hiszen, amit az 
akadémiai kritika 30 év óta formatökélynek hirdet, abban több
nyire ki van forgatva a m ondat a maga természetességéből. És 
így elterjedt a borzasztóan téves nézet, mely összekomfundálta és 
merőben elcserélte az átellenes fogalmakat, tudniillik tömörség
nek vette az érthetetlen zavartságot, formatökélynek a nehézkes, 
természetien csűrtcsavartságot, a kapkodást a rím ek után és evég- 
ből a hajuknál fogva előráncigált szavakat (például „mohar” az 
Olymp hegyére!), és m ikor a valódi forma tökély a maga egyszerű, 
természetes, könnyed klasszicitásában megjelenik, azt m ár nem ké
pes hirtelenébe fölismerni, m int aki a sötétből hirtelenében a 
napvilágra lép.

Köztudomásúlag a m agyarban sokkal kevesebb a rím, mint a 
legtöbb európai nyelvben, s így a formás verselés is sokkal nehe
zebb. Mégis íme egy hosszabb epikai mű: a „Találkozások”, a leg
nehezebb, legszűkebb formában, tíz nyomott íven át, és e terje
delmes mű végig lírai dallamossággal, a lírai forma szigorúbb kö
vetelményeinek megfelelően van megírva mintegy bravúrm űve a 
forma fölötti uralkodásnak!

Egy csomóban zengzetesebb, könnyedébb, gördülékenyebb jam - 
busokat, m int az Alfréd regényében, ki m utat föl? És hozzá hol 
a mű, melyben a költő nagyobb, súlyosabb gondolatok anyagával 
dolgozott volna? Mintha atlétát látnánk, aki a szokott cirkuszi go
lyók helyett egész hegyekkel hajigálódnék.

(1887.)

Itt végződik a költő kézirata, am elyet egy nem éppen szerencsés 
elgondolása szerint nekem kellett volna aláírni, s m int a magam 
ítéletét adni ki valamelyik újságban. Azt hiszem, mindenki he
lyesli, hogy ezt meg nem tettem , és senki se kifogásolhatja, hogy 
azt a halála után m int irodalom történeti adalékot közzétettem. 
Harminc év előtt, amikor a költő meghalt, még lehetett vitázni 
arról, vajon nem kegyeletsértő-e egy ily intim itásnak a leleple
zése, ma m ár szó se lehet erről. De m ár akkor is az volt egy igen 
előkelő újságnak, amely azt először közölte, a Pesti Naplónak, vé
leménye, hogy aki ily okmány birtokában van, ,,csak kötelességet



teljesít, s nem  hogy vétene a kegyelet ellen, kegyeletes aktust 
teljesít, midőn m int hű letéteményes átszolgáltatja a nyilvánosság
nak, s egyszersmind az irodalom történetnek azt, ami a költő ha
lála óta im m ár a históriáé”.

De mielőtt 'búcsút vennék a nagy poétától, akinek verseiben a 
m agyar nyelv géniusza legszebb diadalainak egyikét aratta, és a 
szomorú embertől, aki barátom  volt, arra  kérem az olvasót: ne te
kintse patológiás tünetnek az elfogultságát s annak panegyrikon- 
szerű megnyilatkozását. Az elragadtatás, amely ez autokritikai 
írásban megnyilatkozik, a saját műveibe való beletemetkezés és 
beleszeretés természetszerű reakciója csak ama sok — s a költő 
hiedelme szerint tervszerű — mellőztetésnek, am elyet tűrnie kel
lett. Lehet-e csodálni, hogy — érezve a magas értékét — az ol
vasóközönség s írótársai hűvössége a magában való bízásnak ilyen 
kirobbanását idézte elő nála? Nincs m it csodálni rajta, főleg e 
„zordveretű” embernél, ki a ra jta  esett sérelm eket és igazságta
lanságokat m indennap érezte, s akinek néhány b arátja  ragaszko
dásán kívül nem volt egyéb menedéke, mint a saját költészete, 
amelyet kedve szerint m éltányoltnak sose látott. Ne gúnyoljuk hát 
a naiv poétát a túlzott dicséretekért, amelyeket m űveire pazarolt. 
Ha érdeméhez képest becsülik meg a kortársai, az önbecsülése 
sohase torzult volna öndicsekvéssé.

A Vajida János érdekes, b izarr egyénisége nem  lesz kisebb e köz
leménytől, amely egy gyengéjét revelálja. Ellenkezőleg: megnö
vekszik tőle, m ert az olvasót figyelmezteti a m éltatlanságra, ame
lyet a legkiválóbb költők egyike szenvedett el a közönség közö
nyétől, s ráb írja  őt arra, hogy kezdje érdeme szerint megbecsülni 
a lánglelkű poétát, aki száz éve, hogy született, harm inc év előtt 
halt meg, s olyan könyvörökséget hagyott hátra, amelynek nem 
volna szabad hiányozni egyetlen magyarul olvasó embernek a 
könyvtárából.
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Több m int negyedszázada, h o g y  meghalt, s még mindig nincs 
összefoglaló, definitív tanulm ány róla, s az irodalom történeti ér
tékelése is v ára t magára. Akiik elsősorban lettek volna hivatva, 
hogy a helyét kijelöljék: Péterffy, Riedl és Beöthy Zsolt, meg
haltak anélkül, hogy behatóan foglalkoztak volna vele. — Palá- 
gyi M enyhért pedig, aki sokat ír t róla és lelkesedett érte, szintén 
adósa m aradt a közönségnek és az irodalomnak egy olyanfajta 
Vajda-könyvvel, aminőt A ranyról és Petőfiről ír t Riedl Frigyes. 
Talán sohase is fog ilyen megjelenni, de én mégis közrebocsátom 
az emlékezéseimet, amelyek Vajdával kapcsolatosak, és a mon
danivalóm at e költőről abban a reményben, hogy e följegyzések- 
ből egyet-m ást m ajd tán használhat az, aki rendszeres m unkát 
ír róla.

. . .  A ,,márciusi ifjak” közül bárom at ismertem: Jókait, Bu- 
lyovszky Gyulát és Vajda Jánost. Jókairól m ár annyi m indent je
gyeztek föl, hogy alig m arad t írnivaló róla, — Bulyovszkyról pe
dig kevés az, ami egyszersmind érdekes is. Szép férfiú, jómódú 
ember (saját házában lakott a Zöldfa utcában), divatlapszerkesztő 
és kellemes tárcaíró volt. És the last nőt least: Szilágyi Lillának, 
egy igen szép és tehetséges színművésznőnek a férje, akit Ágai 
egyszer azzal figurázott ki, hogy így emlegette: Szilágyi Lilla férje, 
szül. Bulyovszky Gyula. Ellenben Vajda Jánosról, a feltűnően el
hanyagoltról közzéteszem az alábbi föl jegyzéseket, m ert a sokszor 
mellőzött nagyszenvedelmű költő igazán méltó rá, hogy közönség 
és kritika foglalkozzon vele, s m ert erre kötelez is némileg az a 
véletlen körülmény, hogy egyike voltam azoknak, akik olvashattak 
a lelkében, s így azoknak, akiknek van m ondanivalójuk róla.

A mi közönségünket egy kicsit érdekelheti is a téma, m ert Vajda



János gyakran fordult meg Szabadkán, ahol két bará tja  lakott: 
Miloszávlyevits Milán volt orsz. képviselő és e sorok írója. 1886- 
tól 1896-ig m inden esztendőben töltött néhány napot e városban 
és néhányszor heteket Palicson, s írt is egyszer a Vasárnapi Új
ságban igen rokonszenves meleg hangú cikket az itteni nemzeti
ségekről ezen a címen: Szerbek és bunyók. Meg leszünk elégedve, 
ha a szláv írók, akik m ajdan jellemezni fognak bennünket, azt 
annyi megértéssel és szeretettel fogják tenni, m int ahogy Vajda 
János írt az ő nemzetükről. Pedig Vajda minden volt, csak hízel
kedő term észet nem . . .

Bizony, m int ember nem volt szeretetreméltó, s ezért nemigen 
szerették az írótársai. Mint költő nem  tudott, s talán  nem is akart 
népszerű húrokat pengetni, s ezért nem volt kedves a közönség 
előtt. A társalgása csupa panasszal, keserűséggel és követelődzés- 
sel lévén tele, idegenkedtek tőle a kollégái, a nagyközönségnek 
pedig kaviár volt az, amit ez az elkeseredett és tagadhatatlanul 
rossz modorú poéta énekelt, — így hát vajmi kevesen vették meg, 
és még kevesebben olvasták a költeményeit.

Nagyon röviden kell őt jellemeznem: szerencsétlen ember volt. 
Az életben nem vitte semmire, még akadémiai tagságra se (fűt  
rien, pás mérne académicienl), elsősorban mégiscsak azért, m ert 
nem volt benne semmi szeretetreméltóság, ami alighanem a leg
nagyobb malőr, ami em bert és különösen poétát érhet. Egy lírai 
költő, éspedig a legkiválóbbak egyike, akinek még az a vigaszta
lása se volt meg, hogy a nők szerették! Mert nem  szerették sze
gényt . . .  Az ő kétes szerencséje és szép élete csak akkor kezdő
dött, amikor egészen az irodalom történeté lett, amikor 1897-ben 
meghalt s b ará ta i díszsírhelyet eszközöltek ki neki. Ott kint, a 
Kerepesi ú ti nagy köztársaságban, ott díszesebb helye vagyon, 
mint a városban volt, ahol nem éppen nagyon elegánsan bútoro
zott hónapos szobákban lakott, hol a Vámház körúton, hol az 
Üllői úton, hol pedig az Aranykéz utcában . . . De hát díszsírhe
lyet ma m ár m indenki kap, olyan kicsiny költő és olyan székes
fővárosi jelentéktelenség is, akiről huszonöt év m úlva éppen csak 
onnan fogják tudni, hogy valaki volt, m ert díszsírhelyen nyug
szik. Az ilyen helyek, odakint a temetőben, elég olcsók, — a pol
gárm ester könnyen adományozza őket, az élet pedig abban a nagy 
városban olyan őrült drága .. . Vajdának negyven év előtt is drága 
volt! — a szegény költő nagyon nehezen tudott megélni.

— Rettenetes étvágyam van! — panaszkodott mindig.



Ez volt a rendes felelete, ha azt ikérdezték tőle: hogy van?
S mélabúsan te tte  hozzá:
— És a vendéglők olyan drágák! Ötven kra jcár egy húsétel!
Máskor meg így berzenkedett:
— Micsoda képtelenség, hogy a szegény ember ilyen éhes! Az 

volna rendben, hogy a gazdagnak, például Csávolszkynak (Csá- 
volszky volt az ő szemében a gazdagság prototípusa) legyen nagy 
étvágya, aki azt könnyűszerrel kielégítheti. Csávolszky egyen na
ponta ötszörJhatszor, vagy étkezzen akár reggeltől estig, — de a 
magam fajta szegény ördögnek m inek az ilyen struccgyomor? Ha 
volna igazság, akkor „unzeráner” naponta csak egyszer lenne 
éhes . . .

Örök tém ája volt ez neki, és örök — gondja. Csakhogy rom lat
lan paraszti gyomra volt, am elyet katarrusoktól és diszpepsziától 
szűzen hozott a vaáli erdőből a rossz levegőjű székesfővárosba. 
Néha restellt annyit enni, am ennyit ez a hatalm as gyomor köve
telt, m ert nagyon tudta m agát szégyelleni ez az öreg gyerek, — 
étkezés u tán  ilyenkor loppal még egy vendéglőt keresett föl, ahol 
másodszor ebédelt vagy vacsoráit meg olyan bravúrral, m intha 
egy hét óta koplalt volna. Ily esetekben sunyi módon, óvatosan 
tekintett körül, m int egy pajkos fiú, aki csínyt követett el, és fél 
a b ü n te tés tő l. . . Mikor először hívtam  meg Szabadkán vacsorára a 
szüleim házához, a legnagyobb zavarba jött, s szinte dadogva 
kérdezte:

— Nem fogják-e a kedves szülei rossz néven venni, ha sokat 
találok náluk enni? M ert én,-bevallom , nem tudom magam mo
derálni . ..

M egvigasztaltam a költőt, s az't állítottam, hogy vidéken na
gyobb tálakból nagyobb adagokat szoktak enni, m int a kedélyte- 
len Budapesten, s hogy nálunk csak annak a vendégnek van be
csülete, aki sokat eszik . . . E rre aztán megnyugodott, és jó étvágy- 
gyal vacsorázott velünk.

Sok milliomos irigyelhette meg ezt a fenomenális evőképességet, 
de azért egy milliomos se te tt hozzá semmit, hogy ez a geniális 
ember úgy istenigazában jóllakhasson egyszer. Vajda János nem 
tudott érdeklődést kelteni sem a költészete, sem az emberi sorsa 
iránt, máskülönben nem lett volna annyira elhagyatva. Ha ke
vésbé jó verseket ír (amelyek még akkor is elég jók lehettek 
volna) és ő m aga költőibb ember , akkor bizonyosan másképp élt, 
másképpen házasodott és mindenképpen jobban boldogult volna.



Amíg élt, csak néhány írótársa barátkozott vele (s ez is inkább 
barátkozás volt, m int barátság), s a könyveit, amelyek more patrio 
előfizetésre jelentek meg, csak azok vásárolták, akikre azokat ez 
a néhány jó barát rátukm álta. S ezek se olvasták, m ert erre m ár 
nincs erőszak . . . Vidékről még akadt olykor egy-egy lelkes dáma 
(ábrándos fiatal lány vagy régi időkön elmerengő öregasszony), 
aki magától jelentkezett s „m egrendelt” egy kötet Vajdát, de so
hase tudott annyi előfizetőt összehozni, m int egy másik „szegény 
kollégája” : Benedek Aladár, aki távolról se írt olyan jó költemé
nyeket, m int Vajda, de sokkal jobban érte tt az előfizetés-fogdosás- 
hoz, m int a Végtelenség  kitűnő szerzője.

Szóval: valld meg, óh olvasóközönség, hogy nem szeretted ezt a 
kiváló költőt soha. Ne tagadd, nem szeretted, s ha nagy rábeszé
lésre megvetted valamelyik verseskönyvét, mindig bosszankodtál, 
m ert — gondoltad — minek az olyan könyv a háznál, amelyet 
úgyse olvas az ember? Bizonyára nem benned volt a hiba, aki 
kedvelted a m agyar virtust, hanem  őbenne, akiben nem volt sem
mi m agyar virtus, s aki nem volt kedélyes és nem volt szeretetre
méltó . . . S bizonyos: ha a népszerűtlenség szobrát akarnák föl
állítani a múzeumkertben, erre a célra keresve se találhatna senki 
alkalm atosabb modellt a Vajda János hatalmas, erővel teljes, de 
minden kellem nélkül szűkölködő alakjánál.

De a költő m eghalt — szegényember módjára, s ahogy nyolc 
esztendővel előbb Reviczky Gyula, kórházban —, és díszsírhelyet 
kapott, akár egy ügyes újságíró vagy egy tekintélyesebb fővárosi 
bizottsági tag, aki mindig hűségesen tám ogatta a tanács javasla
tait. Sőt kapott később művészi sírem léket is, am elyet ünnepség 
keretében lepleztek le. Ah, a kegyelet igazándi em beri és főkép
pen m agyar erény, s ha még oly szép verseket is ír t  valaki, osz
tályrészül ju t az neki, m ihelyt m ár nem tud róla, abban a perc
ben, amelyben nem  veheti hasznát, ahogy m eg h a l. . .  Ám Vajdá
nak még a posztumusz kegyeletből is kevesebb jutott, m int sok 
másnak, kisebb értéknek, csekélyebb tehetségnek.

Abban a negyed évszázadban, amely eltelt a halála óta (1897 
január hó), az alakja mégis m intha megnőtt volna azoknak sze
mében, akik, míg élt, kelleténél kicsinyebbnek látták. Sokan rá 
eszméltek, hogy egy értékes, bár furcsa és éppen nem alkalmaz
kodó em berrel és egy nagy poétával lettünk szegényebbek. Ami 
azelőtt keveseknek a privát véleménye volt, többeknek lett az 
irodalmi meggyőződésévé, s ha az élet kicsinyes nézőpontjaiból



szemlélt Vajda Jánossal nem is törődött az olvasóközönség, az 
irodalom történet magasabb tornyából vizsgált költő érdekelni kezdi 
legalább az irodalmi embereket. Nemrég Bródy Sándor írt róla 
kedves meleg sorokat egy folyóiratban,2 s az érdeklődés komoly
ságát az is bizonyítja, hogy egy szerkesztő egyenesen Vajdára vo
natkozó cikket kért tőlem a vállalata számára.

Bizony, nem Így volt ez, még ez a pici veletörődés se volt meg, 
amikor az oroszlánképű poéta még iköztünk járkált, — köztünk, 
akik 'közül oly keveseket érte tt ő meg, s akik közül oly kevesen 
értették ő t . . . mikor még nem feküdt oly nyugodtan a díszsírhe
lyén, am ikor nyugtalanul ődöngött a belváros utcáin, karján az 
elm aradhatatlan überciherrel, hóna alatt az elválhatatlan parap- 
léval — így fölszerelve já rt-k e lt a városban, m intha kirándulásra 
indulna vagy onnan jönne —, s azon búsult, panaszkodott, hogy 
olyan veszedelmesen el van rontva a gyomra . . . (Mert mint sok
szor mondta, csak valami rettenetes gyomorbaj lehet az oka an
nak a nagy és költséges étvágynak, amely „gyötörte”.) Csak né
hányszor érintkeztünk bizalmasan vele, a többi emberiség igen 
nagy távolságban állott tőle, s néhányan irtunk  róla. Helyesebben 
szólva: mertünk  róla írni. S még ez se m ent mindig könnyen . . . 
Mert Vajda János nem volt divatban, s a cikkelyeinket, amelyek 
róla szóltak, éppenséggel nem volt könnyű elhelyezni. Furfanggal, 
ügyeskedéssel kellett őket az újságokba becsempészni.

II.

A Vajda kis gárdája szerette volna egy kissé népszerűsíteni az 
öreg költőt, s gyakrabban hívta föl rá az olvasók figyelmét. De 
ez a jóakarat korántsem  volt elég. Mint ahogy a ném et közmon
dás szerint a számadást nem lehet a vendéglős nélkül megcsinálni, 
úgy a szerkesztők megkerülésével se lehetett cikkeket a h ír
lapokba besikkasztani. A szerkesztő urak fáztak a Vajda idegen
szerű poézisétől, a „nehéz” verseitől, különösen pedig a V ajda
kultusztól, am elyet kissé erőltettünk, s nem óhajtották, hogy rek
lámot csináljanak neki.

Istenem, h á t kellett neki reklám?
Igenis, kellett.
Jobban, m int akárm elyik szépítőszernek vagy fogpasztának . . . 

S ha nem ütjük  mellette a nagydobot, akkor az irodalmi kávé-



házakon kívül nem tudták volna sehol, hogy létezik a világon 
egy költő, akinek a neve Vajda János. Mondom, nehézséggel já rt 
ez a kis reklám. Mert, akiről szólt, az nem volt szeretetrem éltó 
ember, nem volt lady patroness és még csak politikus se volt. 
Ő csak verseket írt, köztük páratlan  szépségűeket, s csak költő 
volt, a legnagyobbak után egyike a legnagyobbaknak. . .

Amikor előfizetőket szedtem neki, bizony nem egy úriem ber 
kérdezte gondolkozva:

— Vajda? Vajda János? Még nem olvastam tőle. Fiatal em
ber ez?

így ism erte őt a közönség egy része, — a szerkesztők pedig, akik 
tudták, hogy Vajda János m ár vagy harminc éve nem fiatal
ember, s tudták azt is, hogy amióta a nagyok (Petőfi, Arany, Vö
rösmarty) megszűntek énekelni, azóta nemigen dalolt valaki oly 
nemesen, m int Vajda, nem akarták  a lapjukat ,,egy költő” szol
gálatába szegődtetni. M egtörtént például, hogy cikkelyt írván róla 
ezzel a fölírással: Vajda János és a közönség, az írásom at másnap 
a Fővárosi Lapokban ezen a címen láttam  viszont: Egy költőnk 
és a közönség. A költő neve a cikk fölött nagyon is reklám szerű 
lett volna, — gondolta hihetőleg a szerkesztő, a finom tollú, jó 
ízlésű és tapintatos, de V ajdát nem szerfölött kedvelő Vadnai Ká
roly, aki előttem azzal igazolta az eljárást, hogy

— Vajda sokkal jelentékenyebb poéta, semhogy hangos reklám ra 
szorulna.

De m ennyire rászorult! Majd később, ez emlékezések folyamán, 
lesz erről szó . . .

Vadnai nem volt teljesen őszinte a maga nyilatkozatában, de 
azért nem viseltetett rosszakarattal a nála is idősebb költővel 
szemben, am it az is bizonyít, hogy tőlem egy esztendő alatt három 
olyan tárcát közölt, amelyek Vajda Jánossal és az ő írásaival fog
lalkoztak. Az apprehenzív term észetű költö ellenben nagyon fel
dühödött azon, hogy a vele foglalatoskodó írás nem  betűről be
tűre úgy jelent meg, ahogy m egírtam , s haragjában ezt írta  ne
kem:3

Gondoltam, hogy Vadnay, ez undok vörös disznó, ki szem
ben legjobb barátom nak m utatja magát, de a „klikk” egyik 
legrosszabb4 cinkosa, m egherélte az ön cikkét. Egy nyilatko
zattal ugyancsak le lehetett volna ütni, m ert az közel já r a



rágalmazás becstelenségéhöz, midőn egy szerkesztő az író 
neve alatt megjelenő cikket értelméből kiforgatja és pláne 
egy másról írt cikkben egyszerre két egyént kom prom ittál.5

Ez a levéltöredék term észetesen formában és tartalom ban egy
aránt igazságtalan. Vadnai vörös volt ugyan, de ebben éppen oly 
ártatlan  volt, m int mindabban, amivel Vajda vádolta. Bár — is
métlem — nem nagyon szerette Vajdát, mégse volt ellensége néki, 
s ha „enyhítette” is a tárcám  címét (a Vadnai-féle enyhítések e 
szerkesztőnek a specialitásai voltak), azért máskülönben mindig 
lojális volt vele szemben, s éppoly kevéssé volt tagja az ellensé
ges klikknek s pláne annak „legrosszabb cinkosa”, mint Vajda 
János maga. Valósággal ilyen „klikk” nem  is létezett, csak a 
könnyen neheztelő és néha üldöztetési m ániában szenvedő költő 
képzeletében élt, aki akkoriban rám is haragudott egy darabig, 
m ert egy nyilatkozattal nem siettem  „leütni” a szerkesztőmet, — 
azért a két szóért, amelyeket a cikkemben m egváltoztatott.6

Ebben az időben, újabb m unkáinak a megjelenése (1886) előtti 
esztendőkben a hangulata igen rossz volt, es m inden szélsőségre 
hajló. Csak ez a kedélyállapot m agyarázhatja meg azt a furcsa 
írást, am elyet az im ént közöltem. Akkoriban kötötte meg a házas
ságát, am elyet ham arosan fölbontani próbált, s a válópör tartam a 
alatt a szokottnál is ingerlékenyebb és indulatosabb volt. xiestelite 
a szerencsétlen beugrását, és fá jt neki, hogy a hebehurgyán meg
kötött szövetség felbontása költséggel is járt.

— A rra sincs elegendő pénzem, hogy tisztességesen megebédel
jek és tartásd ija t kell fizetnem annak a —

S itt egy olyan szót használt, amely akkoriban még nem volt 
divatos a szépirodalomban. Most m ár polgárjoga van benne . . .

Ez a házasságkötés bizony olyan bolond cselekedet volt, hogy 
-még egy tizenkilenc éves fiatalem bertől is őrület le tt volna. Olyan 
„hölgy”-et vett el, akit — nem szokás oltárhoz vezetni. Csak egy 
az élettől teljesen idegen, nőkkel szemben ügyetlen és m inden
képpen éretlen em berrel eshetik meg az olyan kaland, amelynek 
a közel hatvanesztendős költő az áldozata lett. Még szerencse, hogy 
olyan ügyvédet talált a derék Kissbaári Kiss Ferencben, aki sze
rette a költészetet, s aki a szomorú pört költségek fölszámítása 
nélkül vitte keresztül. így is sok volt a nyugtalansága, a szégyen 
miatt, am elyet a naivitása m iatt érzett, és a huszonöt forint havi



tartásdíj folytán, amelyet a pör tartalm a alatt fizetnie kellett. 
Nagy összeg pénz volt az neki. Huszonöt ebéd!

A levelei ez időikben tele vannak — még inkább, mint máskor 
— zsörtölődéssel, haraggal és keserűséggel.

Végre egy jó hír, amelyet ekképpen közölt velem:

Tegnap érkezett meg a szentszék ítélete, amelyben az örö
kös asztaltól és ágytól való elválasztást a nő vétkessége foly
tán kimondja és a nőt 85 fr t  perköltségben elmarasztalja. A  
polgári bíróság most már szintén fölment a tartásdíj alól, 
az már bizonyos. Kérem az örömhírt Miloszávlyevits Milán7 
úrral is tudatni.

Jellemző, hogy exfeleségéről csak így ír: a nő; aztán az öröm, 
hogy a 85 forin t perköltséget ,,a nő” fizeti. Ezután a hangulata 
egy árnyalattal kevésbé volt borús. S hogy az ügye kissé jobbra 
fordult, önmagával szemben is elnézőbb lett. M ár napjában csak 
ötszö ríhatsz or szamarazta össze magát a ballépése m iatt, mig az
előtt a század és Európa legnagyobb ökrének és egyéb barm á
nak szidta a versei szerzőjét. Azelőtt voltak napjai, amikor a leg
komolyabban kérdezte tőlem, vajon ilyen „botrány” után van-e 
joga még költeményekkel lépni a nemzete elé, amely joggal vet
heti meg őt egy ilyen buta lépésért. Nagy Miklóst egyenesen föl
kereste a szerkesztőségben, és megkérdezte tőle, vajon megtűri-e 
őt „ezek u tán ” is lapjainak, a Politikai Újdonságok-nak s a Képes 
Néplap-nak a kötelékében? Nagy Miklós persze m egnyugtatta, és 
biztosította őt arról, hogy a házassága csak ostobaság volt és nem 
gonoszság, s hogy azért nem já r ki büntetés.

Ezek a népies újságok voltak azok az arénák, ahol Vajda János, 
a zsurnaliszta, lépett föl hetenkint. Ez a szerény, de biztos kis 
havi gázsi, am elyet ezektől kapott a prózájáért, te tte  lehetővé, 
hogy olykor, ih letett órákban, remekbe írhato tt egy szép verset. 
Talán túlozott a költő, amikor egyik kötetének az előszavában 
több m int háromezer cikkről beszél, amelyeket tizenöt év alatt a 
lapokba írt, de bizonyos, hogy sokat ír t beléjük és olyan közön
ségnek, am elyet nem nagyon szeretett. Ez bizony napszámosmunka 
volt, ami annál inkább fá jt a jeles költőnek, m ert paraszti szár
mazása8 ellenére — vagy talán épp ezért — alapjában arisztokra
tikus term észet volt, s az előkelő közönség s különösen a fashio
nable nők tetszésére vágyott, persze hasztalan. Néha, ha egy fa



lusi kisasszonyka valamelyik költeményének a megjelenése alkal
mával áradozó sorokat írt hozzá, hajlandó volt a levélíróban va
lami „főrangú hölgy ”-et sejteni, s egy ily levél napokra jobbked- 
vűbbé tette. De ilyen levél csak ritkán jött, s a kulim unkát az 
újságoknál olyan publikum kedvéért, amelyet nem tarto tt méltó
nak magához, állandóan kellett elvégezni. A hegyesre faragott 
plajbászai, amelyekből tucatnál kevesebb sohase feküdt előtte, 
mélabúsan szántották papírra az olvashatatlanság határán  levő 
sorokat a Képes Néplapnak, am ikor grófnékra vagy legalábbis 
olyan közönségre gondolt, aminő a Fővárosi Lapoké volt, s ame
lyért engem mindig irigyelt.

Nem csoda, ha az elégedetlensége olyan keserűen tört ki belőle. 
Végre is: nagy költői tehetség volt, a legnagyobbak egyike, akik
kel a nemzete dicsekedhetett, s az élet prózájának a fertőjében 
kicsi híja, hogy el nem merült.

III.

A költő tele volt panasszal az írótársai ellen is. Szentül meg 
volt győződve — m iként Hiador is —, hogy valóságos összeeskü
vést szőttek és formális liga m űködik ellene. Az Akadém iát ellen
séges tábornak tekintette, s m indig bántotta, hogy ott a tagválasz- 
tásoknál so-kszor nem az volt döntő, hogy a jelöltnek milyen a 
tehetsége, de az, hogy minő a társadalm i állása. Elsősorban itt 
természetesen magára gondolt a mellőzött költő, aki el nem ér
hette ezt a nem ét a ,,halhatatlanság”-nak, míg az osztályrészül 
ju to tt sokaknak, akiknek meg a Vajda halhatatlanságából nem ju 
tott k i . .. Bizonyos, hogy az író társai közül sokan nem szerették. 
Kellett egy kis önzetlenség ahhoz, végighallgatni a szegény öreg 
kesergését, a m últ idők örökös dicséretét, a jelennek gyalázását 
s az állandó kasszandrás jóslását, amely szerint egy nemzetnek, 
amely ily kevéssé becsüli a költőit, el kell pusztulnia . . .  Minden 
íróban nincs meg az a szívj óság, az a türelem  és az az elnéző 
altruizmus, ami e jerem iádák elszenvedéséhez szükséges. De Vajda 
nem tudta, hogy untatja és fárasztja a hallgatóságát, — csak azt 
látta, hogy kevesen keresik és sokan elkerülik . . . Innen a nagy 
boldogtalansága.

A költő, akit nem méltányol a közönség, még megvigasztalód
hat a baj társai meleg szeretetében, kárpótolhatja, m agát kollégák
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elismerésével, — de aki ehhez a rokonszenvhez is hiába fordul, 
annak a baján nem segíthet senki. A meg nem é rte tt nőnél csak 
egy ember szerencsétlenebb: a meg nem értett költő. Az ilyen 
sorsú költőt a meghasonlástól csak a halál szokta megváltani.

Vajda Jánosnak — aki, míg élt, csak „egy költőnk” volt — meg 
kellett halnia, hogy igaz szeretettel emlegessék a nevét, s hogy 
kegyelettel beszéljenek a becses irodalmi hagyatékáról, arról a 
néhány szép kötetről, am elyeket a nemzetének hagyott.

Egyszer, igaz, feléje mosolygott az írótársai meleg rokonérzésé
nek egy nyájas napsugara . . .

A nyolcvanas évek közepén történt. Már nem emlékszem egé
szen határozottan, hogy kinek, de gondolom, Nagy Miklósnak, a 
Vasárnapi Űjság derék szerkesztőjének a kezdeményezésére össze
álltunk akkor vagy negyvenen (mert mit csinálnak az emberek, 
ha többen vannak együtt és nem -kártyáznak?: bizottságot!) a költő 
műveinek a kiadására és forgalombahozatalára. Ezerszámra röpí
tettük  széjjel az országba a Rákosi Jenő által m egírt meleg hangú 
felhívást a m ár öregedő poéta érdekében, s szívhez szóló hangon 
kértük a nemzetet, hogy m entül több példányt vegyen e köny
vekből, am elyeknek az ára kenyérre  kell a nagynevű, de kis
pénzű szerzőnek . . .

Ez valóban szép mozgalom volt. S még szebb le tt volna, ha nem 
m arad annyira p la ton ikus. . .  Az újságok most m ár szívesen és 
bátran  nyom atták ki az idestova negyven év óta munkálkodó 
Vajda János nevét jó kövér és feltűnő reklám betűkkel, és kész
séggel adták ki hétről hétre újból — minden vasárnap — a Te
kintetes Publikumhoz intézett Szózatot. Néhány hétre  visszatértek 
a régi évtizedek naivul patriarkális világába, s vasárnapról vasár
napra rendre leközölték ama buzgó hazafiak és lelkes honleányok 
nevét, akik prenum erálni kegyeskedtek a ,,legnagyobb élő költő” 
újabb műveire. (Arany János halála után ezt a szép hangzású cí
met kapta Vajda János — a taksák elengedésével.)

A bizottság is szorgalmasan ülésezett, de nem csinálhatott va
lami sokat, m ert hiszen — bizottság volt. Es Voltaire, aki olyan 
kitűnően tudott franciául, m ár rég megmondta, hogy ha az Ű r
isten a világ terem tése végett bizottságot hívott volna egybe, a 
világ még most se lenne készen. (Ez ugyan nem  lenne baj, de 
kissé furcsa volna.)

Valami sovány eredmény mégis mutatkozott, és Vajda, akinek 
a számokról nem volt semmi fogalma, el volt tőle ragadtatva. A



nemzet m egvett a könyvekből ötszázötven példányt, amelyeknek 
majdnem a harm adrészét én adtam  el neki, — csak magában Sza
badkán szereztem száziharmincöt előfizetőt. . .  Igen, a városban, 
ahol e sorokat írom, abban az évben (1886) százharmincöt pél
dány Vajda kelt el (nem is számítva azokat, am elyeket a költő 
vadásztársa: Miloszávlyevits Milán, helyezett el az ismerősei kö
zött), kétszázötven kötet! Régi házakban, úri kúriákban, ősi köny
vespolcokon és szekrényekben még kísért itt a jeles költő szelle
me, — s egyik-másik olvasóm meg fogja találni, ha szívesen ke
resi, az apja régi könyvei közt a Vajda János prózakötetét és 
verseskönyvét, amelyet oly sok esztendő előtt a rábeszélésemre 
m egvett. . . Vajon hány példány van még ezekből a szép köny
vekből?

Akkor ez bizonyára némi siker volt, — de a Vajda János „jö
vője” még mindig nem volt biztosítva. És most a rra  kérem a nyá
jas olvasót: ne szíveskedjen ezen a megidőjelezett szón nevetni! 
Fiatalem berek jövőjéről, bár sokkal több esztendő és teendő áll 
előttük, könnyebb gondoskodni, m int az öregekéről, m ert az előb
biek maguk is dolgozhatnak rajta . De az öregek! — azoknak vé
gük, ha a jövőjük nem biztos . . .  A hatvanéves, fárad t öregember 
mindig azon búsult, hogy egy szép napon nem lesz annyi pénze, 
hogy elmehessen a Szikszayba vagy Csalányihoz, s hogy a „jö
vője” olyan bizonytalan és annyira kétes. Szomorúan megható 
volt az, m ikor ezt a nagyszerű költőt, aki em bernek oly kicsi tu 
dott lenni, ennyire izgatták az ebédgondok s a vacsoraproblé
mák . . .  Bizony, sivár és kietlen volt ez a jövő mindaddig, amíg 
csak egy télen — majdnem azt mondtam, hogy szerencsére! — a 
költő ki nem törte a lábát. A Vajda János keresőképessége meg
csappant, kevésbé győzte m ár a kulim unkát az újságjainál, az a 
kis tarta lék  is, amelyet mi gyűjtö ttünk neki az 550 példány á rá 
ból, lassankint leolvadt, s a legnagyobb élő m agyar poétát im 
már a végső nyomor fenyegette.

Egy derék jó ember segített ekkor valam ennyire rajta. Csáky 
Albin gróf, az akkori kultuszminiszter, évi segélypénzt utalványo
zott részére, amely aztán k ijá rt neki, amíg csak élt, a melegszívű 
Wlassich Gyulától is. Ez az összeg nem volt valam i tekintélyes; 
azt hiszem, ezerkétszáz korona,9 de akkor és Vajdának  nagy se
gítség volt, m ert Nagy Miklós se hagyta el a betegeskedni kezdő 
poétát, s am ennyit lehetett, folyósított részére tiszteletdíjak címén.

így legalább utolsó éveiben nem  kellett félnie a költőnek attól,



ami mindig a mumusa volt, hogy tudniillik az írói segítőegyesü
letre szorul, amely egyébiránt épp a titkárának: Vadnay Károly- 
nak (Vajda ,,esküdt ellenségének”) a jóvoltából mindig igen figyel
mes volt iránta, s nemegyszer já r t  ki részére fürdőhelyeken — 
Rohitsban és egyebütt — ingyenlakást, gyógydíjmentességet és 
egyéb kedvezményeket.

Életének legszebb — s talán egyetlen szép korszaka ilyformán 
mindig az m aradt, m ikor a Vájd albizottság működött, a hírlapok 
minden héten foglalkoztak vele, s vasárnaponkint hozták ama di
cső férfiak és nemesen érző honleányok névsorát, akik hazafias 
áldozatkészséggel deponáltak négy forintokat a nemzeti iroda
lom oltárán.

Velem és Miloszávlyevits-csel, aki szintén sok vevőt szerzett a 
könyveinek, különösen meg volt elégedve, s elragadtatásának az
zal a gyerm eteg naivitással adott kifejezést, amely őt soha el nem 
hagyta. Egyik levelében ezt írja:

Sajnálom, hogy e percben nincs időm tolmácsolni hála
érzelmeimet önök nemeslelkűsége iránt, mely még itteni iro
dalmi köröket is őszinte lelkesedésre ragad. Szabadka ez idő 
szerint úgy viseli magát, mintha nem is Budapest, de ő volna 
az ország fővárosa, a nemzeti irodalom és kultúra köz
pontja.10

A lelkesedés a fővárosban persze távolról se volt olyan nagy 
és őszinte, aminőnek azt a naiv költő elfogultsága közelről látta. 
Egy kicsit bizony lemosolyogtak ott bennünket az irodalm i vigéc- 
kedésünkért, de m i szívesen dolgoztunk a könyvek terjesztésén, 
m ert M iloszávlyevits és én jobban ism ertük a szegény költő szo
morú anyagi helyzetét, m int ott fönt b á rk i . . . Egy másik levelé
ben így hálálkodik Vajda:

. . .  De hogy önnek, akár szóval, akár Írásban, méltóan k i
fejezhessem hálámat, arra nem  érzek erőt egyelőre. Ön cso
dálatos ember! — egyebet most nem mondhatok.

Üdvözlöm társát az irántam való szeretetben (Miloszáv
lyevits képviselőt),11 és azt mondom, ami, reméllem, jelszóvá 
lesz nemsokára a sajtóban: tisztelet adassék Szabadka vá
rosának!



Ez esetlen és mégis bájos túlzásokat azért közlöm, m ert nagyon 
jellemzők Vajdára, aki városunkat a kultúra középpontjává lép
tette elő, m ert két itteni barátja  közel kétszáz előfizetőt „fogdo- 
sott” a munkáinak, és csodálatos embernek nevezett ki engem, 
m ert megközelítőleg annyi könyvet tudtam  rátukm álni a publi
kumra, am ennyit minden félig-meddig ügyes könyvügynök játszva 
tud elhelyezni. Ebben az időben csupa szuperlatívuszokat használt 
Vajda; a boldogság és m egelégedettség nagy és fenséges szólamait 
hallottuk tőle mindig. Akik érdeklődtek a könyve iránt, azok mind 
csodaemberek voltak, — azok persze, akik ezt nem tették: barbá
rok. És sajátságos! — sohase szóval, se írásban nem mondott egy 
hálás szót Révai Móricról, a gavallér-kiadójáról, aki — m ert egy
két hónappal később készültek el a könyvek, m int Ígérte — az
zal kárpótolta az előfizetőket, hogy nem fűzve, hanem  pompás, 
keleti m otívum okkal ékes díszkötésben küldte meg őket nékik. 
Ezt az áldozatkészséget a gyakorlatiatlan költő semmibe se vette, 
pedig ez ajándék fölemésztette azt a kis vállalkozói nyereséget, 
amely a Révaié lett volna. Ellenben áradozó dicsérettel nyilatko
zott sokszor valakiről pusztán azért, m ert a könyveit megvette. 
Oh, genus irritabile va tum !

IV.

A Vajda-bizottság működése volt a költőnek haláláig a legszebb 
emléke, s ezek az idők voltak a mézeshetei. A kacérkodó népsze
rűséggel eltöltött mézeshetei.

Ez időben arcának néhány gondszülte ránca is eltűnt, s a m ás
kor zord tekintetű  poéta néha olyan derűvel tudott nézni, hogy 
az ember szinte azt hitte : mosolyog. Levelei, am elyeket akkori
ban intézett hozzám, telvék elismeréssel és hálával azok iránt, 
akik a mozgalmat m egindították. Bízni kezdett a barátaiban és 
hinni az embereknek. Már nem állította a régi határozottsággal, 
hogy a F ranklin  egész nyomdaszemélyzete neki engesztelhetetlen 
ellensége, s hogy ,,ezeknek az em bereknek” a nyomdaigazgatótól a 
legszurtosabb kis szedőgyerekig az a legfőbb gondja, hogy értelem - 
zavaró sajtóhibákkal rontsák le a versei hatását. S azon az em
lékezetes nyáron nem ism ételte oly sokszor a rendes jövendölé
sét, amely szerint ,,ennek a nemzetnek el kell pusztulnia”. B ará t
jának tek in tette minden előfizetőjét, s m agát a megrendelés té



nyét ihajlandó volt arra  magyarázni, hogy az hódolat a magyar 
költészettel és spontán m egnyilvánuló tisztelet az ő speciális mú
zsájával szemben.

Az ő csodálatosan naiv hitével nem  is sejtette, hogy a közön
séget csak azzal lehetett „lépre csalni”, hogy a költőnek enni
valója és ruhája nincs, — nem is gondolt arra, hogy az előfizetők 
nagy része harm adnap m ár nem is em lékezett arra, hogy mit 
rendelt meg. Amikor az itteni előfizetőknek a könyveket szét
küldtem, nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy ,,mit jelent 
ez?”. Az ügyet rég elfelejtették. S olyanok is akadtak néhányan, 
akik megköszönték nekem a ,,csinos ajándék”-ot. Azt hitték, „fi
gyelemből” adom nekik a könyvet, amelyet hónapokkal előbb 
megfizettek. Ezt persze sose tudta meg az öreg költő.

A mozgalom nagyon foglalkoztatta; figyelemmel kísérte annak 
minden fázisát, s tudta, hogy mindenik városból hány az előfize
tője, és érdeklődéssel kereste a rugókat, amelyek „ism eretlen em
bereket arra  indítottak, hogy a m űveit megszerezni óhajtsák”. Az 
elégedetlen költő, aki azelőtt rossz néven vette, hogy van az or
szágban ember, aki nem olvasta a verseit, most minden egyes 
előfizetővel úgy megörült, m int egy nagyon kedves vendéggel, 
s ha lány előfizetőnek a nevével találkozott, szinte szerelmes eksz
tázisban tö rt ki.

— Nagyon szép jele a m agyar költészet térhódításának, hogy 
szép fiatal hölgyek is vásárolnak versesm űveket — így szólt 
ilyenkor.

A naivitása ebben a kérdésben fölülmúlta azt a gyermekessé
get, amelyet megszoktunk nála. Megfeledkezett arról, hogy min
dig nők voltak a „versesm űvek” leglelkesebb olvasói, s ami még 
komikusabb volt, biztosra vette, hogy a női aláírások tulajdonosai 
mind szépek. B ettinákról és hasonlóan lelkes szüzekről álmodozott, 
akik nem nézik a költő életkorát, hanem a költői tehetségét, s 
megszeretik a poétát, ha hatvanesztendős is. Goethét emlegette, és 
olyanfajta hódításokról álmodozott, amelyek a W erther költőjének 
még magas életkorban is az ölébe hullottak. Hagytuk az álmok 
álmodóját ábrándozni, s nem m ondtuk meg neki, hogy ha egyes 
versei meg is közelítik a weim ári „kolléga” költeményeit, az egyé
nisége ugyancsak távol áll tőle!

Szubjektív természeténél fogva kapcsolatba hozta magát m ű
veinek minden egyes vevőjével, s mikor például arról értesült,



hogy az itteni Bárány-szálló tulajdonosának a felesége, a szere
tetrem éltó Lichtneckert Andrásné, előfizetett a könyveire, ez a 
nem éppen rendkívüli eset őt egészen fölizgatta. Levelének erre 
vonatkozó része élénken illusztrálja azt a háborgást, amelyet ez 
az „esemény” a költő lelkében fölidézett.

A  névsorban olvastam Lichtneckert Andrásné nevét  is.12 
Erre ököllel homlokon vágtam magamat, hogy mily .. . tüs
kés, nehézkes, hogy ne mondjam: otromba ember vagyok én! 
Ez a kedves vendéglösné nekem kedvesebb, mint egy tucat 
mágnás vagy gentry! És én még kifogásolgattam egynémely  
ételét! No de az igaz, hogy általában meg nem győztem di
csérni, mondani, hogy bárcsak ez a konyha itt lenne a fő
városban jó ételeivel és olcsó áraival. De tudva, hogy ő is 
előfizetett költeményeimre, mégis másként viselkedtem volna 
velük szemben. Hiszen A Z  a magas kultúra, mikor egy or
szágban már a vendéglősnék is pártolják a szépirodalmat, 
mégpedig annak — közelismerés szerint — magasabb szfé- 
rájú termékeit. Igazán szeretném, ha kegyed alkalmilag k i
fejezné előtte bűnbánatomat és mély tiszteletemet.

Ezt term észetesen meg is tettem , s azt hiszem, hogy az emlí
tett úrnő rég megbocsátotta a költő nehézkes, tüskés modorát.

Ha igaz az, hogy m inden poétában van valam i a gyermek nai
vitásából, akkor Vajda Jánosban — tanú rá az idézett levéltöre
dék — egy egész gyerm ekkert gügyögése nyilatkozott meg, külö
nösen ebben a ránézve kedves, érdekes és emlékezetes korszak
ban. A m áskor oly embergyűlölő költő ekkor m egbékült az egész 
világgal, még a szedőkkel és korrektorokkal is (akiket ő régiesen 
javítnokoknak nevezett), és keblére ölelte az egész emberiséget. 
Minden olvasójával szeretett volna m egism erkedni és összebarát
kozni, szóval: abban az édesen lelkesült hangulatban élt, amely
ben egy másik költő énekelte: Seid umschlungen Millionen, Diesen 
Kuss dér ganzen Welt!

K ijutott az elismerésből a többször em lített bizottságnak is, 
amelyről így nyilatkozik hálásan:

Ezek a derék kollégák igazán atyailag bánnak velem. Va
lósággal gyámság alá helyeztek. Nagyon meg vagyok velük 
elégedve. Jóvátettek  m indent, amit Gyulai et consortes vé



tettek. Ki vagyok békülve velük és a világgal. Ez a nagy 
haszna megvan a vállalkozásnak. Azt hiszem, még ezután is 
kiterjesztik gondoskodásukat élhetetlenségem re.13

Sajnos, ez a reménysége nem teljesedett. Ahogy a bizottság 
Révaival elszámolt, föloszlott, s m int olyan term észetesen nem 
foglalkozhatott a nagy gyerek ügyeivel. Vajda nem sokára megint 
egyedül állott, s újból nagyon szegénynek érezte magát, főleg a 
nagy étvágyhoz képest, amely sehogy se akart a költő szerény 
anyagi helyzetéhez igazodni.

Még nagyobb elismeréssel adózott k é t itteni barátjának, akikről 
a következő túlzásokat kockáztatja:

Amit pedig ön és Miloszávlyevits Milán tettek, az fittyet 
hány-m inden hálálkodási erőködésemnek. De gondolom, még 
az egész becsületes sajtó és irodalom is mélyen meg van 
hatva az Önök emlékezetes, fényes példát adó, nagyszerű 
működésük által. Föl lesznek írva , mint az irodalompártolás 
Napóleonjai,14

Miloszávlyevits, m ikor m egm utattam  neki e sorokat, mosoly
gott, s így szólt:

— Ho, ha igaz, hogy mi Napóleonjai vagyunk a könyvterjesz
tésnek, akkor az is igaz, hogy ez csimborasszója a naivitásnak.

De h á t ez a felhőket karcoló naivitás uralkodó vonása volt a 
Vajda János jellem ének és egyszersmind nagy szerencséje is. Mert 
ez üdvös jellem tulajdonságnak köszönhette, hogy olykor örömei 
is voltak és hogy időnkint — persze csak rövid időre — kibékült 
a világgal és képzelt ellenségeivel. Csakis ez a piram idális gyer- 
metegség boldogította őt ebben a pár hónapban, s ez a naiv biza
kodás varázsolt a m arkáns arcára némi kis fanyar derűt az újabb 
művek előkészítésének a mézesheteiben.

De ez a boldogság se ta rto tt soká. Csak addig, míg a könyvek 
meg nem jelentek.

A sajtóhibákra ezúttal nem panaszkodott, — nem is volt rá oka. 
A Franklin  Társulat nyom dájának érdemes igazgatója: néhai 
Hirsch Lipót, m aga ügyelt arra, hogy szedés, k o rrek tú ra  és revízió 
gondos legyen. Boldogan írta  pár nappal a két könyv megjelenése 
előtt:



. . .  a kiállítás fényes lesz s valahára lesz egy kedvesen ki
állított m unkám .15

S e tekintetben nem is zúgolódott. De az allways displeased em
ber ham ar visszaesett régi elégedetlenségébe. M ár egy hét múlva 
talált egy igen kellemetlen sajtóhibát: a sajtó m agatartását. Nem 
győzött zsörtölődni s fölhánytorgatni, hogy a lapok hűvösen fo
gadják a könyveit. A valóság az, hogy elég melegen írtak  róluk, 
de a soká m ellőzött költő most abba a hibába esett, hogy kezdte 
m agát túlbecsülni, s szerette volna, ha a lapok m indennap foglal
koznak vele. Ez persze a legjobb akarat m ellett se volt lehetséges.

A jövő héten beszélem el, hogy a kitűnő poéta hogyan, mely 
eszközökkel akarta a sajtó nagyobb érdeklődését a könyveire fel
hívni.

V.

Mikor m egjelentek Vajda János újabb munkái, amelyeket az e 
célra alakult irodalmi bizottság adott ki, minden fővárosi újság 
örömmel jelentette ezt az irodalm i eseményt, s lassankint meg
jelentek róluk egyes beható ism ertetések is. Kevés m agyar könyv
ről írtak  nagyobb rokomszenvvel, m int erről a két kötetről, de a 
szerzőjük mégis elégedetlen volt.

— Más hangon kellene írni rólam — panaszkodott —, s több 
megértéssel „m éltatni” a műveimet.

Sokáig tudott társalgás közben vitatkozni azokkal a cikkelyek
kel, amelyek ez időben a költészetével foglalkoztak. Ez időben 
szívesen beszélt nekem írói működéséről általában s egyes m un
káiról különösen, amelyek közt az Ábel és Aranka  című verses 
elbeszélést becsülte legtöbbre, s rá  akart bírni, hogy e költemé
nyéről valam elyik lapba tanulm ányt írjak. A prózáját ism ertet
tem is akkoron a Fővárosi Lapokban,16 de arra, hogy a verses 
dolgaival birkózzak meg, nem tudtam  magam elhatározni. Az ő 
sokszor formátlan, de mindig tartalm as, erőteljes és nem egy h e 
lyen bölcselmi eszmékkel terhes versei erősebbek voltak az én 
kritikusi bátorságomnál, s különben is az volt a véleményem, 
hogy csak olyan író írhat igazságosan poétákról, aki maga is vers
költő. Ma m ár nem hiszem ezt, de akkor így gondolkoztam, s ezt 
meg is m ondtam neki teljes nyíltsággal.

Nem haragudott meg, s egy ideig nem volt szó köztünk e té



máról. De néhány hét múlva megint előhozakodott vele, s amikor 
újból nem et mondtam, így szólt a hangjában némi kis zavarral:

— Mit szólna hozzá, ha m egírnám  Ábel és A rankáról én, amit 
Önnek kellene róla írni?

— Az nagyon érdekes volna — feleltem.
— No hát, majd megpróbálom — dörmögte Vajda.
Azt hittem, az én számomra akarja megírni az autokritikáját,17 

hogy lássam: hogyan bírálná ő e poétái elbeszélést, ha azt valaki 
más írta  volna . . . Mennyire bámultam, mikor később az derült 
ki, hogy az általa készített ism ertetést valam elyik újságnak vagy 
folyóiratnak szánta! Hiszen a levelesládámban őrzök olyan leve
leket, amelyekben egyes írótársak ,,beadják” nekem, hogy körül
belül mit óhajtanak olvasni tőlem a legújabb könyvükről, s egy 
igen kiváló írónk három este egymás után k isért haza Pesten a 
szállóbeli lakásomra, hogy alaposan informáljon a müvéről, amely
ről cikket rem élt tőlem, — de az először történ t a praxisomban, 
hogy valaki a saját maga által ír t dicsőítést általam  kívánja alá
íratni. Olyan távol állott ez a Vajda szúrós egyéniségétől, és oly 
kevéssé vallott a máskülönben puritán  jellemre, hogy múló ötlet
nek, a p illanat szeszélyének véltem.

Tévedtem.
Vajda János komolyan vette a dolgot, s egy szép napon a Pan

nónia kávéházban, a fogai közt morogva, miközben idegesen bab
rá lt az újságok közt, így szólt:

— Csinálom m ár azt az . . . izét.
Ez az „izé” mindenkitől m ástól nagyon kellem etlen lett volna, 

de egyik legkiválóbb költőnktől mégiscsak jelentősnek ígérkezett, 
s azért most m ár udvariasságból (vagy ahogy Vajda szokta volt 
ejteni bájos régieskedéssel: udvariságból) is ismételtem, hogy „ér
dekes lesz”, am it ő bizonyára bátorításnak vett, m ert alig érkez
tem haza Szabadkára, pár nap múlva nagyon vastag ajánlott levél 
jött tőle, és benne az „önbírálat” a következő megjegyzés kísé
retében:

A bizalom ilyetén jelében még senkit sem m ertem  része
síteni. Kérem ügyelni a kéziratra, és használat után meg
égetni vagy ha talán m ár elkésett volna, visszaküldeni.18

A kéziratnak egy percre m egörültem  mint egy nevezetes költő 
igen őszinte és szerfelett eredeti irodalmi vallomásának, s szinte



büszke voltam, hogy olyan okm ányt tartok a kezemben, amely 
unikumszámba megy az írók érintkezésében. De egyszersmind 
meg is ijedtem  tőle, m ert hiszen egy pillanatig se gondoltam rá, 
hogy e különös kalandra vállalkozzak. Azt válaszoltam a költő
nek, hogy „elkéstünk”, s hogy ennyi sok hónappal a könyvek 
megjelenése után Ábel és Aranka , bármilyen tökéletes versesmű 
legyen is, m ár nem aktuális. Elhitte, s lem ondott arról, hogy az 
ő h ihetetlen  naivitással m egírt dicsériádája az én kritikám  gyanánt 
jelenjen meg. Bizalmának és barátságának újabb jeléül azonban 
emlékül nálam  hagyta a különös kéziratot, am elyet Vajda János-i 
önzéssel, plajhásszal és m ajdnem  olvashatatlan szarkalábakkal — 
képzeljék! — a papiroslapok mind a két oldalára írt hegyesen, vé
konyan. A kibetűzése, hogy ne mondjak kicsit, herkulesi m unka 
volt, amihez képest egy középkori elfakult latin  nyelvű m a- 
nuskriptum nak a kihámozása: közönséges regényolvasás.

Nekem mégis egyik legkedvesebb emlékem, amelyet hűségesen 
és diszkréten őriztem meg, m ert egyik legkiválóbb költőnk bizal
mának és barátságának a záloga volt. Amíg Vajda élt, nem is tu 
dott e kéziratról senki, de am ikor meghalt s a halhatatlansággal 
jegyezte el magát, gondolkozni kezdtem, vajon van-e jogom to- 
tábbra is egyedül a m agaménak tekinteni ezt a fölötte nevezetes, 
sajátszerű okmányt, amely a Vajda-irodalom nak kétségkívül egyik 
legérdekesebb adaléka, és egészen új oldalról m utatja be a jeles 
költőt. Azt gondoltam, hogy a kitűnő poéta halála után a kegye
letnek minden megsértése nélkül napvilágot láthatnak ez érdekes 
jegyzetek, s hogy a Vajda János nagyszenvedelmű, hatalm as lírá 
jának nem ártha t az a körülmény, hogy a dicsőségre olyannyira 
érdemes költő öreg napjaiban egyszer meg is szomjazott a dicső
ségre. És m egállapítottam  m agamban azt is, hogy ha az autokri- 
tikák írása divatba jönne, a legtöbb ilyen írás még kevésbé volna 
szemérmes, m int a Vajdáé.

Néhány irodalmi barátom mal közöltem az aggályaimat, s azok 
föltétlenül a kézirat kiadása m ellett nyilatkoztak. Még jó ideig 
haboztam, s csak mintegy másfél évvel a költő halála u tán adtam  
azt át a Pesti Napló-nak,19 amely azt a következő bevezetéssel 
közölte:

Vajda János magamagáról. Lapunk mai és holnapi tárcá
jában nagyérdekű irodalom történeti adalékot teszünk közé, 
a hozzá való kom m entárral. A szóban forgó irodalom törté-



neti adalék Vajda Jánosnak egy magamagáról írt kritikája, 
am elyet Beadeker ma közölt cikkelyében érdekesen beszéli 
el az autó-kritika keletkezésének a történetét. Se erre a — 
sok kritikánál jellemzetesebb — bevezetésre, se m agára az 
au tokritikára nem kell külön felhívnunk az olvasó figyelmét. 
Vajda János immár az irodalom történeté, s a róla szóló, a 
mi tárcánknál jóval jelentéktelenebb intim itások is joggal 
szám íthatnak a művelt közönség érdeklődésére. Nem is azért 
írjuk  e sorokat, hogy kétszeresen apelláljunk erre  a, remél
jük, magától értetődő figyelemre, hanem hogy megfeleljünk 
arra a kérdésre, melyet megbecsülésre m éltó skrupulozitás- 
ból az autokritika közrebocsátója vet fel mai, érdekes tá r
cájában. Nekünk nincs kétségünk benne, hogy Vajda János 
ez írásának a nyilvánosságra hozatalával Baedeker, mint 
helyesen mondja, csak kötelességet teljesít, midőn m int hű 
letéteményes átszolgáltatja a nyilvánosságnak s egyszersmind 
az irodalom történetnek azt, ami a költő halála óta immár a 
históriáé. Nem változtat ezen az sem, hogy e közlés a költő
nek egy gyöngéjét revelálja. Vajda János, az ember, a maga 
apró gyöngéivel, most m ár az anyaföldé; s ha apró gyön
géi életében sok keserűséget okoztak neki, most, hogy a 
költő m ár a halhatatlanságé, senkinek sem ju t eszébe ezeken 
a gyöngéken akadékoskodni. Gyöngéi elm últak vele: zsenije 
túlélte őt. S bennünket ez a zseni minden apró cselekedeté
ben érdekel; m ert még a gyöngéi is jellemzik, magyarázzák. 
Hogyne érdekelne hát az az írása, melyben leplezetlenül 
adja elő, miképpen vélekedett a maga művészetéről? Meny
nyire jellemzi naivitását — azt a naivitást, mely nem hiány
zik egy nagy poétából sem —, hogy míg, kárpótlást keresve 
a mellőzésekért, üres dicséretekkel árasztja el kevéssé mél
tányolt m unkáit, voltaképpen oly keveset tud mondani ma
gamagáról! Az irodalom történet többet fog mondani róla, 
ha nem is írja  alá az autokritika kicsinyes dicsérő frázisait. 
Hogy úgy dicsekszik benne, m int egy gyermek, az tagadha
tatlan, de ki mosolyogna ezen a dicsekvésen, mikor az a 
költő, akit mi ismerünk, magasan föléje emelkedik e kicsi
nyes öndicséretnek! Ismételjük, Baedeker nemhogy nem vét 
a költő emléke ellen, midőn közzéteszi ezt az irodalom törté
neti dokumentumot, hanem valósággal kegyeletes aktust tel
jesít, s hozzátehetjük, hogy egyben: szolgálatot tesz a ma



gyár irodalom történetírásnak, amelyet még sokáig fog fog
lalkoztatni a Vajda János érdekes, bizarr, hatalm as alakja.

Hogy egy régi újságnak mintegy huszonöt év előtt ír t meg
jegyzéseit itt közlöm, nemcsak azért teszem, hogy e cikksorozat
ban legyen valam i magasabb színvonalú közlemény is, de kor- 
történeti szempontból is. Hadd lássa a Nemény Am brus20 vagy 
Balla Mihály21 cikkében a mai olvasó azt a komolyságot, amellyel 
akkor az irodalm i kérdéseket tárgyalták. És hadd lássa a mos
tani közönség és a mai író, hogy milyen érzékeny volt ez időben 
az írói és szerkesztői lelkiismeret! Én csak hosszú skrupulizálás 
után és mások rábeszélésére m ertem  közzétenni az érdekes V ajda
relikviát, az azt publikáló újság pedig hosszan m agyarázta a köz
zététel jogosságát, s minden tekintélyével védett meg engem az 
indiszkréció vagy a kegyeletlenség esetleges vádja ellen. Az ilyen 
ügyet manapság, úgy gondolom, kevesebb aggsággal és kevesebb 
habozással intéznék el.

Ennél a kéziratnál egyébaránt semmit se ismerek, ami jobban 
és hívebben jellem ezhetné Vajdát. A költő teljes naivitása benne 
van abban a gyermekes öndicsekvésben, amelyből az autokritika 
állott. S m ily jellemző volt a költőre maga a fura eszme, hogy az 
írásairól ő közölje a publikumm al a — véleményemet, s hogy nem 
is sejtette e gondolat groteszk voltát s az eljárása komikumát! 
Hogy naivitásának e m egnyilvánulását bizalommal adta át nekem!

Ez a bizalom egyik legszebb jellemvonása volt a máskülönben 
bizalmatlan term észetű költőnek, m ert bizonysága volt annak, 
hogy ha valaki őrá bízott volna hasonlóan intim  írást — amely 
a szerzőjét többé-kevésbé mindig komikus színben tünteti föl —, 
azt ő is titokban őrizte volna.

Ma nem tanácsolnám egy írótársam nak se, hogy ennyi biza
lommal legyen valamelyik kollégája iránt. Attól tartok, hogy a 
pályatársak m ár az első este mosolyognának az önkritikáján a 
kávéházban. Vagy nem?

VI.

Még egyszer visszatérek Vajda János ama boldog korszakára, 
amikor a könyveit — ha nem is olvasta, de — vásárolta a kö
zönség.



A kedélyhangulata ebben az időben változó, — hol keveset re
mélt, hol meg túlságosan sokat, m int a szerelmes lány vagy fiú, 
himmelhochjauchzend vagy zum  Tode betrübt, aszerint, hogy írt-e 
vagy beszélt a ránézve oly fontos témáról. Ha írt: akkor aggódott, 
ha beszélt: a sikert biztosra vette.

A személyes érintkezésben e hónapok alatt bizakodó, remény
kedő, m ajanem  dicsekvő volt, míg a leveleiben skrupulizált, elé
gedetlenkedett, és panaszkodott. Vajda egyáltalában nem volt 
kellemes levélíró, s e tekintetben ugyancsak nem hasonlított Tóth 
Bélához, akinek hozzám intézett három pompás episztoláját a 
Dettre János kitűnő barátom  érdekes kom m entárjával közölte ka
rácsonykor a Bácsmegyei Napló. Tóth Béla m inden egyes m agán
levele egy-egy finoman kidolgozott írásmű, amely szinte kíván
kozik nyomdafesték után, — ambícióval szerkesztett levelek ezek, 
amelyek büszkékké tehetik azokat, akikhez intézték. Az Esti Le
velek szerzője megtisztelte a barátait (és önmagát) azzal, hogy 
nem ír t hozzájuk pongyolábban, m int a nagyközönséghez, s a p ri
vát levelekbe éppen úgy belefektette a maga egész írói művésze
tét, m intha nagy honorárium ért alkotná remekbe ő k e t.. . Nem 
így Vajda János. Ő a levelezését pongyolán intézi: hiszen ez ma
gánügy, amelyhez a címzetteken kívül senkinek sincs köze, — 
gondolhatta Vajda, aki a prózában különben is távolról se volt 
olyan erős, m int a verseiben, amiben nagyon hasonlított Petőfi
hez.22 De azért a levelei különösen jellemzők, sokkal inkább, m int 
a Tóth Béláéi, éppen, m ert ez utóbbi ötvösművészettel alkotta meg 
az övéit, Vajda pedig azon pongyolán dobta pap írra  őket, ahogy 
a pillanat diktálta. Abból a 40—50 levélből, amely előttem fek
szik, nemcsak Scheermann, aki az írásból következtet, konstruál
hatná meg a Vajda János érdekes jellemét, de a pszichológus is 
megkapná a tartalm ukból az igazi és az egész Vajdát. M ert ez az 
őszinte em ber és nyílt szívű poéta, amikor levelet ír, nem ismer 
se konvenciót, se álszemérmet, — nem palástol semmit, és elárul 
mindent.

Lehet, hogy a levelei azért voltak tele aggsággal a mozgalom 
sikerével szemben, m ert nagyobb agilitást ak art kiváltani a h í
veiből, de valóbbszínű, hogy ez csak a töprenkedő természetéből 
eredő rágódás volt, amely őt teljes életében mindig izgatta, s 
amellyel m ásokat is nyugtalanított.



Egyszer pl. így ír:
M éltóztassék ezen [előfizetési] ívekkel belátása szerint cse

lekedni. Amint az eddigi eredm ényt a lapokból láthatja, il
letőleg nem láthatja, az a várakozások mögött marad, mesz- 
szebb, m int gondoltuk.22

Máskor meg:
Hogy eddig nagyobb siker nincs, annak legfőbb oka az én 

élhetetlenségem  . . . Azt hiszem, hogy sok végzetes körül
mény — fagy, azután szárazság, végre a Janszky-ügy — ká
rom ra voltak. De m ajd talán mégis föllendül a részvét az 
utolsó napokban.24

Semmi sem lehet jellemzőbb a kitűnő költő ősnaivitására, m int 
a fagynak s az azt követő szárazságnak tulajdonítani a „részvét” 
hiányát, am ellyel az előfizetési íveket a publikum  fogadta. Négy 
forintokról volt szó akkor, s nem hiszem, hogy azért, m ert fagy 
volt — még ha ezt az istencsapását szárazság követte is —, ke
vésbé keltek a könyvek s hogy a legagráriusabb m agyar is azért 
húzódozott volna a Vajda-mozgalomtól, m ert a fagy tönkretette a 
vetését. Nem, ilyen kifogásokra nem szorul a közönség, ha nem 
akar o lv asn i. . .  De még furább a hivatkozás a Janszky-esetre, 
mint könyvvásárlást gátló körülm ényre. Ez m ár a politikát szerető 
em bernek a m entalitásából fakad, amely szereti az ügyét az or
szágos dolgokkal kapcsolatba hozni s személyét a politikai élet 
hom lokterében látni.

Azoknak a kedvéért, akik m ár nem emlékeznek az akkor — 
1886^ban — nagy port fölvert afférra, vagy nem is hallottak soha 
róla, röviden elmondom az esetet, amelytől Vajda a versei ke
lendőségét fé lte tte s amely abból állott, hogy egy Janszky nevű 
osztrák vezérőrnagy a m ondott év m ájusában Budavára vissza- 
vívásának az évfordulóján azt a bolondot követte el, hogy a 
budai tem etőben tüntetőén megkoszorúzta Hentzi tábornok sír
ját, s azt a m ásik bolondságot is, hogy a köréje csoportosult 
tiszteknek, m int a nemes kötelességteljesítés és a katonai eré
nyek m intaképét m agasztalta Hentzit, azt a gyűlölt generálist, 
akinek az emlékszobra különben is állandóan szálka volt a m a
gyarok szemében. Nagy botrány lett ebből. Interpellációk a tisz
telt Házban, macskazene Janszkynak (amelyet az egyetemi ifjú 
ság rendezett a függetlenségi p á rt tám ogatásával s a korm ány
párt titko lt helyeslésével), ablakbeverés a vezérőrnagy úrnál stb.



Tisza Kálmán m iniszterelnök ekkor állott hatalm ának a tetőpont
ján, s az interpellációkra szokatlanul „snajdig” felelt, s a magas 
katonai méltóságok s az udvari körök nagy ám ulatára helyte
lennek és tap intatlannak nyilvánította Janszky eljárását. Ez a vá
lasz meg Bécsiben keltett kinos szenzációt. Megszólalt Albrecht 
főherceg is, aki természetesen nem  a Tisza p ártjá ra  állt, s merev 
katonai kaiserlich-königlich álláspontra helyezkedett, amire meg 
Falk Miksa ír t a Pester Lloyd-ban fulmináns vezércikket olyan 
hangon, am inőt — még akkor — nem szoktak meg a főhercegek. 
Olyasvalamit szalajtott ki a tollán a kitűnő publicista, hogy „az 
öreg m ár csak lárm át tud csapni, de ártani nem ”. Persze Falkot 
arra  kényszerítették, hogy a tám adását „kim agyarázza”, és Jansz- 
kyt időközben soron kívül előléptették, de azért az affér végül 
mégis a m agyar álláspontnak és Tisza Kálm ánnak a teljes győ
zelmével végződött, aki olyan legfelsőbb kéziratot eszközölt ki az 
uralkodótól, amely fényes elégtételt szolgáltatott a m egbántott 
magyar közvéleménynek.

Ezt az esetet, amely különben a históriáé, csak azért elevení
tettem  itt föl, hogy lássák, mily kevéssé lehetett az befolyással a 
Vajda-kötetek kelendőségére. Nem emlékszem, hogy egyetlen em
ber azért m aradt volna közömbös ez irodalmi mozgalommal szem
ben, m ert a Janszky-affér foglalkoztatta a kedélyeket, sőt úgy 
tudom, hogy maga Tisza Kálmán, akit talán az egész országban 
legjobban érdekelt az eset, szintén az előfizetők közt volt. Mik
száth legalább, aki szintén tagja volt a bizottságnak, megígérte, 
hogy hozza az ,,öreg”-et, Magyarország nagyurát.

Ugyanez az akkord még egyszer fölcsendül a Vajda korrespon- 
denciájában. P ár héttel később (pontos időmeghatározással nem 
szolgálhatok, m ert Vajda sohase keltezte a leveleit) így ír:

A mai lapok közölték újból a felhívást. K ét hét múlva 
meglátjuk, mi lesz? Kétségkívül az időpont rosszul volt meg
választva. De meg a fagy, u tána a hőség is m egijesztette a 
gazdákat. Végre pedig Janszky s a bajor tragédia fordította 
félre a figyelmet. Lehet azonban, hogy még fölpezsdül az 
érdeklődés.25

Megint a fagy s utána a hőség, újból Janszky s hozzá még a 
bajor tragédia! II. Lajos, akit elmebetegsége m iatt az uralkodás
tól eltiltottak, a starnbergi tóba ölte magát, és a segítségére siető



orvost: dr. Guddent is magával a halálba rántotta. A részvét a 
tragikus véget é r t rokonszenves k irály iránt általános volt a m ű
veltek köreiben, de nem valószínű, hogy szomorú végzete egyetlen 
vevőtől is megfosztotta Vajda Jánost. De ö maga, a naiv poéta- 
lélek, ez a gyermeknek m aradt öreg költő, mindvégig hitte, hogy 
ezek a „szerencsétlen körülm ények” voltak okai a félsikernek. 
(Még évekkel később is úgy emlegette a Janszky-affért meg a 
wittelsbachi tragédiát, m int az ő saját külön két balesetét, ame
lyek egyenesen őellene intézett m erényletei a Sorsnak, az őt kö
vetkezetesen üldöző Anankénak.)

Mint egy az égboltozatot folyton aggodalommal vizsgáló mező
gazda, aki félti a vetését, úgy félti az előfizetőit az időjárástól 
Vaida. Megint visszatér e tém ára, és írja:

Ez a veszett időjárás az egyik oka, hogy ügyem et kevésbé 
szorgalmazhatom. De az m ár bizonyos, hogy a gentry és a 
mágnás meg vannak dögölve, — m ár legalább a nemzeti 
kultúra számára. Csak a m unkás középosztálytól lehet va
lam it várn i.26

Ezt az erős hangot, amellyel a m ágnásvilág és a gentry ellen 
rohant ki az érzékeny költő, bizonyára nemcsak a megdicsért 
„munkás középosztály” fogja megbocsátani neki, hanem a két ka
szinó is, amelynek a közönségét Vajda annyira elítéli. Ha le tt 
volna „ív tartó” (így nevezték a régi jó világban az előfizetőket 
fogdosó derék irodalom barátokat), aki ezekben a körökben is pró
bált volna propagandát csinálni a „v á lla la tiu n k n ak , ott is lehetett 
volna találni négy forintnyi áldozatra kész kultúrm ecénásokat. De 
hát a Vajda-kom ité írótagjai a kávéházakban gyűjtötték a t. c. 
előfizetőket és nem az úri kaszinókban. A könyviszony pedig álta
lános m agyar betegség volt akkortájban, és nem egyes kasztok
nak és társadalm i köröknek az idegenkedése. A könyvvásárlás 
egyáltalán nem volt divatban, s a „munkás középosztály” se te r
helte meg könnyelműen a budget-jét irodalmi költségekkel.

A Vajda-mozgalom s annak csekély sikere m indenesetre jó volt 
arra, hogy fölhívja az írók és könyvkiadók figyelmét a fásult kö
zönyre, amely a magyar könyvek terjedésének az ú tjá t állta. Eb
ben az időben történt, és összefüggésben volt a Vajda-mozgalom 
tapasztalataival, hogy Urváry Lajosnak, a Pesti Napló szerkesztő
jének s az írói kör elnökének a felszólítására előadást tarto ttam
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az írók és Művészek Társaságában a könyvvásárlás előmozdításá
ról, amely élénk vitára adott alkalmat, s annyit eredményezett, 
hogy legalább a kaszinók és olvasókörök megmozdultak, s na
gyobb mennyiségben kezdtek könyveket rendelni. Ezt a mozgal
m at most csak azért em lítem  meg, m ert a Vajda-akcióból sarjad- 
zott ki. Részletesen majd külön írok róla, ha nem vesztem el ad
dig a kedvemet az emlékeim közlésétől, vagy a közönség nem 
unja meg őket. Előbb azonban van még ném i mondanivalóm 
Vajda Jánosról.

VII.

Egy olvasóm azt veti szememre, hogy az emlékezésekben, ame
lyeket itt közlök, kevés az életrajzi adat, nincsen semmi irodalom- 
történet, és még tulajdonképpeni kritika sincs.

Nem csodálom, hogy az ellenvetést éppen akkor hallom, amikor 
Vajda Jánossal foglalkozom, akinek az élettörténete igazán első
rendű posztulátum a az irodalom történeti kutatásnak, m ár csak 
azért is, hogy lássa a mai verseket olvasó nemzedék, m int fe j
lődhetett egy paraszti eredetű m agyar fiú bölcseim! eszmékkel 
vívódó kitűnő költővé. Egy ilyen életrajz — főleg, ha gondos és 
lelkiism eretes toll írná — vagy egy komoly irodalom történeti és 
esztétikai m onográfia róla bizonyára nemcsak értékesebb, de ér
dekesebb olvasmány is volna, m int azok az igénytelen és rend- 
szertelen jegyzetek, am elyeket én itt a nagy lírikusról hétről 
hétre elcsevegek. Nagyon jól tudom ezt, és mégse óhajtok biográ- 
fusuk és irodalom történeti helykijelölőjük lenni azoknak az írók
nak és költőknek, akikkel a följ,egyzésekben foglalatoskodok. En
gem ez írótárisaimnál, kedves halottaim nál, akik nemes barátaim  
vagy legalábbis engem rokonszenvükkel kitüntető jóembereim vol
tak, inkább az ember érdekel, az ember m inden erényeivel és hi
báival, szeretetrem éltóságával vagy kedvetlenségével, eredetiségé
vel és különösségeivel, szereléseivel és gyűlölségeivel, úgy, ahogy 
ezek a jellemvonások és lelkiérzések az ő hétköznapi viselkedé
sükben, a polgári életvitelükben s az em bertársaikkal való érin t
kezésükben megnyilatkoztak.

Ehhez a szándékomhoz, am elyet nem m erek módszernek ne
vezni, akkor is hű maradok, ha több gyarlóságot találok a költő 
emberi voltában, jellemében és a viselkedésében, mint kiválóságot.



Vajdánál például, aki igazán hasonlíthatatlanul nagyobb poéta, 
mint ember. Ami egyébaránt, ha nem is nagy dicséret, egészen 
természetes megfigyelés, m ert hiszen rég elfogadott és cáfolatlan 
igazság, hogy a nagy írók — és m entül nagyobbak, annál inkább!
— gyarlóbbak az alkotásaiknál. Olyan igazság, amely alól nincs 
kivétel. S ha Vajda Jánosnál ez a szembeállítása az embernek az 
oeuvre-jével még szembeszököbb, mint másoknál, az nem pusztán 
azért van, m ert sok más költőnél társadalm ilag kevésbé kezelhe
tőnek m utatkozott, de azért is, m ert a legtöbbnél mélyebb és iga- 
zabb s mindegyiknél erősebb szenvedelmű poétalélek volt.

Ebben is hasonlított halhata tlan  Petőfinkhöz, akit rajongón 
imádott, e nagy elődjéhez és őszintén csodált m intájához, akinek 
mégse volt epigonja (mert mindvégig a maga ú tján  haladt s a 
maga nyelvét írta), a poéták poétájához, akiben a költő szintén 
toronymagasságban trónolt az emberi porhüvely fölött. Elégszer 
hallottam  olyan kortársaitól, akik személyesen ism erték a „Talpra 
m agyar” dalnokát, hogy e szoborrá nem esült nagy Dicsőségünk
ben mily kevés szeretetrem éltóság derült, s hogy a modora, e 
fontos külsőség, minden volt, csak nem m intaszerű. Valószínű, 
hogy a históriai Pilvax-kávéház pincérei nem egy apró tehetsé
get vagy ügyesen domborító tehetségtelenséget, akiknek ma a 
nevét is alig tudjuk, jobban szerettek és többre becsültek, m int 
„Petőfi u r”-at, a XIX. század egyik legnagyobb zsenijét, aki nem 
volt oly barátságos term észetű és olyan elegáns, m int a kedves, 
nyájas modorú, mosolygós, de ösztövér talentum ú Bulyovszky 
ú r . . .  És nem érhet nagyobb csapás költőt, írót vagy művészt, 
mint ha benne az ember a k ü lö n b . . .  Öh, V ajdának a kor- és 
kartársai közt is volt nem egy, aki ideiglenesen magasabb irodalmi 
karriert fu to tt be a társasági és egyéb külső erényeinek a révén,
— de hol lesznek ezek, amikor az irodalmi alkotásaiknak az ér
tékéhez képest helyezik el őket az irodalom történet arcképcsarno
kában?

Ismétlem, nem írok irodalom históriát s még kevésbé biográfiát, 
amihez hiányoznak is a mostani közlekedési és egyéb érintkezési 
viszonyok közt az összes segédeszközök: levelek, okmányok, ta 
núskodások, újságcikkelyek . . .  Megelégszem azzal, ha néhány ada
lékkal szolgálhatok annak, aki majdan érdemlegesen és con 
amore fog foglalkozni e fölötte érdekes és rendkívül izmos költői 
jelenséggel.

A Vajda-adom ákat, amelyek közismertek s am elyeket a halála



alkalmából fölelevenítettek az újságok, szintén mellőzöm, már csak 
iránta való szeretetből is, m ert ezek nem az ő hatalm as agyából 
fakadt elmésségek voltak, hanem a rovására és gyengéinek reve- 
lálására gyárto tt élclap-vicoek, amelyek csak arra  alkalmasak, 
hogy komikus színben tüntessék föl a legjelesebb és legmagyarabb 
lírikusok egyikét. Úgynevezett elmés mondásai, szellemes ötletei 
nemigen voltak, s humora, tréfája  is csak ritkán jelentkezett. Va
lami ősparaszti komolyság és barbár nehézkesség ömlött el az 
európai k u ltú ráé rt rajongó költő lényén, am elyet a nagyvárosi 
élet az ún. úriem berekkel való gyakori együttlét se tudott u rbá
nussá enyhíteni. Vaskos egyéniségéből mindig erdőillat áradt; a 
vaáli erdő hajlíthatatlan  tölgyeihez, ezekhez a hatalm as erdei osz
lopokhoz m arad t hasonlatos, amelyek közül őt a m agyar Sors a 
főváros épületkolosszusai közé deklasszírozta. Ebből a markáns, 
erőteljes figurából — maga is ¡mintha M eunier-nek volna egy pon
gyola, de hatalm as szobra — hiányzott minden játsziság, s m ert 
a kedélye is borongásokba m erült és merengésekbe borult, paj- 
zánságokat is vajm i ritkán hallottunk tőle.

Az írásaiban is túlkomoly volt. Egész — elég terjedelmes — 
levelezésünkben alig akad egy-egy sor, ami kedélyességre vagy 
tréfás hajlandóságra m utatna. Tőle m ár különös kedélyesség — 
sőt elmésség! —, m ikor egy hozzám intézett levelét ekként fejezi 
be: „Üdvözölve Önt és Milán írótársunkat” stb.

Itt a tréfaság az utóbbi, az általam  aláhúzott, két szóban re j
lik, — abban, hogy közös kedves emberünket: Miloszávlyevits 
Milánt ,,írótársunk”-nak nevezi. Ezt a barátságos u ra t nagyon 
szerette Vajda. Igen hálás volt hozzá azért, hogy e szenvedelmes 
vadász gyakrabban adott alkalm at neki kacsázásra a ludasi tavon 
s m áskülönben is vendégszerető volt hozzá. Őszintén szerethette 
őt a költő, m ert tréfálkozott vele. Tudvalevő, hogy a legtöbb em
ber — s m entül nyíltabb természetű, annál inkább — csak azzal 
tud tréfálni, akit szeret. (Ezért tréfál a gyermekekkel, akiket 
majdnem mindenki szeret, majdnem  minden ember.) . .. Más alka
lommal meg „Milán bácsi”-nak nevezi egy levelében a kedves 
vadászpajtását, és ismétlem: ez a bácsizás nála m ár viccelődés, 
tréfa, kedélyeskedés, pajzánkodás és humorizálás, de egyszersmind 
a meleg szeretetnek nyájas megnyilatkozása volt.

A hum or múzsája és a gráciák bizony távol lehettek attól a 
szerény szobától, amelyben a Vajda János bölcsője a vaáli erdész
lakban ringott. Ellenben az a gonosz efrit, aki a bizalmatlanság,



a kétségeskedés és az érzékenység magvait p lántálja be a gyer
meki szívbe, alighanem soká időzött a kitűnő költő kis bölcsője 
mellett és elhessegette onnan azokat a jóindulatú tündéreket, akik 
a vidámság és a boldogságra való tehetség adományával szokták 
megajándékozni a kisdedeket. . .

Ő maga panaszolta nemegyszer, hogy egészen fiatal korában is 
sokat szenvedett a nehézkességtől és a bizalm atlan természetétől, 
amely m ár korán távolabb tarto tta  a játszótársaitól, m int amily 
közelségben azok állottak egymáshoz. Az az állandó érzés nyugta
lanította gyermekéveiben is, hogy terhére van a környezetének, 
s ez az aggodalma mindvégig megm aradt, úgyannyira, hogy sok
szor lég jelentéktelenebb írótársaival szemben is félénken és fél
szegen viselkedett, mintegy elnézésüket kérve, hogy él. Egy ilyen 
alkalommal mondta róla találóan egy hum oristánk:

— Vajda Jancsi m ár m egint bocsánatot kér azért az arrogan
ciáért, hogy ő is részt vesz a Föld mozgásában.

Ám ez a bizalmatlanság, amely természetesen nem m erült ki az 
önmagával való viaskodásban, áldásos is tudott lenni. Vajda is 
„nagy idők tanú ja” volt — bár ebből a szép szerepéből sohase 
próbált tőkét csinálni, s azt, m int mások, dúsan kam atoztatni —, 
s ekkor csak a maga lelkesedésében bízott, a másokéval szemben 
tamáskodott. A márciusi napokban, amikor Európa-szerte meg
indult a nagy erjedés, a polgári szabadság e germ inaljában ő is 
az Űri utcai történelm i kávéházban tanácskozott Petőfivel, Jókai
val s a többi lelkes fiatalokkal, akik később a „márciusi ifjak” 
szép nemesi előnevet kapták. A mi költőnk ekkor csak huszonegy 
esztendős volt, legfiatalabb a Pilvax összes vendégei között, nem 
beszélt hát sokat; szerényen hallgatta, amit mások, nála bölcseb- 
bek és tapasztaltabbak (a huszonöt évesek!) mondtak, s a józan 
tanácsokat, am iket ezeknek a közéjük járó tekintélyes és okos pol
gárok, Nemzeti K öristák27 és egyéb politikusok adtak. Nem sze
rette ez utóbbiaknak a szordinóját, s nem bízott amazoknak a lel
kesedésében, amelyet Goethe szerint nem lehet spirituszba tenni 
s ily mód konzerválni, s am ikor látta, hogy a tervezgetés azzal 
a Pató Pál-szerű eredménnyel akar végződni, hogy „majd holnap 
határoznak”, egy percre félretette a bátortalanságát, az ajtó elé 
állt, am elyre ráfordította a kulcsot, nekitám aszkodott a széles vál- 
laival, és hatalm as, öblös hangjának dörgő erejével odakiáltotta a 
halogatóknak:



— Innen bizony elevenen nem megy ki senki emberfia, amíg az 
urak nem határoztak!28

S az ifjú Vajda János fenyegetésének meglett a foganatja, — 
március tizenötödike megszületett.

Ne értsenek félre! Vajda János nem csinálta a negyvennyolcat 
(nem is tudjuk, ki csinálta, — úgy pattan t az ki a m agyarok szí
véből!), de sokat te tt hozzá és változtatott rajta. Hogy mit, az nem 
állapítható meg, de bizonyos, hogy az ő energikus föllépése nélkül 
nem március 15-én indult volna meg a magyarság vértelen, nemes 
forradalm a, hanem  később. És az is bizonyos, hogy másképp. Mert 
az ilyen folyam atoknál nemcsak egy vagy többnapi késedelem, 
de egy félórai is nagyot változtat a történéseken, am elyeket pilla
natnyi hangulatok és váratlan föllépések irányítanak.

Históriai nagy időkben az ilyen lelkes és egyben bizalmatlan 
jellem csodákat képes művelni, — kicsi viszonyok közt és norm á
lis években a maga darabosságában és merevségében anakroniz
mussá lesz, sőt azok előtt, akik a vívódását csak fölületesen vagy 
rokonszenv nélkül szemlélik, komikus alakká válhat.

Ez volt a Vajda János szomorú sorsa is. Egy oroszlánnak az 
erejével volt fölruházva, s egy szelíd háziállat szerepére kárhoz
tatva.

A legközelebbi cikkben látni fogják, hogy a fővárosi utcákon 
bolyongó oroszlán m ily sokat volt kénytelen morogni ama lappá- 
liák m iatt, amelyekkel városi ember könnyen megalkuszik, de az 
őserdők nemes nagy vadja nem  tudott megbékülni.

VIII.

Múlt heti tárcám ban arról volt szó, hogy a költőnek, akiről ez 
emlékezéseket írom, mily sok baja volt a külső világgal: az em
berekkel és a közviszonyokkal. De nem csoda. Vajda János egyike 
volt a legapprehenzívebb term észeteknek, kikkel valaha találkoz
tam. (Talán még csak a másik nagy neheztelő, Acsády Ignácz, a 
jeles történetíró, te tt ebben a tekintetben túl rajta.) Ha igaza van 
Goethének, aki szerint „okos em ber sohase apprehendál”, akkor 
Vajda János bizony nem volt okos. S ez nem is szégyenletes rá 
nézve. M ert valam int a forradalm akban, ahogy a hebegő Sükei 
eldadogta: nincs szü-szükség o-ko-kos emberekre, úgy a költészet
ben — ebben az állandó nagy és szent forradalom ban — sincs



szükség rájuk. A költőnek költőnek kell lenni, és nem okos em
bernek.

És aztán nemcsak Vajda, de Petőfi, Ady, Csokonai, Byron, 
Shelley, Musset, Verlaine és tu tti  quanti se éppen m intaképei a 
józan okosságnak, s úgy látszik, bizonyos dalosok, különösen né
mely lírikusok, egyenesen antitalentum ok a mindennapi élet gya- 
korlatiságában, ellenben betegesen érzékenyek, könnyen sértőd
nek meg, s ők maguk is állandóan attól félnek, hogy valakit 
megbántanak.

A Vajda János társaságbeli helyzetét érezhetően súlyosbította 
önnön term észetének az a sajátos rezonálása, amely folytonos fé
lelemben ta rto tta  őt, a patologikusán érzékenyét, a mások érzé
kenységével szemben. Mindig arra  gondolt, ő, a m indent rossz- 
névenvevő, hogy m egharagusznak r á . .. Állandó aggodalma volt 
az is, hogy másoknak terhére van s hogy alkalm atlankodónak 
tartják. Mielőtt a kávéházban egy újságot vett a kezébe, még ha 
az a legjelentéktelenebb vidéki lapocska volt is, soha el nem 
mulasztotta m egkérdezni attól, akivel együtt ült, vajon az nem 
épp azt a lapot óhajtja olvasni. S ha látogatást te tt nálam, a tá r
salgást rendesen azzal a kérdéssel kezdte, nincs-e terhem re, nem 
készülök-e valahova, nem tartóztat-e valami ,,fontosabb” dolgom
tól s hogy ne jöjjön-e alkalm asabb időben?

S nekem  nemegyszer meg kellett esküdnöm, hogy szívesen lá
tom s hogy nem jö tt rosszkor. De még az ilyen bizonykodás után 
is sokszor bizalm atlanul tek in te tt rám, s gyanakodott, hogy csak 
„udvariságból” tagadom el előtte a nagy elfoglaltságomat.

Ha lent já r t  Miloszávlyevitsnél, egy-egy ozsonnára vagy vacso
rára, rendesen hozzám — illetve a szüléimhez — is eljött, persze 
sok és nagy bátorítás után, s az én jó öregeim őszintén örültek, 
hogy egyik kedvelt poétájukkal elcseveghetnek. Apám csak ke
véssel volt idősebb nála, s jóízűen beszélgetett el vele a negyve
nes évek pesti életéről, a régi, m eghitt kocsmákról és kávéházak
ról, amelyeket m indketten ism ertek, s az intellektuálisok akkori 
mozgalmairól. De mindig eltarto tt jó ideig, amíg ennyire nekim e
legedett, — eleinte itt is azon búsult, hogy ő m ár m egint alkal
m atlankodik s hogy ő milyen kellem etlen vendég. Nos, ha az volt, 
azáltal le tt azzá, m ert folyton annak mondta m agát.

A meghívást sohase fogadta el könnyen, m ert hát „hogy’ illik 
az, hogy ő annyi alkalm atlanságot okozzon egy úri háznál?” De ké
sőbb, amikor ez aggságait m ár legyőzte, igen élénken — majdnem



kedvesen — tudta dicsérni az anyám pompás non plus ultra ká
véját, am elyet a költő jelenlétében főzött, ,,amelynél különbet bi
zony Csávolszky29 se iszik Pesten”, s lelkes hangon csinált reklá
mot egy-egy vacsoránknak, ,,aminőt az Angol K irálynőben se lehet 
kapni”. Nehéz vendég volt, amíg nagy szerényen helyet nem fog
lalt az asztalnál, de azután — túl a kezdet nehézségein — egészen 
kezelhetőnek bizonyult, s képes volt minden falat után hálás te
kintettel nézni a háziasszonyra, aki őt oly pompás ételekkel tudta 
megörvendeztetni. Anélkül, hogy gourm and-nak lett volna mond
ható, neki minden étkezés fontos élmény, a vendégszereplés pedig 
valóságos regényes kaland volt.

Hozzájárult ehhez természetesen a fővárosi lakossá lett költő
nek örök vidékiessége is, am elyet hazulról hozott az erdők mé
lyéből, s az a faluszeretet, amely mindvégig megm arad azoknak 
a szívében, akiknek az a sorsuk, hogy vidéken szülessenek és P á
rizsban vagy Budapesten haljanak meg. Vajda János, az erdők 
szülöttje és budapesti hónapos szobák szomorú lakója, nem kí
vánt vidéken élni, — talán nem is tudott volna. Nem lett volna 
képes hosszabb ideig nélkülözni a nagyváros nyüzsgését, az édes- 
komisz Budapest elevenségét, a kávéházak füstjét, a Csalányi sö
rét s a Nagy Miklós™ újságait, de időnkint hazakívánkozott a kis
városi csöndbe, a vidéki élet stílustalan kedélyességébe, egyszerű 
szerény házak jóságos vendégszerelmébe. A lelkében mindig vi
déki m aradt a fővárosi .szobaúr, s a modern, sőt mondámé tárgyú 
Találkozások meg az Alfréd Regénye szerzője éppoly falusias m a
radt, aminőnek őt a népies Ábel és Aranka  tükrözte.

— Ez az én igazi otthonom! — mondotta nemegyszer kedvtelve, 
ha fákkal beültetett és orgonaboikrokkal zöldellő szerény udva
runkba lépett.

Volt ott egy gesztenyefa, m ár akkor jó negyvenesztendős, amely
nek az árnyékában szoktunk ülni, beszélgexni és kávézni. Igazán 
szép fa volt, amely után még ma is búsulok. Még ma is megvan, 
de már nem az enyém . . .  S még jobban siratom, ha eszembe jut, 
amit Vajda mondott, valahányszor látta:

— Óh, ha ezt a fát föl lehetne vinni Pestre! Micsoda verseket 
lehetne az árnyékában írni!

Palicson és a ludasi tavon talán még boldogabbnak érezte m a
gát, s Miloszávlyevitset, aki alkalm at adott neki, hogy kacsázhas
son ottan, a jóltevőjének mondta.



Általában hajlandó volt szertelen túlzásokra. Ha rosszul érezte 
magát, elveszettnek vagy legalábbis pusztulásra indultnak mondta 
a hazáját, amelyben „nem érdemes élni”, — ha pedig jó hangu
latban volt, m int m inálunk mindig, akkor bőgőnek nézte az eget, 
Magyarországnak fényes jövőt jósolt, a szerény földszintes háza
mat a Széchenyi-téren Tuszkulumnak nevezte ki, s Miloszávlye- 
vitsnek az igazán tágas udvarházát fényes palotává léptette elő.

Itt kevésbé bántották azok az apró tűszúrások, amelyek őt 
„odafönt” vérezték, s néha szinte üldöztetési mániába ejtették. 
Itt inkább bízott az emberek jóságában, igazságérzetében és ön
zetlenségében, mint a „rom lott” Budapesten, ahol Nagy Miklóson, 
Szüry Dénesen31 és még néhány derék férfiún kívül csupa „klikk
em ber” van. (Nála ez a szó „klikkem ber”, nem jelentett sokkal 
jobbat a gazembernél.)

Különös! — itt, ahol olyan kevesen ism erték a jelentőségét és 
sokan azt se tudták, hogy ő egyáltalában valaki, itt boldogabb 
volt, mint a székesfővárosban, ahol mégiscsak sokan emeltek előtte 
kalapot (talán mégse volt ott annyi klikkember, mint a költő gon
dolta!), s ahol még miniszter is akadt, aki előre köszöntötte. Ha
láláig se felejtette el, hogy Wlassich Gyula, közoktatásügyi m i
niszter korában, a Duna-parti korzón m egállította, bem utatkozott 
neki, és érdeklődéssel beszélgetett vele. De a Milassin Joki ba
rátsága (aki mint palicsi pénztáros apró szívességeket tett neki) 
éppoly becses volt előtte, m int akárm elyik kegyelmes úré, s való
színűleg őszintébbnek is tarto tta . Ezt a kedves, kedélyes, bohém 
természetű, jólmulató fiút mi, akik ismertük, nem vettük épp 
szerfölött komolyan, de Vajda azt mondta róla, hogy csak az 
egészséges vidéken terem nek még ilyen kiváló jellemek.

Mindig üdülést je lentett számára, ha itt tö lthete tt egypár hetet 
s kipihenhetett a „rettenetes” Budapesttől, ahol oly sok a klikk
ember meg a sajtóhiba, attól a ,,bűzfészek”-től, amely nélkül 
egyébaránt nem tudott volna sokáig meglenni.

Az ilyen term észet nemcsak a palicsi pénztárost veszi túl ko
molyan, de így tekint, ezzel a naiv és komoly szempárral m in
denkire, akivel dolga van. így volt Pesten a vendéglősökkel és a 
pincérekkel is, s bár azokon az étkezőhelyeken, ahol a kitűnő 
lírikus megfordult, az egész személyzet ismerte a Vajda nagy ér
tékét (mert hiszen a barátai fölvilágosították őket arról, hogy a 
szigorú tekintetű  úr egyike az ország legnevezetesebb em berei
nek), és kifogástalanul iparkodtak őt kiszolgálni, mégis gyakran



előfordult, hogy mellőztetésről panaszkodott, és megsértődött. A 
pincéreket éppen olyan komolyan vette, m int a K isfaludy Társa
ság tagjait, s ha valamelyik olyan ételt tett eléje, amely véletlenül 
nem sikerült elég jól, ő már ebben a kis véletlenségben rancune-t, 
intrikát, kutyábavevést, céltudatos sértést s esetleg összeesküvést 
látott, s nem kevésbé haragudott, m int ha Gyulai Pál, a fő klikk
vezér azt állította volna, hogy a Vajda János versei nem jobbak 
a Benedek Aladáréinál. Ilyenkor elborult az arca, s tanácskozni 
kezdett a barátaival, hogy nem volna-e helyén ezentúl más korcs
mába járni, ahol talán „jobban becsülik meg a készpénzzel fizető 
vendéget”. A környezete természetesen, amikor csak lehetett, le
beszélte az ilyen kilengésekről, de teljesen csak ritkán  sikerült a 
háborgó költőt m egnyugtatni.

Igen sokat szenvedett az ily apró mizériáktól, a petites tribula
tions de la vie-tői, és nem kis igazságtalanság volt a sorstól, hogy 
egy igazán előkelő talentum m al m egáldott jeles poétát ilyen agg- 
ságokra hajló és neheztelő term észettel vert meg.

Hasonló vesződségei voltak a nyom dákkal s a szedőkkel is. Á r
tatlan  sajtóhibákban, amelyeket mások pongyolaságnak vagy egy
szerű véletlennek néznek, ő szándékos és célzatos üldözést, csúf 
árm ánykodást látott, s volt idő, am ikor attól félt, hogy a Franklin 
szedői a „klikk” és annak vezére, Gyulai Pál irán ti kedvezésből 
tervszerűen fogják tönkretenni m unkáinak az új kiadását. Fej
csóválva b írálta előttünk Révainak azt a szándékát, hogy e két 
könyvet a F ranklinnál nyomatja. Ami pedig azért történt, hogy 
a mű m inél szebb toalettben jelenhessen meg. Nem sikerült meg
győznünk őt a Gyulai ártatlanságáról, de később maga ismerte 
be, hogy „végre olyan könyve van, amelyben öröme telhetik”. 
Egyetlen sajtóhiba se volt a két kötetben, pedig Gyulai Pál bent 
ü lt a Franklin  Társulat igazgatóságában. Érthetetlen!

így állt hadban a szegény öreg költő sokakkal, akiknek eszük 
ágában se volt hadakozni vele. Ahogy a Vischer Auch Einer-je 
az objektummal, úgy viaskodott Vajda az egész külső világgal. 
Ama regényalak szerint az inggomb meg a szemüvegzsinór a 
homo sapiensnek engesztelhetetlen esküdt ellensége, Vajda pedig 
a polgártársait tekin tette ilyeneknek.

A sokat csalódott embernek s a sokszor mellőzött poétának szo
morú sorsa ez. A márciusi ifjú, aki pályáját Petőfinek és Jókai
nak a társaságában kezdte, s lá tta  az előbbenit bevonulni a hal
hatatlanság Panteonjába, a m ásikat pedig évtizedeken keresztül



a hír és dicsőség magas hegyfokain, a képviselöházban és a leg
előkelőbb politikai klub legelső tagjai közt, a polgári jó létet mesz- 
sze fölülmúló kellemes anyagi helyzetben (a Jókai hanyatlását m ár 
nem érte meg Vajda), s összehasonlította a m aga pályafutását e 
barátaiéval, bizony elkedvetlenedhetett. Messze elm aradt m ellet
tük, m ögö ttük . . . Nehogy azt higgyék, hogy irigykedett rájuk. 
Vajda János egyáltalában nem  volt irigy természet. De szerette 
annyira az énjét, hogy nemcsak kisebb tehetségekkel, de na- 
gyobbakkal is összehasonlította a z t . . .

Irigység nélkül ismerte be, hogy Petőfi nemcsak a magyar köl
tészetnek, de az egyetemes világirodalomnak is egyik legragyo
góbb alakja, s hogy Jókai minden pongyolasága m ellett is fölül- 
m úlhatatlan fantáziájú, hum orú és term ékenységű író.

— De — tette  hozzá keserűen — mégse állok tőlük olyan távol, 
ahová a közönség és az ,,akadém iai k likk” helyezett. Petőfi meg
érdemli, hogy a költeményei nemcsak minden magyar, de minden 
más nemzetbeli családnak az asztalán legyenek, de én is rászol
gáltam, hogy az enyéimet is szerezze meg egy-kétezer ember.

Ezt a vágyát sohase érhette el. Ennyi ember nem érdeklődött 
az ő mély szenvedelmű és bölcselmi mélységű versei iránt, m e
lyeknek igazi értékét csak egy későbbi kor fogja elismerni.

De legtöbbször más mellőztetés m iatt panaszkodott az intim u- 
sainak:

— Ha nem is vagyok olyan érdemes ember, m int Jókai, a poli
tikához én is értek annyit, m int ő, s egy képviselői m andátum 
mal engem is m egtisztelhetne a n em ze t. ..

Ez volt egyik legnagyobb keserűsége. Az, hogy nem lehetett 
tagja a képviselőháznak, amely akkor még előkelő úri kaszinó 
volt, s hogy nem tartozhatott ama négyszáz kiválasztott közé, akik 
az ország elitjé t alkották.

Erről a sérelm éről a következő cikk számol be.

IX.

Néhány évtizeddel ezelőtt s még azontúl is egy ideig, a magyar 
képviselőház m ajdnem egyező világnézetű, hasonló műveltségű s 
jóformán egyforma nevelésű és modorú emberekből állott, akik 
apró arisztokratikus velleitásoktól s néhány különcnek a demok- 
rataságától eltekintve homogén s egymással igen jól megférő tá r 



saságot alkottak. A képviselöház folyosói, főleg a régi, kedélyes, 
m eghitt Sándor utcai sárga épületben inkább egy finom úri kaszi
nónak a képét m utatták, mint a nemzet különböző osztályainak a 
tarka képviseletét. Csak nagyobb kormányválságok vagy parla
menti botrányok idejében hangolódott föl e nyugodt kaszinói élet 
viharos disputákká. A képviselők akkor mind tegeződtek, s ez az 
arisztokratiko-dem okratikus tónus valóban kellemes, langymeleg 
klímává varázsolta ez intim kuloárokat, ahol a tegnap megválasz
tott új m am eluk32 m ár ma így szólhatott a miniszterelnökhöz: 
„Kérlek alássan, kegyelmes uram ”. Nagy feltűnést is keltett, mi
kor a Háznak és az országnak, sőt talán Európának a legnagyobb 
arisztokratája: Károlyi István gróf (aki minden gőgje ellenére ép
pen úgy volt az egész ország Pistája, mint ahogy Tisza István 
még a legbizalmasabb barátainak is a tragikus haláláig mindig 
István maradt) mereven tiltakozott az ellen, hogy egy képviselő- 
társa, a kitűnő Grecsák, egy hozzá intézett levelében őt, a Ká- 
rolyigarchát, tegezni merészelte. Ez a tiltakozás -sokáig elszigetelt 
egyetlen esetként r í t t  ki a m agyar parlam enti és klubélet kedé
lyes történetéből, — a képviselő urak, az egy P ista grófot kivéve, 
vígan tegeződtek tovább, s akik bent az üléseken mázsás gorom
baságokat s az impedimentum, publicae honestatis-1 vagdosták 
egymás fejéhez, kint a folyosókon, vagy ha vendéglői asztaloknál 
találkoztak, m egint csak te-tu módon pajtáskodtak.

Ez a patriarkális magyar kedélyesség aztán csábítóbban vonzott 
bizonyos em bereket a parlam enti szereplés felé, m int valamely 
komoly politikai becsvágy. Sok derék jelölt inkább azért óhajtott 
bejutni a tisztelt Házba, hogy a kegyelmes urakkal fraternizál- 
hasson, s e kedves kaszinói élet kellemetességeit élvezze, mint 
azért, hogy képességeivel a hazáját szolgálja.

Vajda Jánost szintén inkább ez a kivételes és privilegizált hely
zet csalogatta a törvényhozás csarnokai felé, m int az a vágya, 
hogy politikát űzzön. Bántotta, hogy nála jelentéktelenebbek any- 
nyira benfentesek a korm ánynál s úgy beszélgetnek a miniszte
rekkel, állam titkárokkal és egyéb nagyfejűekkel, „m int mi egy
mással”, s hogy neki, ahelyett, hogy azokkal lenne együtt, akik 
„csak inkább valók hozzá”, örökké a kávéházban kell ülni, ha 
„művelt em berekkel akar találkozni”. H álátlanságnak tarto tta  a 
nemzetétől, hogy ő, aki részese volt a negyvennyolcnak, vitézül 
végigküzdötte a szabadságharcot, sok üldöztetést állott ki a ha



zájáért és ,,néhány” szép verset is írt a nemzetének, még egy kis 
mandátum ot se kaphat tőle.

Akivel bizalmas volt, mindnek elkeseregte ezt a nagy bántódá- 
sát, ezt a „bánki sértődés”-t, és — fájdalom! — voltak az író
társai közt, akik nem voltak elnézők a nagy költő e megbocsát
ható gyengéje iránt, de m ulattak rajta, amit m ár csak azért se 
érdemelt meg, m ert akkoriban minden jobb 'kabátú úriem ber ép
pen olyan mohón szeretett volna képviselő lenni, m int Vajda J á 
nos, — csak nem árulta el ezt az ambícióját olyan könnyen. Mi, 
akik ösm ertük a közviszonyokat, nagyon jól tudtuk, hogy V aj
dából éppen úgy nem lehet országgyűlési képviselő, m int ahogy 
Szilágyi Dezsőből minden nagy tehetsége m ellett se lehetett ró
mai pápa, vagy ahogy egynémely szerencsésen beérkezett analfa
béta-képviselőből nem válhatott olyan érdemes férfiú, mint Vajda 
János, — de ő ezt nem tudta, s némelyek még nem akarták  tudo
másul v e n n i. . .  A nagy palóc (Mikszáth), a'ki szeretett tréfálni, 
ugratta is egy kicsit a kitűnő költőt, s bejárta az országot akkor 
a köztük lefolyt beszélgetés erről a témáról.

Vajda m egemlítette, hogy „ezúttal” alighanem föllép. Van m ár 
kerület is.

— Melyik? — kérdezte Mikszáth.
— A vaáli — volt Vajda felelete.
— De pénz is kell oda — kötődött a palóc.
— Óh, ami azt illeti, pénz az lesz bőven.
— Ugyan honnan?
— Majd ád Nagy Miklós.
(A „Vasárnapi Üjság” szerkesztője.)
— És vajon mennyit?
Elgondolkozott erre a költő, és így felelt:
— Majd csak kiszorítok tőle egy-kétszáz forin t előleget.
Ugye, aki így gondolkozik és így ismeri a közéletet, az nem le

het képviselő és — nem is való annak?
Ez az adoma m ajdnem  szorul szóra így történt, de a másik, 

amelyet kolportálnak róla, m ár tiszta koholmány, vagy hogy szebb 
szót használjak: költemény. De nem Vajda Jánostól.

Azt kérdezte tőle állítólag valaki, hogy hol szándékozik föllépni, 
s ő azt felelte: Vaálon.

— S van ott m ár pártja?
— Muszáj hogy legyen — felelte volna rá a költő. — Hiszen



ott csak ismerik azt a költeményemet, amelyet m agam  is a leg
jobb verseim egyikének tartök: A vaáli erdőben címűt.

Ennyire naiv mégse volt Vajda. Ámbár elég naiv volt a beteges 
vágyódása a t. Házba, s különösen a mód, ahogy azt elárulta .. . 
Egy időben annyira fokozódott a méltatlankodása, hogy névjegye
ket nyom tatott, amelyekből nekem is van még egy-kettő, s ame
lyek így szóltak:

VAJDA JÁNOS 
nem képviselő

Vámház-körút 2

E névjegyeket (amelyeket ő névkártyáknak vagy látogatój egy ék
nek hívott) 1886-ban vagy 1887-ben csináltatta, abban az időben, 
amikor a többször em lített bizottság működött s Űjabb Munkái 
készültek. A gyanútlan poéta a kis könyvsiker folytán egyéb dia
dalokra is gondolt, s m ert a választások közeledtek, újból képvi
selő óhajtott lenni. Ha ez az irodalm i dolog jól sikerülhetett, — 
gondolta a költő —, m ért ne érvényesülhetne politikai téren is 
„a nemzetnek egyik elism ert jellességü írója?” Az ő nézete kü
lönben is az volt, hogy a nemzet képviseletének a négyszáz leg- 
különb m agyarból kell állni. S Vajda valóban oda tartozott, de 
sem a vaáliak, sem egyéb választókerületek m áskülönben derék 
szavazópolgárai nem ilyen szempontok szerint á llítják  föl a je 
löltjeiket. És semmi esetre se volt ama négyszáz közé való, akik 
akkoriban a törvényeket hozták. Ö jobb is volt, rosszabb is, sem
hogy pászolt volna közéjük. Nemcsak a nála h ivatottabbak közt 
nem állottá volna meg a helyét, de a kevésbé rá te rm ettek  közt se, 
m ert ez utóbbiak is politikusabbak voltak, m int ő, aki — bár 
egészen józan, sőt bölcs politikai vezércikkeket ír t  — a gyakor
lati állam életben egy pillanatig se találta volna föl magát, ő, a 
naiv önzetlenség, egyenes gondolkozású és eszm ényekért hevülő 
poéta, abban az igen kedélyes, de egyszersmind kissé cinikus vi
lágban, am elyet parlam enti és klubéletnek neveznek. Hiszen Tóth 
Kálmán, Jám bor Pál és Szelestey László, akik régebben bent ü l
tek a Házban, s Vajdához képest valóságos M achiavellik voltak 
az „országászat”-ban, még ők is inkább keltettek szánalmat, mint



méltánylást abban a társaságban, amelynek egy tekintélyes része 
egyenesen komikusnak találta, hogy vannak fantaszták, akik az 
Isten drága idejét versírásra vesztegetik, s akik legalább azzal 
próbálták jóvátenni ezeknek a vétkes könnyelműségét, hogy ők 
bizony nem olvasták ő k e t . . .

Vajda János m inderre nem gondolt, s minden általános kép
viselőválasztás idejében kedvet kapott, hogy ,,föllépjen”. Két íz
ben m inálunk, az akkori Szabadka egyik kerületében is szeretett 
volna szerencsét próbálni. Erre vonatkozólag (levelének a ta rta l
mából következtetem, hogy 1890-ben, m ert datálva természetesen 
ez az írása sincs) a következőket írta  nekem:

Ezúttal nagy fát akarok megmozgatni. De egyelőre csak 
ön véleményét óhajtom, remélve, hogy még mindig bírom 
önnek előbbi nagy jó indulatát.

Ma olvasom a lapokban, hogy Ivánka nem lép föl többé 
Szabadkán. Ön és m indenki előtt ismeretes, hogy soha eddig 
még eszembe [se] ju to tt képviselőségre törekedni. (A jó öreg 
elfelejtette, hányszor ,,tö rekedett” m ár erre  a tisztségre, s 
azt is, hogy ezelőtt három  évvel ama névjegyeket készíttette, 
száz példányban.) Már az elm últ két utóbbi választást meg
előzőleg korm ánypárti intéző (központi) körök fölajánlották 
nekem tám ogatásukat, kerü le t is volt m ár, ahonnan jelölni 
akartak  (a vaáli) — de nem fogadtam el, m ert úgy véleke
dem most is, hogy egyszerű falusi földmívesekből álló nép 
bárm i érdemes íróra nem sokat ad, s h a  valahol, csak egy 
az irodalom ért lelkesedni tudó értelmes városban szám íthat
nék sikerre.

Legközelebb lerándulok Szabadkára; akkor bővebben az 
okok felől, amelyék arra  indítanak, hogy ha valahol lehető
ség kínálkozik, elszánjam magam a képviselőségre. Most hát 
csak arra  kérem, hogy — mód nélkül kevés lévén az idő, — 
szíveskednék nekem egyelőre és lehetőleg azonnal vélemé
nyét megírni e tárgyban, ti. egyáltalán képzelheti-e lehető
nek ez óhajtásom valósulását?

Hiszen ha Szabadkán nem, hát hol? Szabadka vagyonos, 
jómódú, értelmisége m agasabb fokú, m int sok más városé; 
s ami azt illeti, hogy egyik — korm ánypárti — képviselőjük 
a Házban és korm ánynál támogassa jogos helyi érdekeiket, 
erre én is úgy képes lennék, mint bárki más.



Teljes bizalommal diplomata ügyességére s irántam  való 
jóindulata iránt, belátására hagyom megítélni, vajon ha ne
talán m ásokat is kérdezni jónak látná, nem volna-e célszerű 
ezt úgy tenni, m intha ez az egész csak az ön saját ötlete 
volna?33

Ezt az érdekes episztolát jónak láttam  m ajdnem  egész terjedel
mében leközölni m int különösen jellemzőt az írójára. Sajátságos! 
Vajda a legigazabb, legőszintébb és legszókimondóbb emberek és 
írók közé tartozott, s politikai röpiratainál joggal és okkal válasz
totta az Arisztidesz írói álnevet, m ert volt benne valami ariszti- 
deszi egyenesség. S mégis: mily sok e levélben a tudatlan valót
lanság s a tudatos kertelés! Jele annak, hogy a legigazabb ember 
is, amint hozzáér a politikához, m ár elveszti nemes férfiúi integri
tásának a szűzi zománcát.

Ez az ötlet még egyszer fölbukkan a levelezésünkben, s ekkor 
ezt írja Vajda:

Néhány barátom  — Mikszáth, Vadnay — nemrég azt bi
zonyítgatták előttem, hogy jó lenne képviselőségre töreked
nem. Most öt évre választanak — (ennyi lehet legcsodásabb 
esetben hátra  életemből) —, a díjakat is fölemelik, ez hát 
éppen jó lenne nekem egzisztenciául. Mit gondol, nem len- 
ne-e Szabadkán is e végre nyílás?34

Itt m ár megint a régi és őszinte Vajda János beszél régiesen 
(nyílás-t mond, m ert latinul gondolkozik, és aperturát keres mi- 
nálunk) és őszintén. Valóban jó le tt volna neki ez a szinekúra, 
hogy ne szorult volna a közoktatásügyi m iniszter támogatására!

De hát lehetetlen v o l t . . . Hogy én m it feleltem e levelére, nem 
tartozik ide, m ert nem magamról írok, hanem Vajda Jánosról. 
Sajnálom, hogy megint egy gyöngéjét kellett revelálnom , de biz
tos vagyok abban, hogy ez árta tlan  leleplezéssel nem ártottam  az 
emlékének. Hiszen ez a terve is, és a mód, ahogy beállítja, arról 
tanúskodik, hogy bízó, reménykedő, naiv és becsületes lélek volt, 
akit az úristen valami nemesebbre terem tett, m int képviselőnek: 
lírai költőnek. Ő az volt mindig akkor is, am ikor politizálni 
próbált.



Akik olvasták a m últ heti írásom at, fogalmat alkothatnak m a
guknak arról, mennyit szenvedett az érzékeny lelkű költő becs
vágyának a kielégítetlensége m iatt. Sose tudta megbocsátani az ő 
máskülönben fájó szeretettel és babonás im ádattal bálványozott 
nemzetének, hogy nem ju tta to tt neki helyet a honatyák közt, s 
egy kicsit ránk is megneheztelt, Miloszávlyevítsre és énrám, am iért 
nem lehete tt szabadkai követ. Egy kis rossz szájíz m egm aradt 
benne e nem sikerült kísérlete után, s valószínűleg egészen a ha
láláig hitte, hogy ha mi ketten  igazán akartuk volna, bejutott 
volna a parlam entbe . . .

Érzékeny és aggságos term észete neki magának is s a barátai
nak is nem egy esetben szerzett bosszúságot. Ö maga sohase lehe
tett elégedett, m ert állandóan félt valakinek az apprehenziójától, 
s ez az örökös félelme meg terhűikre kellett hogy legyen azoknak, 
akik egyébként szívesen foglalkoztak a kitűnő poéta, de gyakor
latiatlan ember ügyes-bajos dolgaival. Ha egy levelére bizonyos 
idő alatt nem érkezett válasz, m ind járt nyugtalan lett, és mindent 
elgondolt, csak azt nem, ami természetes, hogy ti. a címzett fél 
nincs otthon, hogy az beteg, túlságosan el van foglalva, vagy hogy 
— hanyag levélíró. (A m agyar ember egyáltalában nem mondható 
pontos levélírónak európai értelemben.) A Vajda képzelete más
felé csapongott, ő ilyen esetekben azon búsult, hogy elvesztette 
az illetőnek a jóindulatát, vagy hogy az valam iért neheztel rá.

— M ert bám ulatos az — szokta volt mondani —, hogy milyen 
könnyen haragusznak meg az emberek!

E megfigyelésében re jle tt egy kis általános igazság, de saját 
magára vonatkoztatva csupa elképzelés volt, m ert nem haragudott 
rá soha senki. Voltak, akik nem szerették (modorának a harmó- 
niátlansága és darabossága miatt), de haragról vele szemben nem 
lehetett szó. Ő azonban, a sokszor megharagvó s gyakran feldü
hödő (de egyszersmind könnyen megbékülő) haragosainak ta r
totta mindazokat, akik nem hízelegtek neki vagy — valamelyik 
levelére elfelejtettek válaszolni.

Ha nem feleltem  pontosan egy tudakozódására (ami velem, a 
szívesen íróval is m egtörtént néhányszor), Miloszávlyevitshez for
dult, s megkérte, „tapintson k i”, nem vonta-e m agára valamivel 
a neheztelésemet. Ha pedig ez az úriem ber várakoztatta meg a 
válaszával, akkor engem keresett föl hasonló kérdéssel. Tíznél
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több ilyen írásom van tőle, amely mind azzal foglalkozik, vajon 
mit vétett ő e kedves vadásztársának, hogy az nem ír neki.

Miikor egyszer Szabadkára készült, így írt nekem:

. .. Szíveskednék velem egy sorban tudatni, vajon Milo- 
szávlyevits M. otthon van-e? Vagy nem tudják-e, mikor ér
kezik haza?

Én írtam  ezelőtt két héttel Konstantin úrnak (M. unoka
öccse), de nem jö tt tőle válasz. Mármost ez is fontos, m ert 
útbaigazító volna reámnézve tudni, vajon Konstantin úr 
miért nem felelt? Mert ha levelem megkapta és még sem írt, 
ennek lehet az az oka is, hogy Miloszávlyevitsék már nem  
kívánják többé az eddigi barátság folytatását és ezt jó lenne 
tudnom, mert mitől sem irtózom annyira, m int alkalmatlan 
lenni oly egyénnek, akit finomsága és gyöngédsége gátol 
abban, hogy észrevétesse ellenszenvét.

Voltaiképp m ár hetek óta készülök le Szabadkára és sze
retnék mielőbb o tt lenni, — de előbb tudnom kellene, hogy 
M.-nál valószínű-e a szíves látás? (Mivelhogy vadászni a 
vízre csak vele mehetek.)35

Később — az általam  m egejtett „nyomozás” folytán — kiderült, 
hogy Konstantin úr időközben eltávozott a városból, a levelet 
utána küldték, ő azt csak hosszú idő után kapta meg, s Miloszáv- 
lyevits nem is tudhatott róla. De Vajda a válasz késéséből mind
já rt a legrosszabbat következtette, azt, hogy Miloszávlyevits már 
megunta a barátságát s ekképpen adja tudtára, hogy annak a foly
tatását nem kívánja.

Nagyon szerette ezt a várost és Palicsot. annak kedves és — 
am int ő szerette régiesen m ondani — kies lürdőjét, s amennyire 
vonzódni tudott valakihez (igazi barátságra, azt 'hiszem* képtelen 
volt), kedvelt is itt néhány embert, — legjobban, gondolom, Mi
loszávlyevits M ilánt és engem. Bár tudhatta volna, hogy mindig 
örömmel várjuk, mégis minden egyes látogatását nagy és körül
ményes tudakozódás, aggódó kérdezősködés, írásos pourparler előz
te meg, m ert állandóan félt attól, hogy alkalm atlan időben jön, 
hogy valam elyikünknek vagy m indkettőnknek vagy éppen az egész 
városnak terhére van. Csodálatosan le tudta becsülni a saját m in
denesetre érdekes és értékes személyét ez a költő, aki tisztában 
volt azzal, hogy a versei a legjobbak közé tartoznak, amelyeket



magyar nyelven írtak. Ily fokú félénkséget, ily szánalmas tartóz
kodást csak az a fura fajtája a hipocho.ndriának m agyarázhat meg, 
amelyben a nagy költő laborált. Azt képzelte, hogy ha m int poéta 
jelentékeny is, m int társaslény elriasztó hatással van. Modorának 
a hibáit nemcsak ismerte, de túlontúl túlozta is, — innen a fél- 
szegség, amely a társas életben elfogta s az a sok aggság, amely 
erőt vett rajta , valahányszor embereik közé kellett mennie. Ezért 
volt neki minden kis utazás Szabadkára oly nagy probléma, mint 
másnak egy átkelés az óceánon . . . Közlök még egy példát:

Most m ár mehetnék, repülnék és pedig holnapután a 
gyorsvonattal. De most meg az a skrupulusom: vajon nem  
ijednek-e meg Szabadkán egy a kolerás Pestről jövő vendég
től? Nem leszek-e megérkezve valami kellemetlen fertőtle- 
nítési eljárásnak kitéve? Szívesen fogadnak-e majd a „Nem
zeti” szállodában?

Nagyon szeretném, ha Kegyed szíveskedne erre nézve ne
kem azonnal válaszolni, ha lehet, m ár holnap sürgönyileg, 
így talán még holnap elutaznám, vagy levélben, melyet hol
napután reggel megkaphatnék. Én ugyan sohasem voltam 
ijedős, sok nagy kolera kellő közepén sem, de hát az ember 
sokféle. Csak a napokban já r t  itt Milassin ú r (a palicsi pénz
tárnok), aki nagyon szívesen invitált, azonképp Miloszávlye- 
vits úr is; én valóban csodálnám az emberiség oly mérvű 
félénkségét, hogy ezentúl minden érintkezés megszűnjék az 
egész világban.36

A levél elejének a diszkóliája, amely kezdetben csak attól félt, 
hogy a város közönsége nem fogja őt szívesen látni a kolerajár
vány m iatt, a végén m ár oda növekszik, hogy minden érintkezés 
megszűnésétől tart, éspedig nemcsak az országban vagy a város
ban, hanem az egész világon! így nehezítette a sorsát — az amúgy 
se vidám poétasorsot — egész életében és annak minden mozza
natában. Itteni két barátját kedvelte, a várost és annak fürdőjét 
szerette, örömest já r t  ide vadászni, szívesen is lá tták  itt, m ert 
Nimródnak verseket ritkán olvasó hívei is tisztelték híres vadász- 
társukban a zseniálisnak elism ert költőt, de ő sose jelent meg 
köztünk úgy, ahogy más barátunk szokott jönni: kedélyes nyuga
lommal s azzal az érzéssel, hogy amilyen szívesen jön, olyan szí
vesen fogadják. A kis kofferjébe, am elyet m agával hozott, a szük



séges holm iján kívül nemcsak két tucat hegyesre faragott plaj- 
bászt és rém sok negyedrét írópapirost, de egy nagy csomó skru- 
pulust is p a k o lt . ..

Akkoriban, amikor Vajda idejárt, a nyolcvanas és kilencvenes 
esztendőkben, még a jó öreg Helbling volt itt az állomásfőnök, 
akire e lapok idősebb olvasói m int nagyon szeretetrem éltó és ki
válóan előzékeny úriem berre emlékezhetnek. Ő is ismerős volt 
Vajdával, s bár nem érte tt annyira magyarul, hogy élvezhette 
volna a gyönyörű költeményeit, mégis tisztelettel viseltetett irán 
ta, és mindig örömet m utatott, ha a kitűnő poéta vonata berobo
gott a pályaudvarára. De egyszer nagy baj történt. A kedves 
,,stáci”, ahogy a derék ném etet neveztük, nem vette észre Vajdát, 
am int az a kupéjából kiszállt, s este, amikor a hotelben találkoz
tunk, a költő, akinek az arca borús volt, így szólt:

— Már megbántam, hogy leutaztam . Az éjjel rosszul aludtam, 
m int utazás előtt mindig, s valam i sejtelem gyötört, hogy a do
log rosszul fog menni. Bár hallgattam  volna a se jtésre !. .. Byron 
babonás volt, és az én esetemben bizonyosan otthon m aradt volna. 
De én sohase voltam ilyen okos . . .  Nem tudom, m it vétettem  az 
állomásfőnök úrnak, — ahogy meglátott, elfordította a fejét, nem 
akart megismerni. Pedig máskor, ha megjöttem, m indig szívesen 
köszöntött. Sejtelmem sincs róla, mivel vonhattam  m agamra a 
haragját, hiszen mindig m egadtam  neki a kellő tisz te le te t.. . 
Mégiscsak kellemetlen, hogy ha az ember megérkezik valahová, mind
já rt — és éppen m értékadó hivatalos helyen — ellenszenvvel fo
gadják. Az egész itteni tartózkodásom el van rontva. De talán 
nem is m aradok ilyen körülmények kö zö t t . . .  M ert ha előkelő 
hivatalbeli férfiak, akik a várost képviselik, barátságtalan  fogad
tatásban részesítik, igazán nem tudom, van-e értelm e annak, hogy 
maradjon az ember s visszaéljen egy város vendégszeretetével, 
amelynek, úgy látszik, terhére van?

Nem kevés fáradságba kerü lt megnyugtatni őt, hogy Helbling úr 
nem haragszik rá, s hogy különben is nem a vasúti állomásfőnök kép
viseli a várost az idegenekkel szemben, hanem  a polgármester, s 
hogy ez utóbbi igen szívesen lá tja  Szabadka falai közt a költőt, 
akinek minden látogatása szerencse ránk  nézve. Teljesen csak ak
kor h itt a szavaimnak, m ikor másnap kisétáltam  vele a pálya
házba, ahol Helbling barátunk m egesküdött neki, hogy — nem 
fordította félre a f e jé t . . .  De hát az ilyenfajta skrupulusokból 
nem gyógyítható ki az, aki azokat m esterségesen tenyész ti. . .



Egy nyáron megint Palicsra készült, s ekkor meg a következő 
skrupulusai voltak:

Még eddig sehol se voltam, de most m ár nincs maradás; 
kiűz a bűz és e héten, legfölebb csütörtökön, valam erre el
bujdosom. De hova? Ez a nagy kérdés. Palityról (bunyevá- 
cosan így ejtette mindig Vajda a fürdőnk nevét) éppen a 
mai lapokban olvasok elrettentő dolgokat, — hogy ott m ek
kora a z a j . . .  Kivilágos v ir ra d tig .. . (Azt akarja mondani a 
költő, hogy a „nagyépület”->ben reggelig m ulatnak a szabad
kai u rak cigányzene m ellett, am it ő nagyon rossz néven vett 
tőlük.) És aztán teli is van csordultig. Nincs üres szoba . . . 
igaz-e vagy csak m egengedett37 reklám? S egyáltalán most 
m ár ha adnának is egy szobát díjtalan, nem járna-e38 ez 
kárral a városra, és illő volna-e elfogadnom? De talán nem 
is adnának, m ert ha teli van, nem is adhatnak. Én most hát 
tűnődöm, tépelődöm. Önt pedig ez a levelem talán m ár va
lami tengeri fürdőn éri. Akkor  aztán éppenséggel késő. Ha 
netalán még otthon Szabadkán érik soraim, hát szívesen ven
ném őszinte baráti vélem ényét e skrupulusaim  felől.39

Ez a két szó: tűnődöm, tépelődöm  a legjellemzőbb a Vajda J á 
nos levelezésére és egész életvitelére. A vers- és cikkíráson túl 
ez volt az állandó foglalkozása, s ha valaki azt kérdezte: mit csi
nál Vajda? — bátran  lehetett volna mindig azt felelni: tűnődik, 
tépelődik. Ha máson nem, hát azon, hogy illiik-e elfogadni neki, a 
gazdag költőnek, ingyenszobát a palicsi fürdőben a szegény (és 
bizonyára a palicsi szobák bérjövedelméből keservesen tengődő) 
Szabadka várostól akkor, am ikor az a kérdéses szobát pénzért is 
kiadhatja. A díjmentes lakásnak ezt a kedvezményét az akkori 
polgárm ester egyszer s m indenkorra fölajánlotta a kiváló költő
nek, s én rendesen kellő időben bejelentettem  neki, hogy mikor  
óhajtja azt igénybe venni Vajda, aki nagy bátortalanságában és 
aggodalmainak a hatása alatt mindig a szezon legelején vagy a 
legvégén jelentkezett a szobájáért. Két okból. M ert remélte, hogy 
idényen kívül nem m ulatnak olyan hangosan a jókedvű bácskai 
urak, s m ert így kevésbé károsította meg a várost, m intha a fő 
szezonban foglalta volna el a lakást a fizető vendégek elől.

S most még azon is kellett „tűnődni, tépelődni” a költőnek,



hogy én esetleg m ár nem vagyok itthon, s hogy ,,akkor aztán ép
penséggel késő”. El se tudta képzelni, hogy a szobát az én köz
vetítésem nélkül is m egkaphatja. Nőm is nyaralhato tt abban a 
szezonban Palicson, m ert nem volt, aki a szobáját számára le
foglalja!



TOLNAI LAJOS1





Idézettel kezdem.
Bölöni György írta  a Budapesti Űjságírók Egyesületének Al- 

manachjában 1911-ben, bizakodva, „Nem fog betelni tíz esztendő 
sem, m egjósolhatjuk ezt előre — és Tolnai Lajo,s fel fog tám adni 
szellemi halottaiból, s egyilke lesz a legolvasottabb és legnépsze
rűbb íróknak.”

Valószínűleg a háború volt az oka — amely éppolyan változá
sokat idézett elő az irodalm i életben és az esztétikai ízlésben, 
mint az erkölcsökben —, hogy a jóslat nem teljesedhetett be. 
Legalább időpont tekintetében: nem. A tíz esztendő régen elmúlt, 
és a kitűnő író nem kelt új életre „szellemi halottaiból”, s nem 
lett egyike a „legolvasottabb és legnépszerűbb íróknak”. Hiszem, 
hogy a reménykedő kritikus csak az időpontban tévedett s hogy 
próféciája lényegében valónak fog bizonyulni, — a föltámadás 
meglesz. További tíz vagy még több év múlva, nem  fontos. Csak 
meglegyen! — m ert olyan értékeknek, aminőkkel ez a pompás 
emberfestő ajándékozta meg az olvasóit, nem szabad elkallódni 
régi könyvtárak és porladó újságok papirostemetőjében.

A realizm usnak ez első és erős eszközökkel, pesszimista színek
kel dolgozó úttörője nemcsak összeférhetetlen jellem énél és pole
mikus hajlandóságánál fogva, de művészetének iránya m iatt se 
tudott oly kedveltségre szert tenni, m int nem egy írótársa, aki
nek jóval kevesebb volt a m ondanivalója és sokkal súlytalanabb 
az irodalmi podgyásza. Illik rá  egy ném et kritikus szava, amellyel 
egy igen talentumos, de nem kellemes írót jellem zett: népszerűt
len tehetség volt. Kellemetlenkedése immár a múlté, a temetőé 
(több m int negyedszázada, hogy meghalt), — zsenijének az érté
kes term ékei ellenben m egvannak és tetszhalálhoz hasonló alig-



életet élnek elfeledett könyvekben és napról napra jobban fakuló 
folyóiratokban. Nem a kegyelet — amely sose valam i biztos érték
mérő —, de az irodalom történeti igazságszolgáltatás fogja sírjuk
ból kiásni az elbeszélő műveket, amelyek a 19. század utolsó év
tizedeinek s az azokban szereplő embereknek, különösen a ki
váltságos osztálynak (beamtereknek, helyi nagyságoknak és poli
tikusoknak) Balzacra emlékeztető, sötét színekkel festett, maróan 
szatirikus, de igen találó rajzát adják. Annyira realisztikusak és 
jellemzők ezek a képek, hogy alig volt az országban város vagy 
nagyobb község, amelyben egyik-másik korifeus (főtisztviselő, ka
szinóelnök, politikus, fiskális stb.) nem érezte m agát általuk ,,ta 
lálva”. Nem egy szabadkai úriem ber panaszolta föl kevéssel az 
író itteni látogatásai után, hogy egyik regényében ,,kifigurázott” 
és „pellengérre állíto tt” bennünket. Ám ugyanezt hánytorgatták 
föl neki az egri civisek, a szegedi pógárok s a m arosvásárhelyi 
székely olvasók is. M indannyian egyforma okkal-joggal, azaz egy
formán ok és alap n é lk ü l. . .  A szatirikus író vidéki típusokat 
„szerkesztett k i”, típusokat, amelyek se nem bácskaiak, se nem 
túladunaiak, se nem királyhágóntúliak. Beállításuknál a szerző 
így oly kevésbé gondolt m iránk, mint azokra az (ismerőseire, aki
ket állítólag egyéb városokból, kaszinókból és olvasókörökből pi- 
cézett ki. Talán így lehetne formulázni: senkire se gondolt, és 
m indenkire gondolt. A közönség sokszor talál valam ely könyv 
lapjain vagy sorai közt olyan rám utatást, ami a szerzőtől teljesen 
idegen, és érez oly vágást vagy ütést, amelyet csak ő fájlal, de az 
író mit se tud róla. Még az ugyancsak előkelő eszközökkel dol
gozó Babits Mihály is, aki jól ismeri a nyájas olvasó gyanakodó 
természetét, legújabb nagy koncepciójú regényének az utószavá
ban kénytelen előre is tiltakozni m inden o-lyan m agyarázat ellen, 
amely portréfestéssel vádolhatná.2 A tiltakozása persze hiába
való lesz, — az olvasó nem fog neki hinni, keresni fogja a „vo
natkozásokat” és p e rsze . . . meg is találja őket. Jeder liest sich 
selber gern, — ahogy Jean Paul mondta, s az olvasó saját m agát 
olvassa ki mindenünnen, s az olvasmányába egyet-m ást ő is bele
csempész. A rra persze nem gondol, hogy ha az író jól fest, mindig 
eleven em berek kerülnek ki az ecsetje alól, olyanok, akiket sze
mélyileg nem is ismer, de száz olyanból állít össze, akik futólag ke
rültek az élesen látó szeme elé, míg az olvasó hol örömmel, hol 
bosszúsággal magára vagy a szomszédjára, a 'barátjára vagy az 
ellenségére talál bennük. Em iatt kell védekezni Babitsnak, s ez



a körülmény vonta Tolnaira a közönség neheztelését. Igaz, hogy 
némely alakjában csakugyan félreism erhetetlenül egy-egy köz
életi egyéniségnek a gyöngéit leplezte le, de ez egyszersmind az 
ő gyöngéje is volt, amelyet meg kell bocsátani neki azokért az 
értékekért, amelyekkel elbeszélő irodalm unkat gazdagította.

A városi polgárság m entalitásának, a kiegyezés utáni korszak 
ébredező öntudatának s a „polgári M agyarország” ideológiájának 
ő az első megszólaltatója a szépirodalomban. Űj hang volt ez és 
merész megszólalás, s természetes, hogy a szalonregényekhez, a ro
mantikus irodalomhoz és a Bajza Lenke-mázolmányokhoz szokott 
közönségnek ez az irodalom, hogy Hamlet szavával éljek, „.kaviár” 
volt. A mai olvasó el se tudja képzelni, mennyire hidegen hagy
ták az újszerű, új hangokkal és új gondolatokkal teli írások az 
o lvasókat. . .  A „finomabb” hetilapok és szemlék szerkesztői, bár 
tisztában voltak az értékükkel, nem adtak nekik helyet, helye
sebben: nem m erték közölni őket. Gyulai Pállal, Szász Károly- 
lyal s az Akadémia és K isfaludy Társaság többi vezéreivel rossz 
lábon állott az „igazságotkereső” és hadakozó term észetű író, s a 
konzervatív lapok idegenkedtek a szokatlan hangú és modern el
beszélőtől. Tolnai Lajos regényei és novellái tehát az árta tlan  
Képes Családi Lapokba szorultak, ahol persze éppoly kevéssé 
voltak méltó helyen, mint ha például ma a Szabó Dezső regé
nyei az AUer-ben3 vagy Kassák Lajos írásai a Tolnai Világlapjá
ban jelennének meg.

Tolnai Lajos irodalmi sorsa legjobban talán a Stendhaléhoz ha
sonlít, aki maga jósolta meg, hogy könyveit csak negyven eszten
dővel a szerzőjük halála u tán kezdik majd olvasni. Ezt a kitűnő 
franciát, amíg élt, alig vették észre (s aki tudom ást vett róla, 
dilettáló szaloncsevegőnek tartotta), a Szerelemről írt nagy tanul
m ányának csábító elme ellenére tíz esztendő ala tt alig húsz ve
vője se akadt, s amikor e ma oly híres és minden nyelven igen 
kelendő könyvnek a szerzője meghalt, Prosper Mérimée harm ad- 
magával kísérte ki a temetőbe. Nos, Tolnainak jóval nagyobb volt 
a gyászközönsége (nagyobb, m int az olvasópublikuma), m ert te
metni mindig tudtak Magyarországon. (Európának ez a leghatal
masabb Entreprise des Pornpes Funébres-je.) De még a temetése 
se volt méltó az impozáns tehetségéhez.

Mint ahogy a Pármai Certosa írója föltámadt, úgy megéri a re
neszánszát előbb-utóbb a Báróné Ténsasszony szerzője is, s a mos
tani vagy az eljövendő közönségnek módjában lesz jóvátenni a kö



zönyt és idegenkedést, melyet a jobb sorsra méltó írónak kor tá r
saitól el kellett szenvedni. Szegény Tolnai bizony anyagilag se tu 
dott boldogulni, s az életében voltak időszakok, am ikor gondokkal 
küzdött. Ily körülm ények 'között határozta el — m ost m últ negy
ven éve —, hogy fölolvasó körú tra  indul vidéki városokba, s iro
dalmi előadások jövedelmeiből pótolja a hiányokat, amelyek szám
adásaiban az olvasóközönség közömbösségéből tám adtak. Néhá
ny an a barátai közül, különösen Szabó Endre és felesége: a jólelkű 
Nogáll Janka* biztatták erre  az expedícióra, s  am int látn i fogják, 
egyengették is ennek útját. A biztatás nem volt alaptalan, s a 
vállalkozás nem rossz kilátások m ellett indult. Tolnai a képzel
hető legjobb előadó volt. A reform átus papnak, érchangú szónok
nak s a tehetséges színésznek minden orátori készségével áldotta 
meg a gondviselés. Vigyázott, nehogy szavaljon, s gondja volt rá, 
hogy színészmódra ne ünnepieskedjen, mégis (s talán éppen azért) 
oly hatást tudott kelteni, m int Bánk bánnak a legjobb ábrázolója, 
— a beszéde folyamatos, ötletes, lebilincselő volt, s ha gyorsíró le
kapta, a kákán csomót kereső kritikus se találhato tt benne egyet
len pongyola mondatot.

Az új, szinte kalandos vállalkozás persze nem tette gazdaggá 
Tolnai Lajost. Anyagi tekintetben az akció még m inálunk ment a 
legjobban, de itt meg sajnálatos diszharmóniával é rt véget.

Ebből a kampányból (kis darab kultúrtörténet!) fejlődött ki az 
a levélváltás, amely városunkban egy jól beharangozott és szere
tettel előkészített, de erkölcsileg igen gyengén sikerült irodalmi 
estét eredményezett. Az alábbi levelek világot derítenek az ak
kori irodalmi viszonyokra általában s a szabadkai kul'túrállapo- 
tokra különösen. A mai olvasó e sárgult papírok segítségével be
pillanthat a századvégi irodalom szegényes konyhájába, — s látni 
fogja, mily küzdelm ek közt élt abban az időben még némely első
rangú író is, főleg, ha a tehetségét nem tám ogatta egyéni szere- 
tetrem éltóság és alkalmazkodni tudás. Szerencsére látni fog va
lami kedvezőt és derültet is: azt, hogy mily kultúrérdeklődést 
tanúsított m ár negyven év előtt ez a parasztinak kikiáltott, de 
valójában lendületre és áldozatokra is kész város.

* Ez a nem csak széptehetségű, de nem eslelkű  írónő m indenütt ott volt, ahol 
jószívre volt szükség. Mikor nem  sokkal később R eviczky Gyula, a kitűnő lír i
kus lefeküdt a Rókusba m eghalni, ez az áldott kedélyű nő ápolta a nagybeteg  
költőt, s am ikor Tolnai volt bajban, ő támogatta agitációval, közbenjárással, 
tőle telhető m inden segítséggel. (Milkó jegyzete)



Az első levél,* amely e tárgyra vonatkozik és 1887. nov. 12-én 
kelt, így szól:

Ma nálunk volt Tolnay Lajos.4 Nagy terve van. Felolvasá
sokat akar tartani a nevezetesebb vidéki városokban. Sza
badkára is elmenne, m iután Egerben (honnan a Zalár** izga
tása folytán igen szép felszólítást kapott és fényes sikerre 
számíthat) m egtartotta m ajd első felolvasását. Megjegyzendő, 
hogy nem valami kegyes nőegyleti célra, hanem  a saját zse
bére, m int ez Angol- és Németországban is szokás. Nem 
szeretne hívatlanul és váratlanul betoppanni, s ez a gondo
lat vezette hozzám. Ő kissé restellt ilyen ügyben írni Ön
nek. Az a véleménye, hogy nincs Önnel olyan barátságos és 
bizalmas viszonyban, m int én. Ő is írni fog, de azt akarja, 
hogy én nyissam ki előtte az ajtót. Nos tehát én kinyitom 
(őtőle lehetetlen megtagadni) , s Ön nem zárja be a fenti 
ígéret alapján, — a Tolnay kedvéért. Kérdezősködni fog ab
ban a körben, mely képes az olyan élvezetre, minő egy 
Tolnay-féle felolvasás (s mely Önt és szavait is bizonyosan 
érdeme szerint megbecsüli), sikerül-e a kiváló író terve? S 
ha úgy látja, hogy a közönség szívesen hallgatná Tolnayt a 
tél folyamán, talán íratna is egy szíves meghívó levelet va
lamely városi nagy hatalm asság (talán a polgármester) által 
neki.

Majd ha Ön szíves lesz nekem válaszolni, ő is írn i fog Ön
nek, s akkor jobban és bővebben m egism erteti ezzel a terv 
vel. S Ön, ki bizonyosan nagyra becsüli Tolnay Lajost, sze
reti is m int írótársát, szíves lesz befolyását, ismeretségeit s 
nevének hatalm át felhasználni arra, hogy ez a terv sike
rüljön.

Én is kérném, ha bizonyosan tudnám, hogy ezzel nem ron
tom el a jó Tolnay ü g y é t. . . így azonban csak szíves üdvöz
letem et küldöm Önnek, s m aradok igaz híve:

Szabóné-Nogáll Janka

* Ezt a lev e le t is, a többit is, szorul szóra közlöm, m int az írókra és korukra 
(s arra, aki kapta őket) egyaránt jellem zőket. Csak ném ely  nagyon szem élyes  
vonatkozású részletet hagytam  ki belőlük. (Milkó jegyzete)

** Zalár József a forradalom  után fö llépett költők egy ik  jelesebbje. K özigaz
gatási pályán m űködött, s abban az időben, am elyről szó van, H eves várm egye  
alispánja volt. (Milkó jegyzete)



E sorok szeretetrem éltó írónője ugyancsak túlbecsült, mikor a 
befolyásomat s ,,nevemnek hata lm át” szólította harcba a Tolnay- 
kampányban. Én bizony nem voltam valami nagy potentát, mind
össze is csak árvaszéki ülnök a nemes városnál, s m int ilyennek 
bizony nem lehetett valtami nagy hatalmam. De tudtam  lelkesedni 
és érdeklődtem — jobban, m int bárm ely más árvaszéki ülnök — 
minden kulturális mozgalom iránt, s szívesen tettem  magamévá 
az ügyet, am elyet a figyelmembe ajánlottak. A levél tartalm át 
közöltem néhány barátommal, először is a feledhetetlen Békeffy 
Gyulával és a bámulatos frisseségben m a is élő Szilasi Fülöppel, 
akik minden szellemi megmozdulást szívesen lá ttak  és lelkesen 
tám ogattak, aztán Bíró Károllyal, az akkori úri fiatalság egyik 
vezérével, akivel nagy egyetértésben egy-hivatalban dolgoztam, 
s végül Pertich Mihállyal, a Kaszinó elnökével. Ők, és még né
hány an, akiket a tanácskozásba bevontunk, készséggel járu ltak  
hozzá, hogy a jeles írót — a Kaszinónk nevében — hívjuk meg 
felolvasó estélyre, amelynek „színtere” a Pest-szálló (most Beográd) 
nagyterm e lenne. Abban állapodtunk meg, hogy összeverbuválunk 
ötven em bert, akiknek mindegyike öt forint erejéig vállal garan
ciát (in solidum!) azért, hogy az estély tiszta jövedelme nem lesz 
kevesebb 250 forintnál. Az aláírásokat ham arosan megszereztem, 
a fölszólítottak közül senki se tagadta meg a hozzájárulását, — 
már csak azért sem, m ert (gondolták), ha lesz is deficit, az ötven- 
felé osztva vajm i keveset tehet k i . . . Siettem a rebus sic stantibus- 
ról (ahogy Benedek Aladár szokta volt mondani!) értesíteni No- 
gáll Jankát, aki hamarosan válaszolt, s november 17-i kelettel 
a következőket írta:

Tisztelt Uram!
Kedves írótárs!
Levelét ma elküldtem Tolnay Lajosnak. A napokban írni 

fog Önnek, hogy megköszönje szíves buzgalmát. Én is na
gyon köszönöm.

Ügy hallottam  valakitől, hogy ő egyszer m ár beszélt ilyen
féle tervekről a polgárm esterrel. Jó lesz tehát, ha mi nem 
is bolygatjuk ezt az urat* s mindenesetre értékesebb lesz a 
Kaszinó meghívója. Ezt létesítse valahogy, kedves írótárs,

* M amuzsich Lázár polgárm esterről van szó, aki egyébiránt szintén érdeklő
dött az ügy iránt.



s igazán boldoggá teszi vele Tolnayt. Azt hiszem, hogy a 
szabadkai művelt közönség nem fog csalódni szórakozásában. 
Valóban, Tolnay Lajos majdnem  egyetlen az irodalomban, ki 
igen sok élvezettel tudja elő is adni remekműveit. Nagyon 
szép estéjük lesz. Szabó Endréék is végtelenül sajnálják, hogy 
nem élvezhetik. De azért én azt hiszem, fővárosi tisztelői 
és barátai nem fogják egyedül hagyni ebben a kissé szokat
lan helyzetben Tolnay Lajost.** Hihetőleg többen lekísérik 
Szabadkára. S igazán nagyon kedves lenne Magától, ha úgy 
barátságos módon meghívná Ábrányi Emilt, Reviczkyt, Dal- 
madyt. Természetesen csak akkor, ha majd kitűzték a prog
ram ot is.

Még egyszer szíves buzgalmába ajánlom a Tolnay Lajos 
ügyét, amelynek egyedüli előmozdítója csakis Ön lehet.*** 
A legszebb sikert remélve m aradok változatlan igaz híve

Sz. Nogáll Janka.

Ezekkel a sorokkal egyidejűleg kaptam  Tolnai Lajos levelét is, 
amely még a mai cikkben elfér. A többi a jövő heti közleményre 
marad.

Budapest, 1887. nov. 17.
Kedves jó öcsém, Barátom!
Ma találkoztam  Szabó Endrével, aki nagy örömmel emlí

tette, hogy melegen érdeklődői azon irodalm i fölolvasások 
iránt, am elyeket ha sikerül nyélbe ütni Egerben, Szegeden, 
Fehérvárt, talán Szabadkán folytatnék. A három  fentebbi 
városba m ár kaptam meghívót, Egerbe Zalártól, Szegedre 
Szabadostól,* Fehérvárra egy Nagyméltóságú palotahölgytől.

Ügy óhajtanám, hogy ez a merőben új pálya — praktikus 
em berek tanácsa és tám ogatása által — ne valljon fiaskót. 
Ti engemet a m últ alkalom m al oly rendkívül szívességgel 
fogadtatok, hogy erre a nehéz cholkiis-i ú tra  egyenesen innen 
m erítettem  a bizodalmat. Jázon se tudott volna semmire se

** Bizony, hagyták.
*** K edveskedő túlzás. Igen sokan segítettek , s a Kaszinó nem  egy tagja buz- 

gólkodott az esté ly  sikere érdekében. (Milkó jegyzetei)
* Szabados János, kedvelt költő, form ás versek írója, a P etőfi Társaság tagja, 

akkoriban Szeged sz. kir. város kultúrtanácsosa. (Milkó jegyzete)



menni, ha protekciója nincs: óh, istenem, hát én hogy 
tudnék!

Kedves jó öcsém! te fiatal vagy, kedves vagy, a te szíved 
eszeddel még lépést tart, te még nem vagy beírva a sors 
fekete könyvébe: téged még szeretnek az istenek.

Emeld fel szavadat ez ügyben. Ottani jó embereimet, ha 
el nem felejtettek és méltónak tartanak  a szeretetükre: ke
resd meg. Ki tudja, nem használnak-e vele — az én csekély 
személyem közvetítése által — a m agyar szépirodalomnak? 
Nem buzdítanak-e e vándor fölolvasások m unkára egy el
re jte tt lángészt; egy új nagy lírikust; egy szunnyadó epikust; 
vagy éppen az esztétika nem kap-e oly hatalm as erőt, hogy 
a bérenc esztétikusok halálra sápadjanak?

A költészet is, m int a nazaréti Isten Keresztelő Jánosok
kal, lefejezett m ártírokkal nyitja meg új és felséges kor
szakait.

Öcsém, ha gondolod, szólj, tégy, és előre is vedd legfor
róbb köszönetét szerető bátyádnak és öreg barátodnak

Tolnai Lajosnak.

A kitűnő regényíró „szerzői est”-jére vonatkozó többi leveleket 
a Bácsmegyei Napló legközelebbi vasárnapi számában fogom is
m ertetni.

II.

A múlt héten közölt három levél nemcsak az itteni hangulatra, 
de az akkori Magyarország irodalm ára is jellemző. Akkor még 
kevés író tudott az ún. szépirodalomból megélni. Jóform án senki. 
Mindegyik rászorult arra, hogy — m int a házm esterek — egyéb 
keresetforrás után nézzen. Még Jókai is kénytelen volt szerkesztői 
m unkát vállalni (nem is egyet), Csiky Gergely pedig, annak a kor
szaknak Herczeg Ference, Lengyel M enyhértje és Molnár Ference 
egy személyben, megélt ugyan a drámáiból, de kérdés, hogy a 
„saját költségén” já rt-e  Emsbe az egészségét reparálni, de egészen 
bizonyos, hogy Reviczky Gyula csak a Bródy Zsigmond nagylel
kűségéből u tazhato tt Arcóba egy-két hónapra. Justh  Zsiga pél
dául, aki nagy divatban volt abban az évtizedben (Gyulai Pál



frakkban jelent meg az estélyén, s a föntebb em lített Reviczky 
verseket ír t hozzá), nem ,,keresett” egész esztendő alatt a regé
nyeivel annyit, am ennyit félhónap alatt orvosra-patikára költött.

Hát még az olyan kevéssé népszerű író, m int a különben hata l
mas tehetségű Tolnai! — hogy’ tudott volna annyi jövedelemre 
szert tenni, amennyi a megélhetéshez (családja is volt) kellett? 
Regényekből s novellákból nem lehetett annyit összeeszkábálni, s 
így igen okosan tette, hogy a „vidék”-hez apellált, ahol egy sike
rült fölolvasás meghozta, amiből egy hónapig meg lehet élni. 
Mégis, ne higgyék, hogy leveleit csak az erre való tekintet dik
tálta, — a rokonszenvnek és megbecsülésnek a szelleme is föl
hangzik bennük. Barátkozóbb term észetűek és közlékenyebbek 
voltak akkor az írók, amikor utolsó esztendeit éltük  a Kazinczy 
által száz évvel ezelőtt m egindított esztétikai és kritikai levél
váltásnak, amelynek bizalmas meleg hangja fájón hiányzik ma 
annak a néhány írónak, akik a múltból még fönnm aradtak.

Olyan hangú és tartalm ú levelet, aminőt Tolnai Lajos tollából 
a m últ héten leközöltem, m a bizony nem intézne barátaihoz az az 
író, aki — m ondjuk — nálunk fölolvasást kívánna tartani. Ő maga 
egyáltalában nem is írna, hanem  az impresszáriója lépne akcióba, 
aki levelét nem  a m ai Zalárnak vagy Szabadosnak küldené, ha
nem Vígnak vagy Heumannak, s az is természetes, hogy a kö
zönség becsődítésének a haditerve s a többi propaganda nem a 
Kaszinóban készülne, hanem a Bácsmegyei Napló és a Hírlap h ir
detési rovatában folyna. De akkor ilyen világ volt, s az írók 
egymásközti viszonya jobban hasonlított a Kazinczy korabeli érin t
kezési formákhoz (intim levelezés és egymás írásai iránti őszinte 
érdeklődés), m int a mai állapothoz. (Amihez egyébaránt szívből 
gratulálok mindazoknak, akik ebben a talán nem szebb, de rájuk 
nézve szerencsésebb korszakban születtek és írnak.) Az írók és Mű
vészek Köre meg a Petőfi Társaság rendezett ugyan időnkint 
m onstre-kirándulásokat a jó vidékre, s ezek jól is sikerültek, m ert 
az újságok úgy tettek, m intha komolyan vennék őket, s ütötték a 
nagydobot mellettük. A vidéki városok pedig valóban örültek az 
ily tömeglátogatásnak, amely vagonszámra hozta falaik közé a 
kultúrát, s becsületbeli kötelességüknek ta rto tták  vendégeiket 
„illően”, azaz m entül szebben fogadni és velük, érettük és elle
nük, a kedvükre s a rovásukra országra szóló cécókat rendezni. 
Szabadkán is lelkesen fogadtunk egy ily mintegy negyven főből 
álló expedíciót nem sokkal a Nogáll—Tolnai-féle terv fölbukkanása
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előtt, s mivelhogy abban ő is részt vett, s köztünk nem egy bá- 
mulót szerzett, a föladat, amelyet vállaltam , nem látszott túlságos 
nehéznek.

É rtesítettem  őt a közönség rokonszenves érdeklődéséről s a 
módról, ahogy a fölolvasó est anyagi sikerét biztosítottuk. Nem 
csoda, hogy az eredménnyel, a 'kézzelfoghatóval is, meg volt elé
gedve. Kétszázötven forint, am ennyit biztosítottunk neki, nagy 
pénz volt abban az időben, s főleg szép összeg az olyan írónak, 
akinek nem volt földbirtoka, m int Justh  Zsigának, k é t nyaralója, 
mint Jókainak, és sokat jövedelmező napilapja, m int Bródy Zsig
mondinak. Fáradozásom at az alábbi levéllel köszönte meg.

(Amikor lenyomatom, arra  kérem  az olvasót: ne unja az episz
tolákat, amelyeknél kevésbé jellemzőket is gyűjtenek ereklyék 
gyanánt, és ne m agyarázza félre, hogy az e sorok író jára hízelgő 
részeket is közlöm. Azok is jellemzők a korra s az abban divatozó 
levélbarátságra.)

Budapest, 1887. nov. 29.
Kedves öcsém, barátom!
Fogadd legforróbb köszönetemet megtisztelő fáradozásai

dért, amelyekkel csak tagadhatatlan  érdem eidet szaporítot
tad a m agyar költészet művelői előtt. Nem én, de m indnyá
jan; nem értem, de m indnyájunkért: Szabadka így gondol
kozott, midőn úttörő felolvasásom ügyét a jövő nemzedék ér
dekében m agáévá tette.

Szeretnék sokat mondani rólatok, de könnyen hízelgés
nek vennétek ez alkalomból, azért inkább hallgatok és egy
szerűen meghajlok nemes és európai színvonalon álló gon
dolkozástok előtt.

Mi legyen a program?
Jó lenne, ha mint Egerben tették, az odavaló művészek, 

írók, zenészek, dalárdáik lennének szívesek becses részvé
tükkel kiegészíteni a műsort, ilyképpen:

1. Dalárda.
2. Felolvasás.
3. Zene vagy ének.
4. Előadás a költészet legújabb korszakairól.
5. Talán szavalat.
6. Három rajz felolvasása általam.
7. Végül talán ismét dalárda.



Ha ehhez valam it kellene adni, vagy másképp akarnák: 
parancsoljatok velem.

Teljes telkemből azon leszek, hogy barátaim , jó embereim 
meg legyenek törekvéseimmel elégedve, és az utánam  kö
vetkezők ú tjá t is lehetőleg egyengessem. A legigazabb tisz
telettel és szeretettel köszöntve kitűnő barátaim at, közöttük 
csókolva tégedet, vagyok híved

Tolnai Lajos

Hogy m it válaszoltam erre a levélre, már nem emlékezhetek, 
s csak következtethetek rá a kitűnő író legközelebbi írásából. Köz
ben Mánich P éter öreg szabadkai ügyvédtől és tekintélyes város
atyától és Békeffy Gyulától, a Kaszinó agilis titkárátó l is kapott 
biztatást. Ezekre is történik hivatkozás az itt következő levélben.

Budapest, 1887. dec. 7.
Kedves jó öcsém, Barátom!
Igen megvigasztaló leveledet — m ert m ár aggódtam — 

ma olvastam  csak, mivel Egerből csak m a érkeztem meg. 
Ugyancsak m a kapom az én igen kedves öreg Cátómnak, a 
római jellem ű Mánich Péternek a levelét is.

Sok öröm, félek: sok irigység is tám ad m ajd az édes n a
pok után! M indent megteszek, am it csak tehetségem enged, 
hogy jó barátaim  meleg rokonszenvét valam ennyire m egér
demelhessem.

A kellő időben, am ikor parancsoljátok, ott leszek. Sür- 
gönyözz.

Programom :
1. A nagy gyáros.5 Elbeszélés. (Egészen új, sehol meg nem 

jelent.)
2. Szabad előadás a Forradalom  utáni költészet tö rté

netéből.
3. K ét ballada.
Ami az egész műsor berendezését illeti: teljesen rátok b í

zom. Lehet, hogy nagyon kedves utóiratod, melyben pár jó 
barátom  lehozatalát említed: kellemesen fog változtatni a 
műsor tervezetén, de ezt m entül előbb megírom.

Hogy hova megyek, kihez szálljak, abban ti parancsoltok. 
Addig is legmelegebben köszönöm baráti meghívásodat.



Egerben minden reményemen felül sikerült, m ert ott is 
egész irodalmi világ van, m int Szabadkán.

Békeffy úrnak add át forró köszönetemet kiváló jóindula
táért. A többit, so,kat, ha Isten megengedi, élőszóval. Bátyád 
és hű barátod

Tolnai Lajos

Közben, úgy látszik, a fölolvasás napjáról lehete tt szó, és arról, 
hogy az estélyt tark ítan i kellene egyéb irodalmi csemegékkel. S 
erre vonatkozik az író legközelebbi levele tele szabadkai vonat
kozásokkal, enyelgéssel, perszonálákkal. Némi felvilágosító jegy
zetek nélkül a mai olvasó egyik-másik célzását aligha értené meg, 
— bele kell h á t szólnom néha a Tolnai csevegésébe. A közbeszó
lásaimmal talán rontom a kitűnő író folyamatos styljét, de vilá
gosabbá teszem a szöveg egyik-másik helyét, amely négy évtized 
távolságából kom m entárra szorul. S most m egint átadom a szót 
a Bácsmegyei Napló legújabb, de illusztris m unkatársának: Tol
nai Lajosnak.

Budapest, 1887. dec. 16.
Kedves jó öcsém, Barátom!
Hogy a felolvasás határidejét odább tette  a rendező bi

zottmány: azt igen helyesnek találtam . A helyi körülmé
nyek parancsolnak, de egyszersmind az itteni irodalmi vi
szonyok is kénytelenek a decemberi tömegesebb munka 
előtt alázattal meghajolni. (Már akkor is voltak nagytérje- 
delmű karácsonyi számok, s a kor „szépírói” az év utolsó 
hónapjában dupla annyit írtak s „szállítottak”, mint egyéb 
évszakokban.) Sem Ábrányi, sem Reviczky, sem  Szabó Bandi, 
sem Dalmady nem jöhettek volna most le, m íg január 19-én 
bizonyosan szám íthatunk közreműködésükre. Jól van tehát 
a dolog így. Csak arra  kérném  teljes bizalommal a választ
m ányt, hogy ez a term inus ne változzék, — nem annyira 
magam, m int írótársaim  m iatt.

A szavalást illetőleg finom ízlésedben feltétlenül meg
bízom, s M árkus Etel úrhölgy igen becses részvételéért előre 
is tolmácsold legforróbb köszönetemet. (A nevezett hölgy 
valószínűleg az akkori színtársulat drámai primadonnája 
volt.)



A program ba egypár (kitűnő írót veszünk be, miáltal két
ségkívül növeljük a közönség érdeklődését, — ami igen fon
tos. E hó végéig, kedves öcsém, várj az egyes részletek cí
meivel, és tekints m indent tábula vasa-nak: hátha én is job
bal, mul-attatóbb beszéllyel állhatok elő. A szomorúnál m in
dig többet ér a víg, főképp ily gonosz háborús időben. Per- 
tich Mihály elnök igen tisztelt barátom at, Békeffy titkár 
urat, Jásó bácsit (Milassin Jakab járásbíró, a régi Szabadka 
egyik markáns alakja, Milassin Bandi tűzoltófőparancsnok 
édesapja), kinek egy hosszú levéllel vagyok adósa — félek 
is a lobogó szemeitől —, a jó szabadkai Cátót, Mánich P é
tert, a sokgondú Mamuzsich Lázár polgárm ester barátom at, 
a gyönyörű szabadkai hölgyeket szívem mélyéből köszöntve, 
Tégedet ezerszer csókolva, vagyok hű bátyád és barátod

Tolnai Lajos.

% Ui. Feleségem igen köszöni a meghívást, s ha lehetséges 
elfogadjuk forró köszönettel. Akkor (olvashatatlan név) Dal- 
madyné és Ábrányimé is lejő. Háború lesz. A szép elnök 
reszkessen! (Pertich Miska árvaszéki és kaszinóelnök hófehér 
hajú és szakállú igen szép férfiú volt . Őt fenyegette meg 
Tolnai a szép asszonyokkal. Üres fenyegetés, vaktöltés ma
radt, — a hölgyek 'egyike se jött le, s u „szép elnök” n yu 
galmát senki se zavarta.)

Mit írtunk  egymásnak közbe s m it írtak  innen Tolnainak m á
sok, hosszú évtizedek elm últa u tán bizony nem emlékszem. Az 
„emlékező”, ha mégoly jó a memóriája, mindig csak kicsi részét 
tudja annak, ami vele régen történ t s ami valam ikor érdekelte. 
De a nagy írónak még egy levele fekszik előttem, amely erről az 
ügyről szól. Nem volna szabad közzétennem, m ert tele van irán
tam való ,,tetszésnyilvánítás”-sal, s én igazában nem azért adom 
ki, hogy hivalogjak a mai olvasó előtt egy régi írónak az elismerő 
nyilatkozatával, amely nem is az írásaim at, hanem  az agitatórius 
működésemet dicséri. Lenyomatom mint nem egészen értéktelen 
emlékét egy elm últ irodalmi korszaknak, amely naiv és kezdő- 
leges volt a mai nagyvonalúság mellett, de m ásként olyan eré
nyekkel ékeskedett, amelyeket m ostanában hiába keresnénk az 
irodalmi „business” kereskedelmi világban. Számítok rá, hogy az



olvasó ily em lékekként olvassa ez írásokat, — talán nem is lesz 
egészen új dolog neki, hogy abban az időben, amikor ez episzto
lák születtek, jobban szerették az írókollégák egymást, m int most, 
és sajátkezűleg írt leveleiknek a hangja melegebb volt, mint 
azoké, am elyeket ma írógépen sajátkézzel klavíroznak, vagy a csi
nos kopogtatógör'ljüknek diktálnak le.

Az olvasó persze megteheti, hogy annyi százalékot von le e ma- 
gasztalásokból privát érdek és hízelegnivágyás számlájára, ameny- 
nyit illőnek gondol. De mielőtt e lenyiszálást végrehajtja, talán 
szívesen olvassa a leoperált részeket is mint jellemzőket a korra, 
a századvégi irodalom ra s a régi Szabadkára.

Sokan olvasták gyönyörködve azokat a nyilatkozatokat, ame
lyeket a Bácamegyei Napló karácsonyi számában régi emberek 
tettek a régi Szabadkáról. Itt is, sárgult leveleken, régi ember be
szél a mi öreg városunkról, — oly ember, aki régente sokat szá
m ított a 'literatúrábian, s akinek hangja, amint az irodalom törté
netírók jósolják, megint hallható lesz valamikor. Hízelgő nyilat
kozatai szinte szervesen sorakoznak azok mellé, amelyeket még — 
hála Istennek! — élő kitűnőségek küldtek a Bácsmegyei Napló 
karácsonyfájára.

E levelet s ia cikk végét lapunk jövő vasárnap ugyanezen a he
lyen közli.

III.

Az előbbi két cikkből s az azokban közölt levelekből lá thatta 
az olvasó, hogy negyven esztendő előtt hogyan készültek nálunk 
a vendégfelolvasások. A Tolnai szerzői estjének anyagi sikerét, 
amint megírtam, ötven ,,áldozatkész” irodalom barát biztosította. 
Mikor a jeles regényíró ez akciónak öröm hírét vette, fáradozá
sainkat az itt következő áradozó levélben köszönte meg.

Budapest, 1888. jan. 17.
Kedves öcsém, Barátom!
Becses leveledre mindaddig elhalasztottam  a választ, míg 

a végleges megállapodás úgy az útra, m int a m űsorra nézve 
befejezést nyerhetett.

Ügy látom a Békeffy barátunk  mai napon küldött levelé
ből, hogy a dolog meg van oldva a rendező bizottság előtt.



És most egész kritikai pontossággal ki kell mondanom, hogy 
e mozgalom erélyes megindítása, a felolvasási eszme ily ki
tűnően sikerült keresztülvitele a Te jóságodnak és szeren
csés diplomáciai tehetségeidnek köszönhető. (Itt közbe kell 
szólanom: ha Békef f y Gyula és még néhány testvérünk a 
kultúra és irodalom szeretedében nem karolja fel az eszmét 
az enyémhez hasonló szeretettel s ha a nagyközönség is 
nem rezonál rokonszenves érdeklődéssel a tervre, akkor  
ugyan mit értek volna ázok Ja „tehetségek”, amelyeket Tol
nai bátyám túlozva dicsért bennem?) Nagy népszerűséggel 
és jelentékeny érdemekkel kell annak az em bernek bírnia, 
akinek fejszéje az ilyen tuskóba jó ha bele nem törik.

Irán tad  való mély rokonszenvemről nem is szólok, m int 
amely nehéz m unkádban tám ogatott s a csüggedéstől s a 
m odern közönytől m egm entett. Nagy előnyére fog lenni 
m indenkor az irodalomnak, költészetnek, ha tudja és látja, 
hogy az ország egyik legjobb, legmiagyarabb és legnagyobb 
városában ily tekintélyes és nagy erélyű tagja él.

' Forrón köszönöm, kedves jó öcsém, hogy ügyemet oly m e
leg szeretettel tetted a magadévá. Kötelességemnek fogom 
tartani, hogy minden időben — a nem rem élt jóért — h á
lámmal és igaz szolgálatkészségemmel álljak rendelkezésedre.

Légy hozzám feltétlen bizalommal, s am it irodalmi tekin
tetben itt elérni törekszel bármikor: ott a cselekvés első 
paragrafusa engem illessen.

Legyen ez, amíg láthatlak, kézszorításommal, baráti csó
kommal utolsó szavam. Bátyád és barátod

Tolnai Lajos

Nagyon sok köszönet és túl sok ígéret azért a csekély szolgálat- 
készségért, amellyel fölolvasásának az ügyét nyélbe ütni segítet
tem. De az elismerésnek meleg tónusa s a lekötelezettség érzé
sének e szinte tüntető hangoztatása a kor irodalm ának a szelle
méből s a kor íróinak társadalm i és anyagi helyzetéből folyt, s 
kivált Tolnaira volt jellemző, aki éppúgy tud ta szeretetének a 
hevével ölelni a barátait, m int amily mérgével a gyűlöletnek 
szokta tám adni az ellenségeit. (S azokat, akiket ellenségeinek ta r 
tott.) Amint ő maga szerette mondani: az ő hivatása védeni és 
üldözni; védeni 'a jókat, és üldözni a rosszakat. Ezt a program ját



ki is fe jte tte egyszer körülbelül a következőiképpen. (Lehetetlen 
szó szerint idéznem, de talán így se lesz érdektelen a nagy erejű 
író célkitűzését s tragikum ának a m egvilágítását sa já t ítéletének 
a fáklya fényénél tekinteni meg.)

— írásaim ban a gyengék p ártjá ra  állok, védem őket az üldö
zőik ellen, s ha mást nem tehetek értük, vigasztalom őket a m a
gam példájával, akinek szintén igazságtalanul kell szenvednem. 
Ellensége vagyok a rossznak, am elyet fölkutatok, akár magas he
lyen garázdálkodik, akár a legalsó néptömeg mélységeiben buj
kál. Bizonyos, hogy sok rossz em bernek hágtam  a tyúkszemére, 
s nem egy aljasságot lepleztem le a jó ügy érdekében. A ju ta l
mam: anonim levelek, terrorizálás és mindenféle üldöztetés vol
tak. Néha talán túl egyenes voltam  s olyannyira igaz, hogy a sok 
keserű igazságot nem bírta ki a rom lott társadalom  s különösen 
a gyengéjükön ta lált urak lelkiismerete, de muszáj volt ilyen
nek lennem és ily képeket festenem  — missziómnak tekintettem , 
hogy javítsak ott, ahol lehet, hogy jutalm azzak legalább a vi
gasztalás szavával, és büntessek a szigorú morálom sújtó ítéleté
vel. Ó hogyne éreztem volna azokkal a szerencsétlenekkel, akik
nek vergődését az életben láttam  s a rajzát az elbeszéléseimben 
megkíséreltem, mikor magam is annyit szenvedtem a rossz em
berektől! Én is szerencsétlennek éreztem  magam sokszor, boldog
talannak egészen a kétségbeesésig, és kétségbeesettnek az öngyil
kosságig, amelytől csak a hivatásom ba vetett bizodalmam tarto tt 
vissza.

Mily jól eshetett az ennyire szenvedő költőnek a rokonszenves 
hangulat, amellyel egy nagy város m agyar közönsége irodalmi 
szereplésének a tervét fogadta! Innen ered hálájának a csapon- 
gása és fogadkozásainak a túlzása is. ígérete, mellyel a levelét 
végezte, valószínűleg hangsúlyozása óhajtott lenni élőszóval nem
egyszer te tt azon ajánlatának, hegy beju ttat a K isfaludy vagy a 
Petőfi Társaságba. E szívességét nemcsak azért nem vehettem 
igénybe, m ert sose kívánkoztam e két előkelő irodalm i testületbe 
(hiába is le tt volna, m ert hisz Tolnainak ehhez nem volt elég ha
talm a s nekem nem volt hozzá elég érdemem), de azért sem, m ert 
a kitűnő íróval való bizalmas baráti érintkezésem, fájdalom, ha
marosan megszűnt. Formailag nem  szakítottunk, de a viszonyun
kat nem ápoltuk tovább, aminek a szabadkaiakat is érdeklő tör
ténete a következő:



Egy januári napon (1888-ban) nagy feltűnést keltett öngyilkos
ság történt a városban. Mukies Károly, a legelőkelőbb úri csalá
dok egyikének kedvelt és igen népszerű tagja, Purgly Sándor fő
ispán özvegyének testvérbátyja, fiatalon, nem egészen harm inc
esztendős korában agyonlőtte magát. Mindenki döbbenettel é rte 
sült a nagyon rokonszenves fiatalem ber korai haláláról, s meleg 
és őszinte részvétet érzett az elhunytnak anyja és testvérhúga 
iránt. Akkor még a város kisebb, de a társadalom  nagyobb volt, 
s a családok közötti kapocs, akár rokoni, akár baráti érzésekből 
szövődött, szorosabb és melegebb, mint mostanság. Hozzájárult, 
hogy az öngyilkos vőlegénye volt egy másik irányadó úricsalád 
szépséges leányának, nagybudafai Vermes Ellának és fia a köz- 
tiszteletben állott Mukies Jánosnak (hosszú ideig a városnak igen 
népszerű polgármestere) és nejének: a nagytekintélyű Vojnits csa
lád egy tagjának, Vojnits Fridának. E három legelőbbkelő család 
gyászához já ru lt még a második választókerület polgáraié is. Az 
elmúlt nyáron ugyanis Mukies Károly volt a kerület szabadelvű
párti képviselőjelöltje, aki a választók túlnyomó többségének a 
bizalmát bírta, s csak a választási elnök machinációja folytán m a
radt kisebbségben. (A választást, amelynek eredménye világosan 
erőszakolt volt, később meg is semmisítették.)

Korán elköltözött barátunkban tehát az itteni áldatlan politi
kai viszonyok vértanúját láttuk, s halálát az egész város (itt iga
zán nem frázis, hogy: nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül) 
őszintén gyászolta. De túl Szabadka határán is országszerte kínos 
szenzációt keltett a tragikus eset, a pesti lapok hasábos tudósítá
sokat közöltek róla, s egynémelyik vezércikkben foglalkozott vele.

Ily körülm ények között (táviratilag) azt kellett tanácsolnom 
Tolnainak, akinek fölolvasása az öngyilkosságot követő napra volt 
hirdetve, hogy halassza azt el, m ert nem lesz közönsége. Távira
tunkra nem kaptunk választ, ellenben a fölolvasó lejött, éspedig 
azzal a szándékkal, hogy — törik-szakad — m egtartja előadását. 
Mi szívesen fogadtuk az írót, de halasztási tervünk és tanácsunk 
m ellett m aradtunk. Békeffy Gyulánál tárgyaltunk vele a quid 
nunc-ról, s o tt a háziúr is, s mindazok, akik a társadalom  elitjé
ből jelen voltak, a halasztás m ellett foglaltak állást. Ámde hiába 
jósoltuk, hogy a terem  kongani fog az ürességtől, hogy a gyász
eset a legértelmesebb közönséget távol ta rtja  onnan, s hasztalan 
fenyegettük, hogy mi se leszünk jelen, akik buzgólkodtunk az es
télye előkészítésében (nem is voltunk ott) — ő m egm aradt e l



határozása m ellett és produkcióját üres teremben, mégis meg
tartotta.

Mint később hallottuk, Tolnai teljesen elemében volt azon az 
estén, egyenesen remekelt, s nagyszerű előadóművésznek bizo
nyult, de csialk két-három  széksornyi közönség előtt. Az a pár 
ember, aki hallgatta, elragadtatással beszélt ama virtuozitásról, 
amellyel a ra jzait fölolvasta s a szabad előadását m egtartotta. 
Én azonban rossz néven vettem  tőle, hogy nem hallgatott a ta 
nácsomra és ő m egapprehendált, hogy távol m aradtam  a fölolva
sásától, s m ikor másnap elutazott, nem jött hozzám elbúcsúzni. 
A barátságunk m egakadt, talán meg is sza k ad t. . .  Az illetményét 
is, amelyet nekem kellett az ötven ,,kezes”-től összeszedni, a ka
szinó útján  és annak nevében küldtem  el neki. A szépen meg
indult kultúrakció bizony disszonanciával végződött.

Azt hittem, bár nem vagyok harag tartó  ember, hogy többé sose 
váltunk sz ó t. . . Mégis ír t még egyszer. Mintegy háromnegyed év 
múlva előfizetést h irdetett Üj Magyarország című kétkötetes elbe
szélőművére, s felhívását a következő sorok kíséretében küldte 
meg nekem.

Budapest, 1888. okt. 1.
Kedves Barátom!
Nem hiszem, hogy a derék Mukiccsal a mi barátságunk is 

m eghalt volna. Legalább én erre semmit se tettem . Épp 
azért egész baráti szeretetem m el fordulok Hozzád, hogy amit 
exponálás nélkül ügyembe tehetsz: kegyeskedjél megtenni.

Mivel a kiadó magam vagyok: a legcsekélyebb eredmény 
hálára kötelez. Híved:

Tolnai Lajos.

E levél m ár nemcsak rövidebb, de észrevehetően hűvösebb is a 
régieknél, s valószínűleg ilyen volt a válaszom is, amelyben tud
tára adtam, hogy ia m agam  szám ára előfizetek ugyan a köny
vekre, de a publikum ot nem tudom értük föllelkesíteni. Ugyanez 
a sorsa volt azoknak a felhívásoknak is, am elyeket több bará
tainkhoz, a ,^szabadkai Gato’Lhoz és másokhoz küldött. Mind a r
ról értesítették, hogy nem telik több tőlük. A hangulat egy csöp
pet se volt barátságos. Senki se érzett kedvet újabb ,,áldozatokat” 
hozni, s megvenni a két könyvet, amelyek pedig igazán nemes



írások voltak. Amint a felhívásban mondta: „Dante, a halhatatlan, 
azokat írta  le, akiket gyűlölt; én: a kicsinyek társa; azokat, akik 
a jókat gyűlölik. Itt vannak a sikkasztok; ia hálátlan  testvérek; a 
szívtelen közügybarátok; a díszruhába öltözött nullák; a gonosz
tudás szerencsés bajnokai; az önzés, ragadozás, kétszínűség, siker 
koronázta választottjai. tJj föld szülte őket; új alkotmány, új tö r
vény ik ta tta  be harácsolt javaikba; a modern M agyarország ezer 
kulcsa, diplomája . . . E nyüzisgő, mozgó, tolakodó, kiabáló, dicse
kedő tömeg, a nemesek, a jók, az igazak nyakán, vállán, mellén, 
szívén: a mai Magyarország sötétebb fele. Más boldog írja  és írta  
a fényt: én sok nyom orúságom ban írtam  és írom az élet árnyát!” 
Nagyszerű beharangozó, amelynek minden szava: érték.

Ma is sajnálom, hogy akkor cserbenhagytuk a szerencsétlen 
írót. Persze nem tudtuk, m ennyire az, s nem gondoltuk, hogy a 
„nyomorúság”, amelyet említ, annyira teher a  vállán és átok a 
lelkén. Ezt a m űvét m eghasonlottság, sőt talán gyűlölet diktálta, 
de a szeretet érdekében írta, amelynek melegétől elzártnak s szám- 
kivetettnek tarto tta  m agát, s mi, fájdalom, nem  érte ttük  vagy 
félreértettük őt. Igazságtalanok voltunk hozzá. Ö zseni volt, mi pe
dig szürke olvasók és naiv irodalom barátok, — nekünk  kellett 
volna elnézőbbnek lenni az ő gyengéi iránt, am elyeket kiváló szel
lemi tulajdonságok ellensúlyoztak, s nem le tt volna szabad tőle 
követelni, hogy a mi m entalitásunkhoz igazodjon. Ki tehet róla? 
— akkor így gondolkoztunk.

Pedig becsültük -az Írót, és sajnáltam  az embert, a legboldogta- 
lanábbak egyikét, akit valaha ismertem. Azért, hogy egy érzelmi 
kérdésben összekülönböztünk, az írói tehetsége nem lett szemem
ben kisebb. Akkor is hittem, s m ost is vallom: egyik legkitűnőbb 
regényírónk volt (m indjárt Jókai és Kemény után), a maga irá 
nyának pedig — a realisztikus regénynek — nálunk határozottan 
a legkülönb képviselője. Akkor itt Szabadkán, ebben a „vidéki 
eset”-ben, a saját szerzői estjének dolgában, nem bizonyult igazi 
emberismerőnek, nem érte tte  meg ia közönség pszichéjét. Ahol 
maga is érdekelve volt, o tt — úgy látszik — nem  tudott tisztán 
látni és objektív lenni (nehéz is az!), kevésbe vette a helyi viszo
nyokat s a környezet érzéseit, kicsinyelte a szempontjainkat, és 
nem tarto tta  jogosultaknak a hangulatainkat. Abban az egy eset
ben nem volt éleslátású, nem volt érzésmegértő, és nem volt lélek- 
elemző. Híres volt arról, hogy m inden alkalmazkodó képesség 
hiányzott nála. Szerette volna, ha hozzája idomul mindenki, s az



ő eszejárása szerint gondolkozik és cselekszik az ország. Éppen 
íróembernél végzetes hiba ez, s neki tragikum a le tt a szabadkai 
estnél súlyosabb és fontosabb életproblém ákban is.

Regényeiben jobban állta meg a helyét, m int az életben, s kép
zeletének az alakjaival jobb viszonyban volt és m aradt, m int az 
ismerőseivel, akikkel csak ideig-óráig tudott jól összeférni. Az 
életben deklasszírozottnak érezte magát, sehol se volt igazán ott
hon, de a könyveiben emléket állíto tt magának. A m aguk zsá- 
nerjének pompás alkotásai azok, s hiszem, hogy a F ranklin  T ár
sulat, amely a kiadási jogukat megszerezte, előbb-utóbb élni fog 
e joggal s a közönség kezébe adja ez értékes írásokat.

Mi régi em berek pedig, akik személyesen is ism ertük, szívesen 
soroljuk őt nemcsak a legjobb elbeszélőik, de Szabadka barátai 
közé is, s ha egy érzelmi kérdésben az útjaink el is váltak, kegye
lettel gondolunk mindig az izmos tehetségére, és fájó szívvel em
lékezünk végső esztendeinek a m eghasonlottságára s egy nagy
szerűen indult írói pályának szomorú végére.
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A m últ század hetvenes éveiben — már ez évtized legelején — 
nagy mozgolódás tám adt a m agyar irodalom berkeiben és kávé- 
házaiban. A líra szava hangosabb, az elbeszélő válfajoké eleve
nebb lett. A politikai élet föllendülése a sajtóra, sőt a könyv
piacra — erre az álmosan és tunyán működő kültúrszervre — is 
élénkítően hatott. A Fürdő utcai Kávéforrás m ellett, amelynél Rá
kosi Jenő és társai, az akkori ifjú Magyarország, csevegtek iro
dalomról és színházról, újabb kapucínerező központok tám adtak (Ko
rona, Kammon, Fiume), ahol a legifjabb Magyarország írói a 
legszebb egyetértésben ültek körül egy-egy nagy kerek asztalt 
(bizonyos értelem ben ők is a kerek  asztal lovagjai, Ritter dér Ta- 
felrunde), verseket olvasva föl és versenyt dicsérve egymásnak a 
költeményeit, tárcáit és novelláit.

M agyarország és Budapest, 1872-ig: Pest, nagy átalakuláson 
ment át a hatvanas esztendők végén. Bármi furcsán hangzik, 
1865-ig több német szót hallo tt az ember Pesten is, Budán is, 
mint m agyart. A gyorsan kulturálódó városnak m ár nem volt 
elég az a konzervatív és szinte offioiózus irodalom, amelyet akko
riban «az Akadémia és a K isfaludy Társaság s a Budapesti Szemle 
meg a Vasárnapi Üjság képviselték. Fiatal tehetségek bukkantak 
föl, akik vidéken születtek, de Budapesten fognak meghalni, s né
melyek a főváros által adományozott díszsírhelyen nyugodni: éb
redők tám adtak (nem olyanok, m int aminők ötven esztendővel 
később keletkeztek), akiknek a szelleme frissebb levegő és széle
sebb horizont után vágyakozott. A keretek, amelyekbe írók és 
könyvek eddigelé begyömöszölve voltak, szűkek lettek nékik, — 
nem fértek beléjük.

Egyszerre csak arra  „ébred” a nem éppen nagy — m ert bizony



elég szegény — olvasóközönség is, hogy új irodalom szól hozzá 
könyvekből, színpadról, folyóiratok hasábjairól s a napilapok tá r
carovatából. Nem forradalm i lite ra tú ra  volt ez, m int negyven esz
tendővel korábban a Viktor Hugó és társai által inaugurált fran
cia rom antika vagy a tíz évvel utóbb a Kari B leibtreu által be
harangozott ném et „Revolution dér L itera tu r”, csak szerény hely
kérés volt ez a Parnasszuson, — jelentkezés, hogy „mi is vagyunk 
és mi is élni akarunk”. Nem, — forradalom ról szó se volt, a moz
galm at még lázadásnak vagy zendülésnek se lehetett minősíteni. 
A fiatalok, iakilk csinálták, a szónak szótári és szokásos értelm é
ben is ún. ,,jó fiúk” voltak, a köztük legharciasabb, a lelkes Áb
rányi Emil is sokkal szelídebb húrokat pengetett, semhogy az 
,,öregek”, Akadémiáék, m egijedhettek volna tőle. Az igaz, meg
unták >az Akadémiát, ami rendes kedélyállapot és esztétikai prog
ram  minden új írói nemzedéknél; sokallták a színpadon az örökös 
és szűnni nem akaró Szigligetit, aki bezsebelt m inden pályadíjat, 
és learato tt m inden tapsot, és „tisztelték-becsülték” a náluk még 
mindig harcosabb és talán fiatalabb Gyulai Pált, de m aradinak 
és túl szigorúnak találták, — ez volt az egyetlen tagadó és tá
madó momentum a jelentkezésükben.

Kik kezdeményezték ezt a mozgalmat? Fiatalok, akik a kény- 
uralom idejében születtek, a provizórium ala tt nevelkedtek, s az 
új kor beköszöntését valam elyik gimnáziumban vagy az egyetem 
egyik fakultásán boldog örömmel fogadták, s a hetvenes években 
kezdték a szárnyaikat bontogatni, amelyékkel csak egyik-másik 
fog magasra röpülni, — és idősebb, m ár valam ennyire ism ert ne
vek, akiknek a „német időkben” nem volt elég olvasójuk, s ta
lán elegendő tehetségük se. Ez a két csoport szövetségre lépett, 
hogy eszméinek népszerűséget s a könyveinek kelendőséget sze
rezzen. Ebben az időben alakult az írók és Művészek Társasága, 
és ekkor született, 1875-ben a Petőfi Társaság, előbbi az írók s a 
hozzájuk tartozók kaszinója, utóbbi a fiatal tehetségek arénája, 
élén az örökké ifjú Jókaival, aki akkor éppen ötvenesztendős volt, 
de naivitásban, képzelőtehetségben s az élet gyakorlati vonatko
zásaiban fiatalabb a huszonöt éveseknél. . .

S még fiatalabbak is jöttek, a húszévesek, a kedves éretlenek, 
a m agukat vigyázatlanul elszólok, a nem nagyon tapintatosak, de 
igen lelkesek, jóhiszeműek, barátságot érzők és — ha tehetségre 
nem is mindegyik, de érzéseik dolgában kivétel nélkül — költők.



Ezek szenvedélyesen szeretik az irodalmat, sőt az írótársaikat is 
(oly hiba vagy erény, amely később csökkenni fog s egyiknél- 
másiknál meg is szűnni), és boldogok volnának, ha az írás a „mes
terségük” lehetne. De egyelőre, még sok esztendőkig, nem  lehet. 
Akkor még a „beérkezettekkel se igen ta rto tta  el az irodalom. 
Rákosi Jenő épp akkor bérelte ki a fővárostól a Népszínházát s 
mint „vállalkozó” próbált boldogulni; Bérezik Árpád és Dóczy 
Lajos m inisztérium okban vállalnak állást, Hevesi Lajos Bécsbe 
költözik a Fremdenblatt-hoz, Ágai Adolf lapot szerkeszt, s m ind
annyian akkor áldoznak a Múzsának, amikor — ráérnek. Kezdet
leges és szomorú állapot, am elyet találóan jellem zett akkoriban 
valaki:

— Az írók úgy élnek Budapesten, mint a házmesterek. Mind
egyiknek van még egy második mestersége, kisegítő foglalko
zása is.

Hát hogy „élhetnének meg” az irodalomból e szeretetrem éltó 
ifjú kezdők, akiknek még azért is küzdeni-verekedni kell, hogy 
az írásaik nyom dafestéket lássanak? De álmodni jó, s ezek az 
„ébredő” legénykék szépeket álmodnak — gyerm ekálm okat —, ró
zsás színben látják  a jövőt, a m agukét és az irodalom ét egyaránt, 
egytől-egyig optimisták. Még a gyógyíthatatlan pesszimizmusban 
kesergő Reviczky Gyula is bizakodó és reménykedő ebben a kér
désben. S amíg ia fiatal ébredők föl nem ébrednek az álmaikból, 
addig, ha mégoly kevés a pénzük, ők a legboldogabb lakói, szeré
nyen bútorozott hónapos szoba-lakói, a nagy városnak, amelyet 
meg akarnak h ó d ítan i. . .

Addig írnak  fáradhatatlanul verseket vagy prózát, esetleg mind 
a kettőt, amíg végre a dolgaik „megütik a m értéket” s megjelen
hetnek a Fővárosi Lapokban vagy a Petőfi Társaság Lapjában, s 
ha egyebütt nem, hát a M agyar Bazárban vagy a Családi K ör
ben. A világot, gondolták, nem lehet akárhonnan kiemelni a sa r
kaiból, de az irodalm at és a közönséget lehet megmozdítani eset
leg egy divatlap hasábjairól is. Hiszen úgyse igen olvas abban az 
időben jóform án senki, csak asszony és leány. (Divat is volt ak 
koriban a „szép olvasónő”-t aposztrofálni a novellákban s nem 
a „nyájas olvasó”-t.) A férfiak nem jutnak hozzá, hogy ver
set vagy regényt olvassanak; Jókait, akit mégse lehet olvasat- 
lanul hagyni, m ár „elintézték” ifjabb éveikben, most politizálni 
muszáj nekik, s csak egy évtized múlva fogja m egnyerni őket 
olvasópublikumnak a most még szintén titánlaciskodó, beszélyek-
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kel házaló, még el nem ismert és ugyancsak rosszul honorált Mik
száth.

(Az 1879-i árvíz után le is kell mennie főm unkatársnak a Sze
gedi Naplóhoz, ahol Enyedi, akkor még Eisenstádter Lukács, a 
szerkesztő, oly fizetéssel szerződtette, hogy a későbbi ,,nagy pa
lóc” m ár nem kénytelen „aufschreiben”-re mni a kapucínerjét a 
szöged! kávéházban.)

E nagyon fiatalok összetartanak; érzik, hogy szükségük van az 
együttérzésre, nógatják-buzdítják egymást, fölolvassák szégyenke
zés nélkül az „al)kotás”-aikat (a húszéveseknek nagyon tetszik, 
am it írnak, sőt az is, amit fölolvasnak nekik), s őszintén barát
koznak. Még nem elég „tapasztaltak”, hogy érdekből pajtáskod- 
janak. Együtt vannak egész este, féléjjel, sokszor a hajnali órákig, 
kísérgetik egymást haza, s nagy jövőt jósolnak egymásnak. Ezek
ben az években s ezek közt a fiatalok közt tűnik föl a még ma 
is meglevő típus: a kávéházban dolgozó költő és novellista. Ama 
kor nyelvén: beszélyíró. Még nem volt se írógép és töltőtoll, — 
hegyesre faragott H ardtm uth-ok szántották a betűket a m árvány- 
asztalra fek te tett kutyanyelveken. Azon a címen, hogy ez a mű
helyük, annyit ülnek a kávéháziban, m int a M urger bohémjei. 
Némelyik olvasta is ezt a szeretetrem éltó, derűs könyvet (csak né
melyik, m ert m agyarra még nem volt lefordítva), s annak vala
melyik rokonszenves alakját kopírozza. Ezek a jó fiúk még a 
kezdet kezdetén vannak, még csak nem is Petőfisták, de ami ké
sik, nem m úlik, idő kell mindenhez, azokká lesznek, hacsak előbb 
el nem züllenek (van köztük nem egy, akire ez a szomorú sors 
vár), közben meg nem halnak vagy át nem pártolnak az „öreges”, 
konzervatív irodalomhoz, amely a Kisfaludy Társaság s az Aka
démia m agaslatai felé vezet.

Ebben az időben (1875) kezdtem  én is írni, az alig húszéves, a 
budapesti újságokba, vagy am int jóakaró kedveskedéssel mondták, 
kezdtem „feltűnni”. Ne tessék félreérteni s ezt a szót ne méltóz- 
tassék dicsekvésnek venni. Nem az. Nem a tehetségemmel tűntem  
föl (abból nem volt annyi, hogy föltűnhettem  volna vele), hanem 
a nevemmel, amely — sokan állíto tták  — úgy hangzik, oly fülbe- 
tapadóan, hogy nem felejtődik el könnyen. Aki háromszor-négy- 
szer találkozott vele, az m ár ism erte is, m ert félig magyaros és 
félig szlávos hangzásával mélyen vésődött az emlékezetbe. Muszáj 
volt észrevenni. Legfeljebb azt sajnálhatta az olvasó, amin én is 
eleget bánkódtam , hogy ez a név nem mulatságosabb írások alatt



jelent meg, s hogy az utónevem (bocsánatot kérek minden más 
Izidortól), az egész kalendáriom nak a legízléstelenebb s legkelle
metlenebb k eresztneve. . . Endrődi Sándor m ár akkoron is elis
m ert jeles 'költő, mondta pár évre rá, mikor a közönséghez való 
viszonyunkról volt szó:

— Könnyű volt neked. A különös hangzású név, amelyet vi
selsz, azt ham ar ism ertté tette. Az enyém bizonyára sokkal szebb, 
de mennyi verset kellett írnom, amíg észrevették, hogy van a 
világon egy Endrődi Sándor!

És Váradi A ntal is így volt, akinek a szép, de tucatosan gya
kori nevét az Iskariót-ig, amely nagy diadallal vonult be a nem 
zeti színházba, alig vették tudomásul, vagy pedig összetévesztet
ték öreg Várady Antaléval, a Petőfi barátjáéval.

A név, am elyre valakit kereszteltek vagy am elyet fölvesz, eset
leg igen nagy szerepet játszhatik a viselője életében, akinek néha 
a karrierje is függ tőle. Nohát, én nem csináltam vele karriert, s 
fentebbi megjegyzést csak azért tettem , m ert okát kívántam  adni, 
m ért állottak az „írótársaim ” velem szóba m ár néhány együgyű 
írásomnak a megjelenése után. A m érték se volt oly magas ak
kor, m int mostan, s az irigység se olyan alacsony, s így történt, 
hogy ötven évvel előbb, mint am ikor Szabadkán kétségbe vonták, 
hogy író vagyok, Budapesten m ár annak számítottam . Ott, azt 
hiszem, ma is könnyebben nyugszanak bele, hogy az író: író, 
mint itt.

Nem tartoztam  semmiféle irodalm i koteriához vagy klikkhez. 
Nem laktam  állandóan Budapesten, s így nem is igen lett volna 
rá mód, hogy valamely „cam araderie” tevékeny tagja legyek; in 
kább csak egy baráti körhöz és egy-egy asztaltársasághoz vonzód
tam, amelyben időnkint szívesen léptem föl „m int vendég”, s e 
társaságokban nem egy tehetséges poétával és később híressé lett 
prózaíróval (Ágai tréfás szava szerint: szépprózásszal) kötöttem 
barátságot. Merem mondani, hogy némelyek szerettek is, am it 
nemcsak a szeretetrem éltó leveleik bizonyítanak, de az a körül
mény is, hogy nem voltam oly talentum , amely irigységet pro
vokálhat s  bárkinek is kártékony konkurrenciát csinálhatott volna. 
Mindig és m indenkivel szemben oly kolléga voltam, aki néha 
megjelent köztük, s egy kis vidéki, egészségesnek h itt levegőt 
hozott a tarsolyában a kávéházi füstbe. Én meg bizony nemegyszer 
pusztán azért jártam  meg a százhetvenöt kilom étert, hogy ezt a 
füstös levegőt szívhassam, s cseveghessek egyet a jó fiúkkal, akik



nek küzdelmét a babérért — őszintén mondom — minden irigység 
nélkül meleg érdeklődéssel kísértem.

Igen sok elbeszélnivalóm volna ezekről a fiatal évekről, véget 
nem érő tereferékről, naiv örömökről és lelkes ambíciókról, régi
módi, de igaz (és igaz, mert régimódi) barátkozásainkról s az ak
kori irodalom apró kulisszatitkairól. De mindennek csak kicsi ré
szét közölhetem, m ert — amint, íme, most is tö rtén t — magamról 
sokat kellene mondanom, többet, m int amennyi nekem ,,dukál”, 
s ez aligha volna eléggé érdékes, é s .. . talán időm se lesz rá 
e lég . . .  Most, hogy im m ár az irodalom legvénebbjei közé tarto 
zom (sok öregur-at szólíthatok m ár így: kedves öcsém), egyrészt 
fecsegőbbé válóik ugyan, de m ásrészt még húzódozóbbá, aggodal- 
maskodóbbá, hogy úgy mondjam: szemérmetesebbé. Nem szeret
nék olyan em lékeket idézni föl, amelyek csak előttem becsesek 
s az olvasót esetleg untatják.

Hogy most mégis újból betekintek a levelesládám elsárgult 
írásai közé s  belőlük a távoli m últból megszólaló emlékek hatása 
alatt m egint cikket írok -az ötven év előtti irodalomról, azt in 
kább korfestés kedvéért, m int. élet- és jellem rajzi adalékok ked
véért teszem. Hogy írók közt akkortá jt hogyan történ t az is
merkedés, s hogy az ismeretségből m iként le tt hol egészen intim, 
hol meg csaík kávéházi barátság, erről a folyam atról írok egy kis 
visszaemlékezést, s gondolom, az ily följegyzések akkor is kelt
hetnek némi antikvárius érdeklődést, ha a jegyzetek igénytelen 
szerzője is szerepel bennük. A történész vagy a regényíró telje
sen személytelenül, tacitusi vagy Flaubert-d impassibilité-ve 1 dol
gozhat, — oly távúi állhat a tárgyától, m intha más évszázadban 
élne. De aki em lékeket ír, legyen az m iniszterelnök vagy komor
nyik, hadvezér vagy hadifogoly, az kénytelen — akár akar, akár 
nem — ott kísérteni m indenütt az elbeszélésében, m ert hiszen 
azt mondja csak el (ha lelkiism eretes az előadásában), aminek 
részese vagy legalább tanúja, látója, szemlélője, publikuma volt. 
Bármily szerény legyen az ilyen emlékező, önnönmagát nem sikkaszt
hatja el, m ert a dolgok és események, amelyekkel az olvasók elé 
lép, látható összefüggésben vannak vele.

Nem első eset, hogy e régi idők szellemének egyik jellemző vo
nását: a levelezést emlegetem s a levélnek m int m űfajnak a h a
nyatlását siratom. Kazinczyval éppoly kevéssé szűnt meg az írói 
levelezés, m int ahogy V oltaire-rel nem záródott le a franciáknak, 
a legkitűnőbb és legszellemesebb levelezőknek az episztola váltása.



Tartott az mindaddig, amíg csak drága nem le tt az idő, nem kezd
ték jobban gyümölcsöztetni tehetségüket az írók, s nem ta rto t
ták naiv em bernek és „sonderbarer Schw ärm er”-nek azt a külö
nös szerzetet, aki egy-emberre, egyetlen olvasóra pazarolta azt a 
szellemet, időt és energiát, amellyel a nagyközönség elé is ki
léphet. A történelm i m aterializm us itt is, m int annyi sok helyen 
(óh, mily furcsaság!), ahol szellemiekről van szó, éreztette a ha
tását.

M indazonáltal a hetvenes években, jó távol a telefontól és még 
messzebb az írógéptől, még nagyban űzték a levelezést a betűk 
lovagjai, s a posta, akár ma az apróhirdetés, igen alkalm asnak 
látszott arra, hogy versírók és egyéb költők, akik olvastak vala
mit egymástól, „ezen m ár többé nem szokatlan úton”, levélben, 
keressék az érintkezést azzal, akinek valamely írása fölkeltette a 
figyelmüket. Az ily kezdetből aztán, ha nem is sírig tartó  b a rá t
ság, de hosszabb ideig fo lytato tt levelezés fejlődött ki, amely 
okulás is, szórakozás is volt legalább az egyik félnek, de sokszor 
mind a kettőnek. Nekem ebben a dologban különösen kedvezett 
a szerencse. Mivelhogy nem laktam  a központban, több irodalmi 
levelet kaptam  (s persze írtam  is), m int mások, akik minden is
tenadta nap találkozhattak valam elyik szerkesztőségben, klubban 
vagy kávéházban, s nem kényszerültek rá, hogy am it elgondol
tak, a posta segítségével közöljék egymással. Az én levelesládám 
hát sok érdemesebb íróénál gazdagabban van „fölszerelve”, s mó
domban van onnan időnkint kiem elni egy-egy írást, amely a szer
zője személyével vagy a tárgynál fogva, am elyre az vonatkozik, 
igényt ta rth a t arra, hogy a cím zetten kívül mások is elolvassák.

Jövő heti cikkemben egypár ily levelet fogok ism ertetni.

II.

Elfeledett írókról, akiket ismertem, elmondani, amit tudok, úgy 
érzem, nemcsak irántuk való kegyeletes emlékezés, de a mai olva
sókkal szemben is kötelesség, akik a följegyzéseimből tudomást 
szerezhetnek oly értékekről, am elyeket kár volt elfelejteni, s is
meretséget köthetnek a ku ltú ra  néhány hasznos munkásával, akik 
nem nevezhetek ugyan vezető elméknek, de érdekes produktum ai, 
sőt képviselőd és befolyásoló tényezői voltak a kornak, amelyben 
éltek. A közönség különben is néha elsőrendű géniuszokat se mél



tányol kellőképpen, s a jelentőségük megérzésében és m egértésé
ben a szakszerű kritika se mindig csalhatatlan. Nagy szellemek 
néha m egértetlenül s szinte ism eretlenül halnak meg, — csoda-e, 
ha a kisebbek közül sokakat a ,,hálás utókor” tisztára elfelejt? 
Olyanokat is, akik pedig rászolgáltak, hogy új irányok és válto
zott ízlés ellenére tudomást vegyünk róluk, s az emléküket oly
kor-olykor fölelevenítsük.

A félszázad előtt szerepelt „fiatalok” közt is találkozik nem egy, 
akinek a legtöbb olvasó .a nevét is .alig hallotta, pedig a művei is 
érdemesek arra, hogy észrevegye őket. De hát a jobb (főleg, ha 
új is) ellensége a jónak, s a publikum tól ma, am ikor oly ijesztően 
sok könyv jelenik meg, nem kívánhatja senki, hogy az az „el
m últ” irodalom ban kutasson, porlepte nyom tatványok közt koto
rásszon és elfeledett írókat „födözzön fel”. Ez inkább is az iro
dalom történet dolga, mint az olvasóé . . . Azoknak ellenben, akik 
egyidőben éltek és dolgoztak vagy legalább együtt kávéztak az 
elfelejtettekkel, kötelességük bebizonyítani róluk, hogy túl korán 
felejtette el őket az új után vágyó s a régibb irodalm at ócskavas
nak néző t. c. közönség.

Akiről itt szó lesz, Gáspár Imre, a hetvenes években tűnt föl, 
és sokan fényes jövőt jósoltak neki. Némi pózzal lépett föl az 
irodalomban, de szép tehetséggel is, s ha többet ígért is, m int 
am ennyit beválthatott, — a szorgalmával, a lelkességével s az 
agitatórius működésével becsületesen szolgálta az eszményét: a 
költészetet, és érdem eket szerzett az irodalom és a könyv propa
gálása körül.

Szigethy Vilmos, ez a nagyszerű „emlékező”, nemrég meleg 
hangon ír t e lapokban bohém költőről, s ő meg B rájjer Lajos, 
akik hosszabb ideig egy redakciónak az irodalmi és politikai le
vegőjét szívták vele, bizonyosan többet tudnának beszélni róla 
mint em berről és mint újságíróról is, m ert hiszen közelről figyel
hették meg és szemtanúi, rokonszenves szemlélői lehettek a kí
nos vergődéseinek s a forza dél destino elleni kétségbeesett küz
delmének. Én csak m int korának igazi gyermekét, az ébredező új- 
irodalom egyik érdekes a lak já t vezetem őt az olvasók elé, úgy, 
ahogy nekem a leveleiben bem utatkozott; a költészetért rajongót, 
azoknak a barátságára éhezőt, akik egy pályán működnek vele, 
s a buzgó irodalom barátot, aki nagy áldozatokkal lapokat alapít, 
s persze minden vállalatába belebukik. Az a típus, amelynek ő 
volt egyik, s talán leglelkesebb, képviselője, m ár rég kihalt, — és



épp ez okból van és lesz némi irodalom történeti jelentősége an
nak a pár levélnek, amelyek egyszersmind a költőnek a lelki arc
képét is revelálják.

Ha ez a szerelmese a költött és nyom atott betűnek nem kény
szerül robotolni, városrul városra járni, egyik szerkesztőségből a 
másikba vándorolni s a talentum át könnyelműen elaprózni, ak
kor nem is az elfeledettek 'közé tartozna, hanem  ama jobbanjár- 
ta'k közé, akik „még mindig szám ítanak” .. . Néhány levelet fogok 
közölni tőle, amelyek nemcsak az írójuk jellem ét festik találóan, 
de hű ra jzát nyújtják  a kornak is, amelyben azokat megírta.

. . .  A hetvenes és nyolcvanas években Radegund, ez a Grác m el
lett fekvő csinos fürdőhely (csupa fenyves, s tá jer tisztaság és oszt
rák kedélyesség) favorizált nyaralóhelye volt sok m agyar család
nak. „Pazarul olcsó” árai (heti 25 forintból ,„úri módon” lehetett 
ott megélni) tömegesen vonzották oda a fördőzők ama józan ré
szét, amely nem ostendei és scheveningeni flanccal kívánt elő- 
kelősködni, hanem fenyveserdők csöndjében s kedves társaság
ban akarta  a meleg hónapokat áthűsölni. Én is nem egy vidám 
nyarat töltöttem  ott a legendás fürdőorvos, dr. Novy zsarnokian 
szigorú vízkúráján és diétáján. Egész írói kolónia verődött itt 
össze időnkint, amelynek tagjai közül ham arjában a következő 
nevek ju tnak  eszembe: P. Szathm áry Károly, Szász Domokos, Ur- 
váry Lajos, Kvassay Ede, A rany László, Szüry Dénes, Szily K ál
mán, Beöthy Zsolt, Mezei Ernő, Hajnik Imre, Harach József, Sán
dor Kálmán stb. (Közülük kívülem már csak az egy Mezei Ernő 
él. Róluk is, a régi fürdőéletről is talán írok m ajd egyszer .. .)

A Pesti Napló szerkesztője, U rváry Lajos is itt nyaralt éveken 
keresztül, s szívesen közölt tőlem egy-egy radegundi tárcát. Akko
riban nagy divat volt a fürdői tárcalevél, am elyet a legelőkelőbb 
újság is az első oldal „földszint”-jén hozott, s például Ágai Adolf
nak a m arienbadi tárcái még ma is olvasható dolgok, s a maguk 
válfajának szinte klasszikus remekei m aradtak. Radegund persze 
távolrul se volt Marienbad, s én még táivolabbrul se voltam Ágai- 
Porzó, de azért az én szerényke radegundi tárcáim  se vesztek te l
jesen kárba, — egy ilyen cikknek a hatása a la tt írta  hozzám Gás
pár Imre az első levelét, amely majd alább következik.

E levél naiv hangja, fiatalos túlsága és szinte feminin szégyen- 
lőssége (amely néha lányos kacérságra emlékeztet) ma idegen- 
szerüen, talán komikusán is hat, — több mint ötven év előtt, am i



kor kevesebb levelet kapott az em ber (de kedvesebbeket), mint 
masáig, nem volt benne semmi idegenség és semmi komikum. A 
naivitás ellenben, amely sugárzott belőle, s a lelkesség, amely 
elömlött rajta , rokonszenvesen hatott, m ert a kor hangján beszélt, 
amelyben írták. Bizakodó volt, optimisztikus, meleg, barátság
kínáló. Ha kelet és aláírás nélkül találná azt meg egy távlatos 
szemű történetíró, csalhatatlanul állapítaná meg róla, hogy az a 
Tisza-érából való. Minden lélekből fakadt írás magán viseli az év
tized bélyegét, amelyben született. S a költészet gyakran a leg
kevésbé ideális korm ányzat idejében a legeszménykeresőbb.

A levél folytán egy neme a barátságnak fejlődött ki köztünk, 
amely ha nem le tt is „sírig ta rtó ”, mindkét részről őszinte volt. 
Csak kávéházi barátság m aradt (mint számtalan ilyen szövetség), 
s azon a szereteten alapult, amellyel m indketten az irodalom és 
annak jelenségein osüngtünk. (Csak azok tudják igaz hévvel 
imádni az irodalm at, akik inkább olvasók, m int írók s irigység 
nélkül tudják élvezni „még legjobb b aráta ik” írását is.) Egy ideig 
sűrűn találkoztunk a Váci utcai Koronában, amely akkor a Ka- 
pucinéria hangzatos nevét viselte, de később, mikor a költő el
költözött Budapestről s különböző vidéki városokban szerkesztett 
újságot, színről színre nem láttam  többé. Azt sem tudom, melyik 
esztendőben szűnt meg élni, de abban biztos vagyok, hogy (bár 
valam ikor volt örökölt vagyona): szegénységben, m int mindazok 
a tehetségek, akik nem tudják adm inisztrálni, csatornázni, kerék
vágásban tartani, vulgo: „közönségessé” (ti. a közönség számára 
tetszetőssé tenni) a képességeiket. Ma is szomorúsággal gondolok 
rá, hány kisebb fajsúlyú költő csinált szerencsés irodalm i karriert, 
míg ez az igazán tartalm as, finom lelkű és irodalom-szerelmes 
poéta sehogy se tudott boldogulni. Sehol se tudta a helyét ta 
lálni . . .  Legnagyobb szerencsétlensége minden valószínűség sze
rin t az a kellem etlenül hírbehozó pletyka volt, amely sötét árny
ként borult a szépért rajongó és nemesbuzgalmi irodalm i harcos 
egyéniségére. Állítólag természetellenes hajlam ai voltak, — oly 
betegség s fiziológiai diszpozíció, am elyet félszázad előtt még fő
benjáró bűnnek tarto ttak . Lényének ez a patologikus vonása tette 
őt nyugtalanná, állomáskeresővé, a zsurnalizmus bolygózsidójává, 
néha szinte hajléktalanná; ezért vándorolt egyik városbul a má
sikba, — hogy az otthonát végre se találhassa meg sehol. Tőlem 
hol Székesfejérvárról, hol Debrecenből, hol meg Becskerekről kért



kéziratot ,,lap ja” számára. Újságot alapítani és szerkeszteni volt 
életének legnagyobb szenvedélye, szívesebben volt szerkesztő Mu- 
csán, mint belső dolgozótárs valam ely lepedőlapnál az irodalmi 
központban.

Nos, egyszer ott is próbált újságot — éspedig napilapot! — in
dítani. A vállalat „komolyságát” legjobban jellemzi, hogy a lap 
társtulajdonosa Sólymossy Elek volt, a népszínház kedvelt ko
mikusa, akinek természetesen több tehetsége és szerencséje volt 
a színpadon, m int a sajtóban. Az újságnak, ha jól emlékszem, 
Független M agyarország volt a címe, — de csak két hétig, m ert 
ez idő elteltével elfogyott m indkét vállalkozónak a pénze. E rö
vid idő alatt is jókora deficitje lehete tt a két rajongónak, m ert a 
lap csak néhány példányban kelt el napról napra, holott néhány 
ezerben nyomták. Később a Családi Kör című szépirodalmi heti
lapnak lett a tényleges szerkesztője, míg a lapot Emília (Szegfi 
M óniénak az írói neve) „jegyezte”. Naiv kis hetiközlöny volt, s 
bár a fővárosban jelent meg, a tartalm ával is, a kiállításával is 
igen vidékies benyomást tett, — magunk közt tréfásan csak Csa
ládi Ökörnek neveztük vagy m int Cselédi Kör-t emlegettük. Emí
lia asszony derék, de örökös fizetési zavarokkal küzdő irodalmi 
lady volt, aki egyetlen cikket se kívánt a szerzőktől ingyen, m in
dig pontosan — ígért nekik honoráriumot. Amiben egyébként kü
lönbözött olyan újságvállalatoktól, amelyek nem pózoltak, s tisz
tele td íja t nem is ígértek.

M aradása Gáspár Im rének se itt, se m ásutt soká nem lehetett. 
Az erkölcsi pletyka és némely tényezők álszenteskedése nem 
hagyták sehol megpihenni. Mint üldözött vad kóborolt egyik re- 
dakció'ból a m ásikba, egyik vidékről a m ásikra . . .  Az oly diszpo
zícióval, m int az övé, csak hercegek, tábornokok élhetnek és ülhetnek 
békességben. A zsenit, aminő Wilde volt, bebörtönzik érte, a tehetsé
get pedig, példa rá  Gáspár Imre, „nem hagyják élni” és zavarják 
stációról stációra. Nagyon boldogtalan em ber volt. De hát lehet-e 
boldog, aki nem szereti a nőket? Ami tudvalevőleg nagyobb sze
rencsétlenség annál a nagynál, amely abból fakad, ha az em bert 
a nők nem szeretik . . .

Az irodalom ban nagyon korán lépett föl. Tizenhét éves korában 
(1871) m ár verset közöl tőle a Vasárnapi Újság, s egy esztendőre 
rá verseskönyve jelenik meg ezen a feltűnést keltő címen: A bál
királynő dalai. Ekkor írták  róla: „Már az irodalom ban sincsenek



gyermekek!” Űjságíróskodni is ham ar kezd, alig pelyhedző ba
jusszal élclapokat indít, amelyekkel éppoly könnyen szerez ma
gának ellenségeket, m int a maga idejében Whistler, aki pedig en
nek a sajátos művészetnek legnagyobb mestere volt. Az egyiknek 
„Cigarette”, a másiknak ,,K ri-K ri” volt a címe — kérészéletű 
mind a kettő —, ham ar megszűntek, m int a gáspárim reiádák ál
talában. (Mihelyt fölfalták a tulajdonosuk kis tőkéjét.) A „Buda
pest” című napilapnál volt még legtovább m aradása, talán két 
egész esztendeig, s a „Pesti Napló”-nál két ízben is volt belmun- 
katárs. A nyolcvanas éveik elején (1883) Székesfej érváron a heten
ként kétszer megjelenő „Szabadság”-ot szerkeszti, s később Deb
recenben Vértesi Arnolddal, Becskereken pedig B rájjer Lajossal és 
Szigethy Vilmossal együtt csinál lapot. A legnyugtalanabb és leg
állhatatlanabb lélek volt, amely csak képzelhető. Bár nyoma se 
volt benne semmiféle kalandorterm észetnek, mégis folyton vál
toztatja a lakását, Budapesten a hónapos szobáját, s  az ország
ban a városokat, ahol — mindig rövid időre — tanyát üt.

Bizony, jobb sorsra lett volna méltó, m int aminő osztályrészül 
ju to tt neki. Bizonyítja az alábbi levél is, és mindaz, ami benne 
az irodalomra, írókra és saját m agára vonatkozik. Mégis, ha ez a 
levél (és még kettő, amely az elsőt követni fogja) csak az írójára 
volna jellemző s csak róla tartalm azna adatokat, talán  ki se ad
nám, m ert tudom, hogy föntem lített barátai (akik az enyéim is), 
akik közelebbről látták  és figyelhették meg, több és jellemzőbb 
adatokkal járu lhatnának  az életrajzához. De ezek a levelek olyan 
rávilágítok a korra, amelyben a szerzőjük írta őket, hogy érdekel
hetik azokat is, akik esetleg nem érzik a vágyat, megismerkedni 
elfeledett költőkkel, akik már „egészen m eghaltak”.

Ahogy én gondolom, ez a lelkes író nem halt meg egészen. 
Amíg él csak egy is azok közül, akik ism erték őt és figyelemmel 
kísérték küzdelmeit, mindig akad kegyeletes toll, amely elmondja 
róla: értékes ember és tehetséges költő volt, akit azért, m ert vala
mikor nagyon is észrevették (a londoni „A thenaeum ” is közölt 
„m éltatás”-! egyik könyvéről), nem szabad azzal büntetni, hogy 
teljesen megfeledkezünk róla.

A levélből, amely itt jön, oly költő portréja rajzolódik ki, ame
lyet érdemes m egtekinteni.

*



Budapest, Uri-utca, 8. szám. II. emelet 
1877. július 16.

Mélyen tisztelt Uram!
A Fővárosi Lapokban olvastam a minap azon tárcák egyikét, 

melyeket ,,Uj Nemzedék” cimii könyvem utószavában is volt al
kalmam igen szellemeseknek, s könnyed, kedves irály tekinteté
ben oly kiválóaknak nyilatkoztatnom . Nagyon kis előny t. Ura- 
ságodra nézve, s értékkel csak annyiban bir, hogy az író rende
sen és bárhol szívesen veszi, ha m unkája rokonszenvet ébreszt. 
Igen örvendtem, hogy a radegundi tárca végre tudatta velem, 
hová írjam  meg e pár sort!

Engem egy tisztességes dolgozat lázba hoz, szerzőjét átölelném, 
s ha volna erre  nézve hatalm am  . . . emelném és híressé tenném. 
Nem is képzelheti, t. Uram, milyen hatással volt reám „A költő 
sorsa” ! Hiszen Ön, t. Uram, <a sors egész lélektanát érti! Mikor 
megjelent, én irtam  szerző végett a Fővárosi Lapoknak, Ábrányi 
Emilnek, egyetemi tanulóknak, s midőn „Az irás nehézségei” meg
jelentek, az én Írásom nehézségei m ár-m ár arra  indítottak, hogy 
száz aranyat tűzzek ki jutalm ul annak, aki nekem szerzőt élve 
vagy halhatatlanul megkeriti! Megkeriti, kivált nemrég elfüstölt 
lapom, a „C igarette” számára!

Midőn a rra  kérem, hogy engem tisztelői közé számítva, Buda
pesten azon kellemes helyzetbe hozni méltóztassék, miszerint sze
mélyesen is nyilváníthassam  e tiszteletemet, mellékelem e napok
ban m egjelent füzetemet, a „Dalok az időnek” 2-<ik kiadását. Nem 
is merem remélni, hogy oly szellemdus tárcaíró, m int t. Uraságod, 
velem levelezésre lépjen: úgy értem, hogy szellemes ember, aki 
százak kedvéért ír, egy levél-gyüjtem ényre pazarolja szellemét. 
De ha oly kegyes kívánna lenni, a füzetke kiinduláspontot képez
hetne: aztán könnyen lehetek ösmeretlen . . . ivónak is! Különben 
azt hiszem, hogy legalább korban egyezünk; körülbelül egyszerre 
voltunk az egyetemen. Ön, t. Uram, Bécsben, én épen Bpesten, 
Heidelbergában, stb.

Most egy kis hivatlan prókátorkodást. Egyetlen tűrhető tá r 
caírónk van: Porzó. T. Uraságodban rejlik egy hatalm as heti
tárca sorozatra való anyag. S legyen az regény, vigjáték vagy 
tárca, amiben tehetsége gyökeret fog, szükséges ily határozott 
m edert választania. Különben ez csupán vélemény, amivel jogunk 
van tenni m inden iró felől.



Igen szeretném t. Uraságod arcképét. S ha ennek küldése nem 
já r bármi kis 'alkalmatlansággal, bátor volnék kérni egy példányt; 
ha parancsolni méltóztatnék, szolgálnék a magam desperátus vi
lágfájdalmas arcképemmel. A photografus szükséges ember; ami
kor mindenki csak árnyoldalainkat festi, ő rólunk csupán . . .  fény- 
képet ád.

Uraságod 20 éves múlt? Én 23 vágyóik.
Bocsánatot kér, t. i. a levélért s nem az évekért, s üdvözli tisz

telője
Gáspár Imre

*

Ez a levél mindenképpen régies, s m ár amikor irták  is némileg 
az volt. A szerzője Kazinczy korába illő poéta volt s nem abba, 
amelybe szerencsétlenségére becsöppent. A mód, ahogy a levél
írást kultiválta s a hang, amelyen az episztoláit írta, mind in
kább a m últnak egy emléke, m int a jövőnek előrevetett árnyéka. 
Egy dolog van, ami költőre nézve nagyobb szerencsétlenség, mint 
hogyha korán születik, — az, ha későn jelenik meg az irodalom
ban. Az ily ,,Spátgeborener”-t éppoly kevéssé ism erik el, mint 
azt, aki idő előtt írja  a próféciáit és intelmeit, de ez utóbbitól 
legalább félnek, irigykednek rá, m ert tudatlanul sejtik, hogy a 
jövő emberével van dolguk, de azt, aki régi tónusban énekel régi 
ideálokról, s viselkedésben s életfelfogásban előbbi évtizedek ha
gyományait revelálja s nem új szellemet hirdet, azt még komo
lyan se veszik. S ez volt e tehetséges ember tragikum a. A nagy 
akarásait, amelyek nem fakadtak a jelennek reális talajából, 
hanem rég eltem etett m últnak a temetőiből látszottak visszakí
sérteni, éppoly kevéssé vették komolyan, m int a lapalapításait, 
amelyekről az orvos-kritikus rögtön m egállapította, hogy élet- 
képtelenek.

Az akkori irodalom ban a legfiatalabbak egyike volt, s épp az 
benne az érdekes, ha a közönség e vonását nem is m éltányolta, 
hogy a fiatalsága egyúttal öreges volt, a régiessel kapcsolatos, 
írótársai közül sokan (Ábrányi Emil, Reviczky, Rudnyánszky, Ko
róda, Szabó Endre, Komjáthy Jenő stb.) becsülték ezt a kétlelkű- 
séget, helyesebben kettős szellemiséget, a fiatal lelket ebben a 
paposán öreges külsőben, s az öreges, Kazinczy korabeli felfogást 
a nyugtalan vérü, higanyesős mozgolódásé fiatal akarnokban. Én



is szívesen vettem  a közeledését, m ert ham ar beláttam , hogy az 
irodalomnak nemcsak klasszikus veretű nagyokra van szüksége, 
de oly tehetségekre is, akik ha nem is alkotnak halhatatlan  m ű
veket, példáját adják, mint kell önzetlenül szolgálni a közönsé
get és irodalm at. Az élete nem volt haszontalan, s amit írt, nem 
volt fölösleges.

A következő cikknek a dolga lesz: ezt bizonyítani.

III.

Az írói levelek és az irodalm iak (mert ez a kettő korántsem 
azonos) az irodalom történet szempontjából hasznosabbak és főleg 
megbízhatóbbak, mint akárhány cikk, kritika vagy tanulmány, 
amelyben irodalm i emberek egymásról újságokban és folyóiratok
ban vélem ényt mondanak. Ez utóbbiakat sokszor pajtáskodás 
szüli vagy ellenségeskedés sugallja és igen gyakran kiadói é r
dekek vagy irodalompolitikai tendenciák befolyásolják, — a le
velek ellenben, amelyekről itt szó van, s amelyek nem a nyil
vánosság számára készülnek, sokkal hiteltérdem lőbbek, m ert a 
legtöbbször meggyőződés d ik tálja őket. Az értékm egállapításuk 
talán téves, a kritikájuk esetleg túl enyhe, de legalább azt h ir
detik, am it az írójuk valóban gondol, s az ily szubjektív igazság 
mégiscsak közelebb áll az abszolút igazsághoz, m int a pusztán 
rokonszenven vagy csupán ellenszenven alapuló megítélés. Az ily 
magánlevelek, ha nem abból a célból írták, hogy az, aki kapja, 
parádézzon velük s m int győzelmi trófeumot lobogtassa őket, gya
nútlan tanúvallom ásoknak fogadhatók el s m egérdem lik azt ;a ne
vet, am elyet egy szenvedélyes levélíró ¡adott ¡nekik: az őszinteség 
irodalma. Ezekben az intim  közlésekben nyilatkozik meg író juk
nak az egyénisége a legvilágosabban s a legnyíltabban, s ha nem 
is festik hűségesen azt, akihez vagy akiről szólnak, mindenesetre 
hű képet adnak  arról, aki írta  őket.

Ez írásokban még a kedveskedés és udvariasság szólamai is 
merő őszinteség, szívkitárás és lélékvallomás ama műirodal'om 
mellett, am elyet közönségre — kortársak ra  és utókorra — való 
oldalpillantással vet papírra az író. Áll ez -még a nagy levelezők
ről is, aminők Cicero, Plínius, Petrarca, Chesterfield, Voltaire, 
Goethe, Kazinczy stb. voltak. Pedig ők — a jelentőségük tudatá
ban — alighanem sejtették (egyik-másik tudta is), hogy levelei



két nemcsak azok fogják olvasni, akikhez címezték őket. S foko
zottan igaz ez az állítás azoknak a levélíróknak az esetében, akik 
bizalmas közlendőiket nem a halhatatlanság jegyében s reményé
ben írják, és ily kedvező irodalmi jövőre sose szám íthattak.

Az ily — elfogulatlanul é>s naiv közvetlenséggel ír t — levelek 
aztán nemcsak dokumentumai az írójuk jellemének, de históriai 
festményei a kornak is, amelyben jelentkeztek. Aeneas Silvio 
Piccolomini episztoláiból például jobban ism erhetjük meg a szá
zad szellemét és jellemét, amelyben ez az érdekes férfiú élt, írt 
és nagy m éltóságra emelkedett (tudvalevőleg pápa lett), m int egy 
sereg történetírónak pontos, de pártos följegyzéseiből. Nos, ha sza
bad — és m ért ne volna szabad? — kicsiny emberi és írói figu
rákat nagy történeti nevekkel hozni kapcsolatba, s a nem régm úl
ta t klasszikus korokkal hasonlítani össze, akkor ez az elmélkedés 
azokra az elhalványult papiroséin lékek re is vonatkozik, amelye
ket a levelesládám ban ifjúkorom nak és baráti érintkezéseimnek 
a kedves, de egyszersmind szomorú emlékeiként őrzök. (Szomorú, 
m ert az ifjúság, e legkedvesebb halottam , m ár elmúlt, s a sárgult 
papirosok íród m ár egy-kettőnek a kivételével a tem etőben nyug
szanak.)

Az aztán szinte nem is határoz, hogy annak, aki írta  őket, mek
kora volt a súlya a maga idejében s mekkora a jelentősége — 
vagy van-e jelentősége egyáltalában? — a jelenben, amikor em
lékezve régiekről böngészgetek köztök. Annál kevésbé határoz, 
m ert az értékm egállapítások főkönyve még nincsen lezárva, s 
azért, hogy valaki meghalt, esetleg nincs annyira eltemetve, hogy 
föl ne tám adhatna s ne követelhetne helyet az irodalom történet 
valamelyik lapján s a lexikonok újabb és jav íto tt kiadásaiban. 
Mikes Kelemenről, 'amikor törökországi leveleit írta, se ő maga 
nem gondolta, sem egyetlen kortársa se sejtette, hogy valaha ki
magasló alakja lesz a magyar irodalom történetnek s a könyve 
egyik legnépszerűbb olvasmánya azoknak, ‘akik nem a legújabb, 
hanem a legjobb irodalmi m űveket keresik. Amikor Rákóczy e hű 
embere m élabúsan s egyedül hallgatta  számkivetettségében a „ten
ger m orm olását”, távolról se rem élhette, hogy — habent sua fata 
libelli! — épp e levelek folytán foglal majd el előkelő helyet a 
literatúrában. M ert a „Mulatságos Napok” bizony, bármilyen 
unalmasak, aligha tarto tták  volna fönn a szerzőjük (vagy fordí
tójuk) puszta nevét is ennyi évtizedeken keresztül ama bizalmas 
levelek hozzá való segítése nélkül.



Az se fontos, hogy az ily levelek kihez szólanak. Kazinczy Fe
renc, a világ egyik legnagyobb és legtermékenyebb levélírója (hu
szonkét hatalm as nagyoktáv-kötet, s hat-hétszáz lap mindegyik!) 
néha igazán jelentéktelen kortárs'akhoz is ír t jó hosszú episztolá
kat, olyan máskülönben érdemes férfiakhoz, akikről a nagy levél
író nélkül azt se tudnók, hogy éltek valaha. És a „szent öreg” 
olyan költőkről s más közéleti egyéniségekről is nyilatkozott e 
közlésekben, akiket épp csak az ő emlegetése m en tett meg az el- 
féledéstől, — és mégis a m onum entális levélgyűjtem énnyel a kép
zelhető legnagyobb szolgálatot te tt a m agyar szellemi élet tö rté
netének: irodalom történeti közlönyt és b írálati szemlét nyújtott 
vele a kortársaknak  és az utókornak. (A „m aradék”-nak, ahogy 
Kazinczy még mondta.) Bárm ily kevéssé érdekesek azok a fé r
fiak, akikhez a levelei egy részét intézte s azok, akikről az íté
letei szólnak, a levelek, amelyek megemlékeznek róluk, az impo
náló sokaságukban és a részletező lelkiism eretességükben is ér
dekesek és fontosak. M ert a kor történetét foglalják magukban s 
annak jellem ét revelálják s a szellemét tükrözik. B átran  elmond
hatjuk, hogy ez a nagy író nem volna sokkal kisebb, mint aminő
nek a működése óta eltelt hosszú idő távlatán  keresztül látjuk, 
ha semmit se ír t volna, csak az 5648 ep iszto lá já t. . .

Ami m árm ost a hozzám intézett írói leveleket illeti, eszem ágá
ban sincs azokat azokhoz hasonlítani, amelyeket Széphalomról bo
csátott világgá a m agyar irodalom  e nagy kiválósága, de valami
ben mégis hasonlatosak hozzájuk. Az ő érdekességük is abban ke
resendő, hogy jellemzők a korra, amelyből eredtek, s amelyet in 
kább szándéktalanul, m int tudatosan, híven vagy pártosan, tá r
gyilagosan vagy polem ikusán festenek. Ha mint levelek nem is 
méltók arra, hogy sajtó alá adjuk őket, m int korfestő okmányok 
minden bizonnyal méltók erre a tisztességre. Ha egyebet nem is 
talál az olvasó Gáspár Im rének a leveleiben (aminthogy nincs is 
bennük egyéb), m int annak példáját, ahogy a szépirodalmi írók 
az ő idejében keresték és kezelték egymást, m ár az is salvus con- 
ductus nekik a nyilvánosság előtt. Puszta véletlen, hogy ezeket a 
leveleket Gáspár Im re írta, s az is, hogy éppen nekem írta. Nem 
egy hasonló m entalitású fiatal író élt akkor, aki ilyen levelező
kedvű volt, s nem egy olyan, akihez küldeni lehetett efféle köz
leményeket. Lényeg az bennük, hogy koruknak a megnyilatkozá
sai, s hogy a poéta, aki kordalokat költö tt (ezen a különös címen: 
Dalok az Időnek), körleveleknek a szerzője is volt. Semmi kétség,



hogy más fiatal írók is leveleztek abban az időben, amelyben 
még divat volt levelezni, — a különbség csak az, hogy a többi 
levélírót nem Gáspár Imrének hívták, s hogy azok nem  hozzám 
írták  a barátságot kereső levelüket.

A levél egészen külön műfaj és speciális tehetségnek a terméke. 
Egyszerű, irodalmon kívül álló em berek olyan episztolákat írnak, 
amelyekből alaposan ism erjük meg a századot vagy legalább az 
évtizedet, amelyben keltek, s kiváló szellemek olyan jelentéktele
neket, amelyek bármely kereskedelmi büróban vagy ipari mű
helyben is m egszülethettek volna. A könyveim közt van például 
egy teljes G rillparzer, ami azt jelenti, hogy ez édition définitive- 
ben bennefoglaitati'k — a tragédiáktól kezdve egészen a mosó- 
cédulákig — minden, ami a kiváló költőnek a tollából kifröccsent. 
Benne vannak hát a levelei is . . . Nos, ezeknél tartalm atlanabb, 
semmitmondóbb és színtelenebb írásm űveket sohase olvastam, s 
ha én kapok ilyeneket, válaszolok ugyan rájuk (m ert m it csinál
jon az ember?), de ahogy ezt elintéztem, a papírkosár örvényébe 
vagy, ami még biztosabb, a kem ence tüzébe tem etem  őket. Nem
csak hogy egyetlen gondolatot se találunk bennük, de még föl
vagy megjegyezni való adatot se, és nincs az az irodalom történeti 
szempont, amely igazolhatná, hogy kiadójuk a Sämtliche Werke 
közé besorozta őket. Ez a teljesség legföljebb arra  alkalmas, hogy 
csökkentse a tiszteletet, am ellyel máskülönben szívesen adózunk 
a „Medea” és egyéb jeles drám ák szerzőjének . . .

Tanulság: nem kell nagy írónak lenni (s nem  is muszáj egyál
talában írónak lenni), hogy az ember pompás leveleket tudjon 
írni. És második tanulság: lehet valaki nagy író és nem  tud ren
des levelet írni. Amit azért hangsúlyozok különösképpen is, m ert 
egynémely G rillparzert tehetségben és egyéb költői erényekben 
meg se közelítő író hozzám is (másokhoz is) in tézett olyan közlé
seket, am elyek mint levelek vagy pedig m int kortörténeti ada
lékok igényt tarth a tn ak  arra, hogy észrevegyék és az irodalomhoz 
számítsák. Vitatom, hogy ez utóbbi szempontból annak az írás
nak is van némi érdekessége, am elyet alább közlök egy meglehe
tősen elfeledett írótól. Őszintén kimondott vélemény van benne 
a hetvenes évek néhány írójáról és az írói társaságokról, s ha ez 
az ítélet nem is mindenben igazságos (egybennmásban egyenesen 
igazságtalan), azért mégse értéktelen, m ert jellemző az akkori 
levelezés stílusára s híven számol be arról, m int ítéltek  s mely 
hangon szóltak az akkori fiatalok, akik érvényesülni vágytak,



azokról az „öregekérő l, akik az ő bánatukra m ár beérkeztek s 
egyik vagy másik irodalmi társaság kikötőjében m ár horgonyt 
vetettek.

Hogy a m últ vasárnap közölt levélre, amelyben Gáspár Imre 
barátkozó közeledéssel kopogtatott be hozzám, mit feleltem, te r
mészetesen nem tudhatom, de második leveléből a rra  kell követ
keztetnem, hogy a válaszom (nem is igen lehetett másforma) ba
rátságos volt. Az, hogy a levél szerzője a Kisfaludy Társaság né
hány igazán érdem es tagjáról (többek közt a kitűnő Ágai Adolf
ról is) lenézéssel nyilatkozik, éppoly kevéssé fontos, m intha nagy 
elragadtatással szólt volna róluk. Sőt épp az a jellemző és az a 
különösen eredeti ebben a kirohanásban, hogy egy huszonhárom 
éves fiatal író (aki hiába állítja, hogy „csak az irodalom iránti 
szeretetből” ír, mégiscsak becsvágyó és akarnok volt) hogyan vé
lekedett az akkori veteránokról. (Majd olyan lemosolygó megve
téssel, m int a m ai ifjak, akik még nem adtak ki könyvet, azokról, 
akik m ár régóta szerepelnek a könyvpiacon és elállják az elism er
tetés napját azoktól, akik szintén szeretnének sütkérezni annak 
meleg sugaraiban. Ez bizony nem volt kivételesség, — a fiatalok 
támadó harca az öregek ellen éppolyan régi, m int az irodalom 
maga, s ha a jó öreg Homérosz csakugyan élt, akkor bizonyosan 
neki is tám adtak megfigyelő kritikusai a fiatal kollégái k ö zö tt. . . 
Reviczky Gyula az épp akkor „a rrivált” Csiky Gergelyről (akit 
sehogy se akart költőnek elismerni) és Ábrányi Emil az Akadé
miáról, m int olyanról és a Budapesti Szemléről m in t ilyenről ta 
lán még szigorúbban ítéltek magánbeszélgetésekben és privát- 
levelekben. Sőt a m ár egyáltalában nem „kezdő”, sőt szerkesztői 
m últtal dicsekvő és akadémiai pályadíjat is nyert Rákosi Jenő, 
továbbá Acsády Ignác, aki a szépirodalm at szenvedéllyel s a tör
ténetírást nagy hivatottsággal kultiválta, mindaddig, amíg be nem 
jutottak  a „halhatatlanok” közé, addig ütötték e tiszteletrem éltó 
testületet, amíg jól esett nekik. S rosszul az Akadémiának. 
Pulszky Ferenc valószínűleg akkor vigasztalta tudós kollégáit a 
szállóigévé vált mondásával, amely szerint „a kutya ugat, de a 
karaván halad”, de a tehetséges kutyákat haladás közben is föl
vette az Akadém iai-karaván.

Hasonló érzésekben és hasonló kritikához természetesen Gáspár 
Imrének is volt joga s neki is szabadságában állott, főleg m a
gánlevelekben keseregni azon, hogy még nem tagja egyik irodal
mi társaságnak sem (So alt, und noch nichts für die Unsterblichkeit
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getan — ahogy Schiller Don Carlos-a sopánkodik), és ostorozni 
azokat, akik m ár révbe jutottak. Az ő esete valóságos iskolapél
dája annak, hogy a költészetért való lelkesedés és az irodalom 
im ádata nem zárja .ki a törtetést is a vágyat a m arsallbot után, 
amelyet valaki nem akar sokáig „h iába” hordani a tarsolyában. 
Hogy neki, a lelkesnek és egyben nagyotakarónak nem  sikerült 
sehová ,,beju tn i” (meghalt szegény anélkül, hogy tetem ét a Jókai- 
lepellel borították volna le s hogy valamelyik irodalm i társaság 
gyászjelentést adhato tt volna ki róla), annak nem a tehetségtelen- 
s,ége volt az oka — «mert hiszen volt tehetsége —, hanem  az a 
kellem etlen körülmény, am elyről m ár em lítést tettem  s az a nyug
talanság, am ely velejárója az efféle titko lt diszpozíciónak. (A köl
tőnél, — m ert politikusok és a fináncem berek egészen jól boldo
gulnak vele, m ert megvan a hozzá való hatalmuk.)

A m últ héten közölt levél az Űri utcában kelt, a m ost követ
kező m ár a H atvani utcából indu lt ki, s  a legközelebbit m ár egy 
harm adik lakásban, helyesebben: szobában írja az állhatatlan  és 
folytonosan költözködő és kötözködő poéta. Ez a lakásváltoztató 
rendszere nem egy m ás nyugtalan  lelkű poétával volt a közös jel
lemző vonása. Vajda János és Reviczky Gyula, amaz időknek két 
kitűnő költője éppoly gyakran pakoltak koffert, m int Gáspár 
Im re . . .  Végre is, «mind a hárm an kórházban lehelték ki nemes 
lelkűket. M ert (ezt még a sorsiharag, amely Petőfi szerint, s ő csak 
tudhatta, a poétával egy-anyam éhben született is, belátta) hóna
pos szobában mégse lehet, mégse szabad m eg h aln i. . .  De még a 
haláltól messze van a költő, aki élni akar és a dicsőség zöld ágára 
kíván fölkúszni. Messze van, s m ielőtt odaér, sok csalódás, csupa 
csalódás vár rá. Szerencsére ezt nem tudja, s egyelőre még ír, és
pedig nemcsak verseket és könyveket, de leveleket is, m ert amint 
mondja: „írónak íróval levelezni az — pikant”.

A második levél itt következik.

*

Budapest, 1877. jul. 31. Hatvani-u. 13. sz.
Tisztelt Uram!

Becses sorait nagy örömmel olvastam s azokban igen sympa- 
thikus kedély nyom ait találtam . Igen örvendek annak is, hogy 
Önben im m ár tettem  szert egy szavazatra, most a Petőfi-Társa-



ságba és később a Kisfaludy-Társaságban nyerendő helyet illető
leg. Bravó! Csakhogy nekem személyesen 4—5 u ra t van szeren
csém személyesen ösmerni az egész m agyar irodalom ban s a Pe- 
tőfi-Társaságban pedig ez idő szerint éppen egyetlen egy tag sin
csen, akiket az én igaz-mondási lázam valami módon ne érin tett 
volna kellem etlenül. A Kisfaludy-Társaság pedig nagyobbára olya
nokból áll, akiket szégyenére vált volna be nem  választani s aki
ket szégyenére vált igen is beválasztani. Amott A rany Jánost, itt 
a dr. Ágaikat, Zichy A ntalokat és Paulay Edéket értem. Ne töb
bet ezekről! Im i és az irodalomhoz tartozni két külön dolog. Én 
nem tartozom hozzá és irok. Az én lelkem nem az iród cím ért ra 
jong, s nem dicsőségért; azért a végtelenül szép, zenei pillana
tért, mely fölér üdvvel, kinccsel és hírnévvel, m elyet érez az 
utolsó fűzfapoéta i s . . . az ihletés percéért. A többi, higyjük el 
egymásnak, Uram, semmi!

Igen örvendek, hogy még személyesen is meg fogom ösmerhetni. 
Tárcái — ezt irtam  az ,,Uj N em zedék iben  is — végtelenül szelle
mesek és kedvesek. Kifejeztem könyvem ben azon óhajomat is, 
hogy vajba Ön irna valahol rendes heti-tárcát. Beh szépek vol
nának! Különben ön ügyes regényíró vagy vigjátékiró is lesz. 
Olyan könnyed modora van! Talán dolgozik is ilyen valamin? Ez 
nagyon érdekelne!

Az anthologia egy példányát m egkentem  Hügeltől s sízeptem- 
berben szolgálok vele. Nálam most nincs. Jövő levelemben pedig, 
midőn m ár túl leszek a költözködés éppen most fo'lyó kellem et
lenségein, az életrajzot is megírom. Jó lesz Önnek regénytárgy
nak. De addig is nehezen várom sorait. Hisz az piquant: levelezni 
ösmeretlenül s íróval! Az öné

Gáspár Imre.

Hogy az olvasó egyet-<mást nem é rt meg ebből a levélből, az ne 
bosszantsa. Én se értem  meg egészen, m ert elfelejtettem , hogy 
egyik-másik megjegyzése mire vonatkozik. A közölt vallomásból 
így is érthetően hangzik ki, ami az írójára s a korára jellemző: a 
fiatal óriási elégedetlensége az öregekkel, rajongó lelkesedése a 
költészet irán t s a vágy, hogy levelezzen és barátkozzon más fia
tal írókkal, akikkel együtt szeretné szidni a hivatalos irodalm at 
és együtt ostromolni az irodalmi társaságok várfalait. Akkoriban



nemcsak ő érzett és ír t  így. Legalábbis egy tucat Gáspár Imre 
küzdött hasonló módon és eszközökkel a babérért, — közülük 
persze tizenegyet másképp hívtak. De ő volt köztük a legészreve
hetőbb, m ert — meg kell vallani kertelés nélkül — ő csinálta 
m indnyája közt a legnagyobb lárm át. S ezt nem hibájául rovom 
föl, csak jellemzésül említem meg. Abból a jelszóból indult ki, 
hogy a tehetség nemcsak kötelez, de jogosít is. Érezvén magában 
tehetséget (amelyet akkoriban még a m agyar Rambouillet prome- 
teuszi tűznek és isteni szikrának nevezett), nem re jte tte  azt véka 
alá s boldogulni k ívánt vele. Talán más fiatal írók barátságát is 
azért kereste, m ert többedmagával előbb rem élt pozícióra jutni. 
Nem kisebb ember, m int Mikszáth Kálmán figurázta ki őt egyszer 
valamelyik élclapban, közölvén a Gáspár Im re-társaság alapszabá
lyait. Szelíd gúnnyal tréfálta itt meg az érvényesülni kívánó fia
tal költőt a későbbi nagy elbeszélő, s az ifjú poéta boldog volt, 
hogy gúny tárgyává tették. Hiúbb volt, semhogy az agyonhallgat- 
ta tást elviselhette volna. Ahogy vidékre került, m ár a maga szo
morú szempontjából nem is tartozott az élők közé, — hiszen nem 
beszéltek róla. S csak az él, akivel foglalkoznak.

Amit rám  pazarol elismerést és dicséretet, az azért jellemző 
szintén, m ert akkor így írtak  egymásnak az írók, s így is társa
logtak egymással. Félgázsi, m ondja boldogan a rosszul dotált szí
nész, ha tapsokat kap, és feledicsőség, gondolja a szegény író, ha az 
írásaiért jó szót kap a kollégáitól. Most m ár ez is kim ent a divatból, 
egyik író éppúgy nem dicséri szemben a másiknak a műveit, mint 
ahogy fűszerkereskedőnek sohase ju t eszébe azzal dicsérni meg 
valamelyik kartását, hogy az jobb áru t ta rt raktáron, mint ő . . .

Záradékul legközelebb az elfeledett költő autobiográfiáját köz
löm. Szintén olyan okmány, am elyet csak ötven esztendő előtt 
lehetett írni.

IV.

Valaki szemrehányással illet, m ért írok az emlékezéseimben 
„apró” em berekről is, akiknek a jelentéktelen vagy éppen elfele
dett egyénisége csak kevéssé vagy éppen semmit se érdekelheti a 
mai olvasót, s m iért nem oly férfiakról, akiknek m ár puszta ne
vük is vonzóvá tehetné a rá juk  vonatkozó írásokat? Azt feleltem 
neki, hogy nem tanulm ányokat akarván adni elhalt ,,jelesek”-ről,



hanem mem oárszerű följegyzéseket koromnak közéleti alakjairól, 
a dolog term észeténél fogva csak azokról emlékezhetek meg, 
akikkel valamelyes összeköttetésben voltam, akiket közelről ism er
tem s akikkel közös élményeim voltak. Hogy ezek nem lehettek 
csupa Jókaiak, Rákosi Jenők, Vajda Jánosok, Reviczky Gyulák és 
csupa trónörökösök (mert egy olyan is volt köztük), hanem Gás
pár Im rék és mások is a dil minorum gentium  köréből, az csak 
természetes. Azzal védekeztem továbbá, hogy az effajta közlemé
nyek érdekessége és értéke nem függ mindig attól, hogy kikről 
szólanak. Lord Byronról lehet csapnivaló rossz emlékezéseket, 
semmitmondókat és unalm asakat írni (olvastam m ár ilyet), s egy 
harm adrendű költörül esetleg igen érdekeset. S azt is fölhoztam 
m agyarázatul s védekezésül s ismétlem itt más elégedetlen ol
vasók részére, hogy valamely kort nem mindig annak legnagyobb 
fia jellemez a leghívebben, — hiszen e legnagyobbak túlnőttek a 
korukon, nagyobbak a századnál, amely szülte őket, s gyakran ez 
a jellemzés illik rájuk: Bürger Derer, welche kommen werden. 
Jelentőségben és érdemekben kisebbek — tudósok, művészek, írók 
— sokszor tökéletesebb képviselői a kornak, amelyben éltek, m int 
azok, akik annak legkülönb fiai és legragyogóbb jelenségei voltak.

A nemzetek maguk term észetesen — m ár csak politikából is — 
legnagyobb fiaikat tartják  a népiélek, a korszellem és a nemzeti 
géniusz legklasszikusabb (és egyedül klasszikus) képviselőinek, 
pedig azok a legtöbbször korán születtek és nem a maguk évti
zedeinek a szellemét tükrözik, hanem  oly korszakét, amely még 
majd csak következik. A nemzetek és hivatalos történetírók tehát 
igen helyesen a nagy hősökről (!), állam férfiakról s leghíresebb 
művészeikről nevezik azt az arasznyi időt, amelyben e kiváló szel
lemek éltek, s azoknak az életrajzából kiindulva adják krónikáját 
az általuk festett századnak. (Régi hibájuk a történetíróknak P lu- 
tarchos óta. Nem csupán az ily nagy férfiú, hanem az egész élő tár
sadalom revelálja igaz hűséggel a kort és képviseli hivatottan a 
nemzetét, s az abból kiemelkedők — de nem a legjobban kiemel
kedők — adnak leginkább hangot a kortársak vágyainak, szelle
mének, törekvéseinek. A legnagyobbak, akik túlnőttek minden 
méreteken, éppoly kevéssé alkalm atosak erre a szerepre, m int a 
teljesen jelentéktelenek, akik meg annyira alatta vannak a kul
turális és jellemi m értéknek, hogy egyemkint és egyénenkint 
egyáltalában nem — s csak az osztályukba olvadtan — vehetők 
tekintetbe.



Ha arról van szó, hogy bizonyos időpontban milyen volt a sajtó, 
azt aligha fogjuk annak leggemiálisabb m unkásáról m egállapítani, 
s a reneszánsz művészetét se lehetne Michelangelo után ítélni 
meg, ha nem lettek volna akkor m ellette és körülötte sokan, akik 
majdnem oly kiválóak voltak, m int a Mózes és a sixtusi ká
polna lánglelkű alkotója. Egy kiemelkedő hegycsúcs nem tesz 
gleccservilággá valam ely tájékot, s egy-két oázis, amely vígan zöl- 
dell s friss forrásvizet csobogtat, nem teszi kertországgá a si
vatagot.

Abban az időben, amelyről ez az írás szól, még élt Arany 
János, de ki m erné őt az akkori szellemi élet képviselőjének mon
dani, amelynél oly sokkal nagyabb volt? Vajda János, a jeles lí
rikus és nagy magányos se lehetett az, m ert dacosan-haragosan 
fordult el a kortól, amely meg nem értette, és a kortársaktól, 
akik félreértették. Kiss József m ár írt akkor verseket, de még 
inkább csak ,,eljövendő” volt, s még évek múlnak, amikor igazi 
sikereket kezd aratni. A hetvenes években a klasszikusveretűek 
közt Gyulai Pál volt, és mé-ltán a legtekintélyesebb, s kívüle csak 
Lévay Józsefet ism erték jobban. Tóth Kálmán napja lehunyóban 
volt, a Dalmadyé s a Komócsyé pedig nem ragyogott valami va
kító fénnyel. Az új-költészet Endrődi Sándorral és Bartók Lajos
sal indult, s kívülük Ábrányi Emil, Reviczky Gyula, Komjáthy 
Jenő, Várad! Antal, Rudnyánszky Gyula, Kor oda Pál és Gáspár 
Im re voltak azok, akik a legifjabb M agyarország nevében rajong
tak, ujjongtak, sóhajtoztak és szenvedtek.

Érdekes em berek különben is nemcsak a hírnév és dicsőség fen- 
síkján találhatók, de az élet és a művészet földszintjén is. Bebizo
nyította ezt sok író. Balzac, aki a kispolgárok életéből shakes- 
peare-i regénytragédiákat varázsolt elő, meg Gorkij és Doszto
jevszkij, akik a szegények és nélkülözők világában uralkodóknál 
kom plikáltabb jellem eket találtak. Nos, ami a regényben lehet
séges, az a m em oárírásban se képtelenség. Saint-Siimon emlék
irataiban (amelyek a maguk zsánerjének talán legkitűnőbb írá 
sai) semmivel se érdekesebbek azok az adatok, amelyek XIV. La
josról szólanak, m int azok, amelyek a napkirály legszerényebb 
alattvalóira vonatkoznak, — s ha az utóbbiak jellemzőbbek korra, 
m int amazok, akkor értékesebbek is. Gáspár Imre, a vándorló bo
hém, a sorsüldözött poéta — ne vegye senki rossz néven — alig
hanem érdekesebb (bár távolrul se olyan értékes) alakja a ma
gyar költészet történetének, m int a harmóniás kedélyű, előkelő



pozíciójú ós életvitelű, most nem rég elhunyt kiváló lírikus: Vargha 
Gyula. Élete és egyénisége a kort, amelyben élt és a kálváriáját 
járta, minden bizonnyal hívebben revelálja előttünk, m int a lí
rában nem sokkal későbben föllépő, nálánál hasonlíthatatlanul 
formatökéletesébb s a társadalom ban s az irodalm i életben ki
váló helyet m éltán elfoglalt nemesszabású Kisfaludysta. Ha valaki 
írva róluk, akár Vargha Gyuláról és koráról, akár Gáspár Im ré
ről s a koráról címezné a tanulm ányát, egyaránt nevetnék ki 
azok, akik tisztában vannak azzal, hogy mely nevek azok, am e
lyeket a korukkal együtt lehet s szabad emlegetni. Mégis, az ilyen 
küszködő, minden kis sikerért verekedő, becsvágyó, de a képessé
geinél többet akaró szegény poéta közelebb áll a működése év
tizedeihez, m int a nyugodt életstandardú, előkelő akadémikus, aki 
formában korrektebb, világnézetben megfelelőbb s viselkedésben 
kifogástalanabb amannál, de eredetiségben és ennélfogva érde
kességben azt nem képes elérni.

Ez az elmélkedés bevezetőül szolgálhat az önéletrajznak, amely 
majd itt következik, — oly írás, aminőt a m inden tiszteletre 
méltó Vargha Gyula, a m agyar költői nyelvnek e virtuóz m estere 
sohase ír t volna. A klasszicitás szinte ellensége az eredetiségnek, 
m ert hiszen régi példákhoz kapcsolódik, míg a forradalm ár költé
szet, m ihelyest nem egészen tartalm atlan , könnyen válik érde
kessé. Corneille és Racine az ő magasztos poézisukban bizony 
egyhangúbbak, mint rom antikus utódaik, s az akadémikus szín
vonalú költők sohase olyan eredetiek, mint a líra bohémjei.

Bizonyos érdekességet és határozott eredetiséget az alább kö
vetkező autobiográfia bohém írójától sem lehet megtagadni.

*

Budapest, 1877. aug. 13.
Tisztelt Uram!
Miután élet-történetem  m egírásának ideje im már megérkezett, 

először is töredelmes szivvel bár, de meg kell vallanom, hogy

Születtem.

Hogy és mikép? arról nem kivánok irni, m ert — nem lévén 
csodaszülött — új adatokkal úgy sem gyarapithatnám  a tudósok 
e téren szerzett tapasztalatait. A reáín nézve igen érdekes ese



mény ez évszázad 54-ik esztendejében, és, uram  (jegyezze meg a 
naptárban!) febr. 24-én történt. Nagyon régi házban folyt le az 
egész, s e tisztes boltozatok árnya vonul végig lelkem en ma is.

Gyermekségem

roppant érdekes. Ereklyéim közt van egy itce t a r k a . . . bab. 
Együtt véve kis állam, külön-külön pedig államféfiak, irók és 
plebs, k iket asztalomon egy sajátságos ábránd-világ m egtestesíté
sére alkalm aztam . Parlam entem  volt oly eszes, m int a — parla
m entünk. Emlékszem egy pohos disznó-babra. Ez a bab, kérem 
szépen, nagy képességgel b irt a belügyi tárca vezetésére! . . . Gyer
mekségem rythm ikus volt. Verseim dallam ait m ár akkor lestem 
el az erdők tündéreitől. Micsoda kongás^bongás, mély csengés
borongás volt az! Jellemem egyik fő-vonása, a chocolade-créme 
imádata csiráiban m ár akkor m utatkozott elég sokat igérőleg. 
Közbeeső jelenetkép egy szegény em bert kell megmutatnom, aki 
meglőtte magát, pedig jó lélek volt s az én apám. Róla s szép 
zongora-játékáról m aradt rám fájdalm as hangulatom.

Oskoláim.

Vénülök. Csakham ar tellik belőlem norm alista diák. Zólyomban 
a kántorhoz, m int a kis város legarisztokratikusabb alakjához 
szállók, s szorgalmasan részt vevén mindennemű temetésen, kez
dődik pályám is: énekelek a sirba szálló emberiségért! Leginkább 
drám ákat irok, s müveimben tömör s megrázó cselekmény nyilat
kozik; p. o. egy, melynek személyei Mici, a cica, én és egy sült 
állapotban leledző csirke voltunk. Képzelheti! . . . P ár évvel ké
sőbb egy budapesti nevelőintézetben 70 éves leszek két év alatt 
és Selmecre kell mennem, hogy ú jra  gyermek legyek. Mint 15 
éves legényke itt kiáltványokat nyomatok a tanárok ellen, kik — 
zsarnokilag — el akarják  tiltan i a m ajálist. Igen, én m ár akkor 
is nyalábbal követeltem a babért! (Izgatott kissé az, hogy laktam 
éppen a Petőfi tanuló-kori szobájában). Mentem . . .

Rimaszombatba

s itt — e helynév külön fejezetet érdemel — félévig boldog, na
gyon, de nagyon boldog voltam. Mint gyermek vén, most meg



gyermek vagyok, de ott éppen annyi éves voltam, am ennyit á t
éltem: 16 éves. Boldog, jó és ábándozó gyermek, aki szerettem, 
hittem  és reméltem. Ha valaha nagy költő . . . lehetnék, dicsősé
gem nagy részét olvasztanám ama sugarakba, melyek e kis város 
virányát, harm atját, reggeleit és estéit töltik el fénnyel. Hanem 
hát semmi se ta rt örökké: még levelem szentim entális hangulata 
sem, és én m entem

Pozsonyba.

Olvasta Ön kötetemet? Emmy története Hajnikon, Adáé Rima
szombatban, a Marié regénye pedig Pozsonyban folyt le. Gazdag 
voltam, s igy folyhatott be életembe egy színésznő regénye. K ü
lönben itt egy „Országos Ifjúsági Szövetség” elnöke voltam és . . . 
lőttem m agamra. Ezzel oskolai (gymnasiumi) életem véget ér s 
következnek

Tanulmányaim.

Istenem, m ilyen okos vagyok én! Tudom, hogy ostoba vagyok, 
m ert ostobának tartom  magamat, am iért nem lettem  . . . Goethe, 
Shakespeare vagy Petőfi. Tudok szeretni, pezsgőt inni, osztrigát 
enni, sérteni, é s . . . é s . . . De hát ne dicsekedjünk, m ert úgy is 
dicsérnek. (?) Különös, hogy én sohase találtam  lényre, akit bá
m ulhattam  volna. Bám ulhatni egy észt, egy szivet, vagy csak egy 
arcot is! Mindegy. Nem találtam , és mindig kerestem. S míg a 
világ m agát egy ily bám ulható valamiben nem nyilatkoztatja, ne 
gunyoljuk-é?

Szer . . .  S ze re l. . . Szerelmeim!

Mégis csak kiírtam . Erről a fejezetről unalm as irni. Ehelyett 
ham ar ideirom két s tró fám a t. . .

így volt \ez mindég. A  szerelmet 
Mig álom volt, csupán siratni kell 
Mikor másodszor fáj, nevetve,
Nevetve vérzik a kebel.



Harmadszor aztán nem szeretsz már,
Paródia szép hymnusok dala,
Keresd ami legnagyobb kin ,
Hogy elfeledd azt, ami üdv vala.

Barátaim .

Legelső barátom  igen kedves gyermek volt. Még az első gye
rekkor napjaiban szerettem  meg, m ert hátul épen úgy lógott ki 
az ingecskéje m int jómagámnak. Aztán jö tt egy, akivel első da
lainkat olvasgattuk. Aztán egy, kettő, három, négy, akikkel imád
tuk, és öt, hat, hét, akikkel (már szakállasán, józanabban s Írók
ként) irigyeltük egymást. Legtöbb volt, akiknek barátsága meg
fizethetetlen, de a kiét busásan és pénzzel fizettem meg . . .  szin
tén akadt. És ők ketten, a derék jó fiuk, akik jobbak voltak ná
lam és a világnál? s a geniális költő, aki égbe szállt? Vége min
dennek. A rcukat tűnő délibáb m utatta  Szétfoszlott tünemény.

Hajlamaim.

Ama chocolade^kultuszon kívül még állíthatok fel hajlam aim ra 
vonatkozó tételt. Fejlődnek 1. az em ber neveléséből, — 2. viszo
nyából más emberekhez, — 3. nevezetesebb jó és rossz események
ből, — 4. testéből, — 5. leikéből. Vagyok tehát 1. felületes mű
veltség, — 2. m ély és lángoló szeretet, bár ma valam ennyi hely 
üresen áll szivemben, — 3. hajlam m al pénzpazarlásra és vers
írásra (két neme a pazarlásnak!), — 4. szivgörcsökben szenved
vén, a halálra végelgyengülés által, — 5. s lelkem nél fogva végre 
szabadságszerető, becsületes, dicsőségvágyó és hóbortos egyszerre. 
Ez elég is.

Irodalmi működésem.

Kezdtem 1870-ben versekkel és néprajzokkal, midőn is Vadnai 
K. és Szász K. levelekkel kerestek meg. Egy nagytudom ányu s 
költői szláv ember: Sladkovics adott kedvet a lángelm ék szere- 
tetére; őt fordítom. Verseimben imádom búmat, örömemet, s az 
ihlettség óráit nem adnám egy trónért, oly édes-kedvesek. Szer
kesztettem  anthológiákat, hogy té rt foglalhassak. Lapot és naptár- 
pam phletet, hogy zajt üssek és néhány huncfutot és huncfutságot



leálcázzak. Sikerült, m ert legalább is középszerű dolgaimat agyon 
kell hallgatniok, s úgy tesznek, m intha nem vennének észre. 
Igazi hivatásom nak azonban a dalt találom, s jövőmben biztos 
vagyok. Ez elég őszinte?

Érdemeim.

Ezen fontos fejzethez nem rendelkezvén elegendő térrel fel- 
jegyzésöket a fmellékelt papírlapon eszközöltem. Ott teljes szám
mal találhatók . . . (Ha a közlő jól emlékszik , üres papirosszelet 
volt az íráshoz csatolva.)

*

Gáspár Im re ez írásában annyi a szellem, hogy ha az nem is 
volna amaz időnek a reprezentatív szülöttje, akkor is értéket je 
lentene. Mint minden autobiográfia, ez is csak félig valóság, a 
másik felében költészet. De ami poézis s a képzelőtehetség játéka 
benne, az is olvasásraméltó. Van benne valami, ami még régibb 
időkre emlékeztet, mint amelyben a szerzője írta: önmagának a 
kigúnyolása, egy huszonhárom éves ifjú — ha nem is egészen 
őszintén, de — bámulatosan nyílt önportréja s a Sénancour Ober- 
mann-jához meg a C hateaubriand René-jéhez illő stílusa. Régies, 
talán nagyon is régies, de igen vonzó írás, amely szinte emléke 
lehet valam ikor és bizonyítéka egy félszázad előtti fiatal író lelki 
válságainak, barátság utáni vágyakozásának és dicsőség felé való 
röpülésének.

Hogy a repülése célját távolrul se érhette el, annak talán az 
volt az igazándi oka, hogy nagyon is korán kezdett röpülni. Nem 
volt türelm e, s m ielőtt eleget tanu lt volna, m ár felkötötte a szár
nyakat, amelyek nem voltak ugyan az Ikaruszéi, nem dobták le 
a magasból, de rosszul szabott szárnyak lehettek, m ert nem is 
engedték a magasba jutni. Aki ezt az önéletrajzot elolvassa, azt 
hiszem, arról fog meggyőződni, hogy Gáspár Im rének feljebb kel
lett volna emelkedni. És sajnálni fogja, hogy nem szállhatott föl 
m agasabbra . . .





THURY ZOLTÁN





A napokban egy látogatóm (ama derék férfiak egyike, akik 
időnkint fölkeresik beteg barátjukat) irodalmi kérdésekről, régi és 
új írókról beszélgetett velem, s többek között megemlékezett a 
régiek közül Thury  Zoltánról Is, aki őnéki és énnekem  feledhetet
len emlék és érdekes élmény ugyan, de sokaknak m ár csak „jól- 
hangzó név”, am elyet ,,m intha m ár hallottak volna valaha”. Nem 
csoda, hogy így van. E kiválóan talentumom írónak és nemes
szabású em bernek a legtöbb könyve a m últ században jelent meg 
— hol van m ár a tizenkilencedik század? azóta egy évezred múlt 
el! —, és m unkáinak a gyűjtem ényes kiadása is 1908-ban látott 
napvilágot, h a t évvel a m indent elsöprő és sem m it sem helyén- 
hagyó háború kirobbanása előtt. Mily kicsi dolog bármely szép- 
irodalmi írónak az oeuvre-je a háborús em lékiratok és háborús 
regények még mindig aktuális „hiteles” jegyzőkönyvei mellett!

Mégis, a barátom m al egyetértőleg állapítottuk meg, hogy a 
rossz emlékezőtehetség az olvasók részéről sokat árt az iroda
lomnak, m ert nagy értékeket rabol el tőle, esetleg különbeket, 
mint aminőkkel a háború utáni könyvpiac tudja azt kárpótolni. 
De azt is kénytelenek voltunk megadással beösmerni, hogy az ily 
hibás értékelés s az ennek folytán beálló pusztító feledtség alap
jában egészen természetes tünet. Az em bereket általában, bármily 
foglalkozásúak, a közvélemény mindig többre vagy kevesebbre 
taksálja valódi értéküknél, s az író meg a művész egyáltalában 
nem kivétel e szabály alól. Homérosztól és Appelles-től kezdve 
máig a múzsák minden papjáról többet vagy kevesebbet beszél
nek, mint am ennyi igazság szerint ju t rá, s m indenkinek az em
léke tovább él vagy előbb vész el, m int amennyi időtartam ára a 
ráemlékezésnek joggal számíthatott.



Hiába minden kesergés! A közönség (még a kortársakból álló 
is, hát még az utókoré!) vagy túl-, vagy lebecsüli azokat, akiket 
megítél. Még ha csupa Sainte-Beuve-ökből és Gyulai Pálokból ál- 
lana is a t. c. publikum  — pedig hát a hivatásos kritikusok kara 
se áll csupa ilyen veretű m űértőkből —, akkor se bánna el a leg
több kiadó, könyvárus és olvasó az íróval annak valódi értékéhez 
illőn. Nos, ha m ár így van, akkor, gondolom, úgy kéne, hogy in
kább érdemén fölül, m int azon alul becsüljék őket, m int ahogy a 
,,jó bíró” ítél kétes esetekben, s ahogy Hamlet kívánta, hogy bán
janak a színészekkel.

Komédiások jönnek az udvarhoz, s a dán királyfi figyelmébe 
ajánlja őket Polóniuszmak:

— Édes úr, nem lenne szíves a színészeknek jó szállást adatni? 
De hallja, jól kell aztán velők b á n n i . ..

Polóniusz feleli:
— Érdemök szerint fogok bánni velük, fönséges úr.
Mire Hamlet m éltatlankodva kiált:
— Veszett hordtát, ember, sokkal jobban kell!
Megfogadta-e ezt az emberséges tanácsot Polóniusz mester, nem

tűnik ki a shakespeare-i tragédiából (a tízezer Hamlet-komm en- 
tátor közül senki se iparkodott kideríteni, vajon padlásszobában 
vagy úri alkalm atosságban helyezte-e el őket a dán király sze
mélye körüli miniszter), de hogy a publikum és a k ritika  az írók 
becslése dolgában nem indult utána, az egészen bizonyos. A 
Heinrich von Kleist szomorú és korai halála, a Byron és Shelley 
számkivetettsége, Wilde kellem etlen pőre, Tolnai Lajosnak nehéz 
életpályája és ham aros elfeledettsége s számtalan más lebecsült 
költő balsorsa bizonyítja, hogy az olvasók egy-egy szerencsés te
hetségű írót véletlenül jobban tün tetnek ki, m int am ennyire a 
műveikkel rászolgáltak, s velük szemben látunk mindig nagyon 
tehetségeseket, de kevésbé szerencséseket, akiket meg kisebbre ér
tékelnek, m int a műveik érdemlik.

Ebbe a csoportba tartozik a m ár-m ár félig elfeledett Thury  Zol
tán is, aki ha nem alkotott volna egyebet, m int Űtravaló című 
bájcs kis könyvét (pedig írt még vagy hat kötetre menő drámai 
művet és novellát), akkor is k ijárna néki — nem is jutalm ul, de — 
köteles adóul az a halhatatlanság, amelyet az irodalom történet
ben s az olvasók szemében valam ely könyvnek újabb meg újabb 
kiadása jelent. Ez a vademecum  bizony olyan írás, amelyet a 
stílje és a tarta lm a egyaránt méltóvá tesz arra, hogy iskolákban



olvastassák s jó tanulóknak elismerésül, ajándékul osztogassák. 
Sajnálom, hogy nincs példányom belőle (ez a könyv is — gondo
lom: a szerző ajánlásával — m int régi bibliotékám minden kincse, 
jelenleg a vámosi könyvtárban várja  a nyájas olvasókat), — sze
retném  idézni egynéhány érzelmes és mégis bölcs mondását és 
életism erettől és em berértésből eredő nem egy oktatását, amelyek 
nem avultak el, bár rájukszakadt a kegyetlen morálváltoztató: a 
háború, a huszadik század legnagyobb szégyene és bűne. Örök 
okosságok és igazságok lévén, ma is szinte tízparancsolatos dog
m ákként hatnak, s élményként m aradnak meg az olvasó emléke
zetében. Ha ez a finom és nemes írás franciául vagy ném etül je 
lenik meg s az újságok meg a magazinok ütik  m ellette a nagy
dobot, rég lefordították volna m agyarra többen, s két-három  ki
adó versenyezne, melyik árul ki belőle több ezer példányt. De hát 
kicsi és nem túlságosan könyvéhes nemzetnek a fia írta, aki m ár 
több mint két évtized előtt m eghalt, a zsenik halókorában, m int 
Raffaello, Mozart, a két Reviczky (Szevér és Gyula), Petőfi, By
ron, Kleist, Keats, Shelley és még sokan. Csak harm inchat esz
tendős lett, s m egíratlanul m aradt utána bizonyosan két tucat jó 
kötet. Mily kár érettük!

S a halála után? Néhány könny a régi jó barátok szemében, s 
néhány sornyi megemlékezés a lexikonokban és az irodalom törté
netben. Voilà tout! Nemcsak a közönség feledkezett meg róla, de 
a kritika és a könyvkiadócéh is, amely kiadja Ponson du Ter- 
rail-t, W allace-t, Ohnet-t és más hasonló rem ekírók műveit, de a 
Thury Zoltán föltá'masztására nem vállalkozik. Ez utóbbi valószí
nűleg így gondolkozik:

— Sose volt a hír hajszolója, nem volt reklám em ber, s a 
könyve — az Űtravaló — olyan k ics i . . .  Érdemes nagy esetet 
csinálni akár a szerzőből, akár a művéből?!

Márpedig érdem es volna. Az íróból is, a könyvéből is. Nincs 
ugyan sok remény, am int a m ai könyvpiacot és a mai olvasó
kat isimerem, hogy ham arjában reneszánszát érje meg a nagy tá 
lén tum ú szerző s lelkes szava imint élő tanítás szólaljon meg újra, 
de talán nem egészen képtelen vágy tőlem, ha legalább az Űtra
való életrekeltésében bízok. Szeretném  m egérni nyolc-tíz műve 
közül legalább e kis irodalm i bijou újjászületését, s ha egyébbel 
nem járu lhatok  hozzá, a levelesládám segítségével fölidézem a 
széplelkű Thury Zoltánnak emlékét.

Intim  levelek, amelyekben írójuk jelleme hívebben tükröződik,
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m int művészi m unkáiban, am elyeket a közönség s gyakran egye
nesen a karzat számára írnak, a legmegbízhatóbb életrajzi ada
tok s a legtökéletesebb portré, amelynél Gainsborough se festhe
te tt különb önarcképet. Nincs az a Goethe-biográfia, amely oly 
hű képét adná a nagy weiimárinak, m int a tizenhét kötet levél, 
amelyet becses örökségül hagyott a kutatókra, és Kazinczy élet
rajza s a „szent öreg” jelleme vajon milyennek tűnne fel az ő 
huszonkét kötetre rúgó levelezése nélkül? Mind ez episztolák 
őszintébb írások, m int akár a Walnrheit und Dichtung, akár a 
Pályám emlékezete. Talán még ezeknél is bizonyítóbb példa a 
Bajza József irodalom történeti szempontból igen fontos 131 le
vele, amelyeket az érdemes Badics Ferenc közölt a nagy kritikus 
összegyűjtött m unkáinak hatodik kötetében, s amelyről egy élet
írója (Szűcsi József) így nyilatkozik: „Egy magvas, férfias jellem 
fejlődésének hiteles történetét kapjuk benne. Őszintén, híven szá
mol be barátjának  (Toldy Ferencnek, akihez a leveleit írta) tanul
mányairól, törekvéseiről, magánviszonyairól, nagyon gazdag belső 
életéről és bátortalan, szemérmes szívügyeiről. Minden sorából 
egy koraérett, kiábrándult, biztos ítéletű, de szelíd kedélyű és jó
indulatú ifjú képe bontakozik ki. Nincs írónk, ki sa já t fiatalságá
ról oly megbízható és sokszínezésű képet adott volna, mint ami
nőt Bajza nyújt akaratlanul is leveleiben”.

Nem ok nélkül és semmi esetre sem azért, hogy eredeti sorok 
helyett olcsó citátum okkal töltsem meg e cikket, idéztem ezt a 
tizenkét sort, hanem  hogy bizonyítsam, mily fontos adalék az in
tim levél valam ely író (vagy bárm ely más ember) gondolkozásá
nak, világnézetének és jellemének a megismeréséhez. Igen te r
mészetes, hogy ily megismeréshez hosszú időn át vagy egész éle
ten keresztül folytatott családi vagy baráti levelezés szükséges, 
aminő a Bajzáé, Kazinczyé, Goethéé, Voltaire-é, W agner Ri- 
chardé, Nietzschéé 'és másoké volt, s hogy abból a néhány írásból, 
amelyet egyes íróktól — m int Thury Zoltántól is — a leveleslá
dámban őrzök, az illetőnek sem egész élete, sem teljes jelleme 
nem világlik ki, de m ert e megnyilatkozások a képzelhető leg
őszintébbek, írójuknak legfőbb jellem vonásait mégis határozottan 
revelálják, s egy esetleg tervezett biográfiához fontos adatokat 
szolgáltathatnának.

Ilyen egypár írást fogok m ajd közölni az Ütravaló szerzőjének 
a tollából, — ezek ugyan nem művésziek, mint azok az alkotásai, 
amelyek a közönség számára készültek, de őszintébbek, melegeb



bek és jellemzőbbek, mint bárm ely ,,lege artis” és írói becsvággyal 
megírt munka. Aki szívesen m élyed el oly lelkek vizsgálatába, 
amilyenek — nem tehetek róla — ma már nincsenek (s mindig 
fölötte ritkák  voltak), az, remélem, érdeklődéssel fogja olvasni 
ama levél töredékeket, amelyeket régi levelezésem fiókjából életre 
szólítok, m ert ez írások oly meleg szívű, érzékeny lelkű férfinak 
és h ivatott írónak az arcképét fogják revelálni, akivel (főleg an
nak, aki szeret elmerengeni a m últnak emlékein, s aki nem hiszi, 
hogy csak az érdekes, ami m ai vagy tegnapi kelet) érdemes meg
ismerkedni. Én persze m agam ról ítélek, aki régi jelesek levelezé
sét éppúgy szeretem, s néha még jiobban, m in t legklasszikusabb 
írásaikat. S m ért ne tételezném  azt föl olvasóim egy bizonyos 
százalékáról is, amelynek soraiból már nem egy biztatást kaptam , 
hogy folytassam levelesládám kincseinek az ism ertetését, s azt a 
biztosítást, hogy am it eddig közöltem belőlük, azt szívesen ol
vasták?

Ha az em ber visszatekint a m últba (vagy ahogy jó Komócsy 
József szerette mondani: a m últba és jövőbe), első pillantásra haj
landó lesz hinni, hogy a folyton szaporodó technikai vívmányokon 
és meglepő találm ányokon túl is életünk csak annyi változáson 
megy át, am ennyit az egyre öregedő kor tud változtatni rajta. 
Mélyebben kutatva az élet problém áit s a m agunk fejlődését-ha- 
nyatlását, lá tjuk  csak, hogy nincs két egyforma óránk se, nem
hogy egymástól nem különböző esztendeink lehetnének. A mű
vészetnek és az irodalomnak sincs két csak némileg is hasonlatos 
évtizede, még talán egyező féléve se. Az őszi meg a rákövetkező 
tavaszi m űkiállításokat kell csak nézni, m ennyire eltávolodik az 
utóbbi az előbbitől, — hat hónap a la tt más nevek, más színek, s 
néha m ás irányok foglalják el a kiállítási term ek fa la it és szobor
fülkéit! S az ún. karácsonyi könyvpiacok közt is évről évre m in
dig kisebb a rokonság, attól eltekintve, hogy mindegyik hoz né
hány karácsonyi vonatkozású olvasm ányt az érett és éretlen ifjú 
ság számára, — máskülönben új szerzők, új kiadók és új ízlések 
s ízléstelenségek lépnek föl, s mindegyik változtat, módosít, ront 
vagy jav ít azon a lelki érzésen, amelyet közízlésnek hívnak. Az 
évek múlnak, és — nem hasonlítanak egymáshoz.

Mikor Thury Zoltán húsz évvel később, m int a nem rég emlege
te tt Gáspár Imre, bevonult az irodalomba, egész m ás közönséget 
talált, m int a hetvenes évek küzdő-küszködő irodalm i önkéntese, 
s a publikum  is más irodalm at látott, m int a húsz év előtti.



Nemrég a hetvenes évek második felének írói közül m utattam  
be egyet — Gáspár Im rét —, aki m agában ugyan nem éppen je
lentékeny szellem, de korának s az akkori „ifjú irodalom ”-nak 
igen érdekes képviselője volt. Most abba a korba hívom az ol
vasót, m ajdnem  húsz évvel későbbi időpontra, a „m illennium ” 
felé, amikor m ár gazdagabbak és jobban, de még mindig elég 
rosszul fizetők a lapok, m ár nem oly naivak az írók (bár akiről 
most emlékezek, Thury Zoltán, még eléggé naiv, bizakodó, hiszé
keny és önzetlenebb, m int sok más írótársa), az olvasók is rava
szabbak és igényesebbek, folyóiratok és újabb napilapok indul
nak, s egyetlen jobb versnek vagy tűrhető novellának se kell az 
asztalfiában m aradni, — mind talál elhelyezést a kedvvel kulti- 
vált tárcarovatban, a „vonal a la tt”, a napi újságoknál s a heti
lapok vendégszerető hasábjain. A szépirodalom nagy lendüléssel 
foglal el oly pozíciót a közönség olvasókedvében (a könyvespol
cán, sajnos, még nem), amely azt a véleményt, s fölületes szem
lélőnél, azt a meggyőződést keltheti, hogy az irodalom  virágzás
nak indult. Tizenöt-húsz esztendő a la tt igen észrevehető emel
kedés!

Mégis — néhány kiválasztottat kivéve — Bródy Sándor, Her- 
czeg Ferenc, Am brus Zoltán s még néhányan, akik tehetséggel is, 
termékenységgel is győzték — ekkor is vajmi nehéz pusztán bel- 
letrisztikából vagy pláne versírásból megélni. Ebben a m ár fej
lődő-haladó időben is hasonló életvitelűek az írók (hacsak nem 
volt vagyonuk, m int Justh  Zsigának és pár szerencsés társának) 
a pesti házmesterekkel, akik hogy meg tudjanak élni — m ert
pusztán „sperrgeld”-ből nem lehet! —, kénytelenek voltak ruhát
foltozni vagy cipőt talpalni. Az akkori írók nagy része is vagy
hivatalt vállalt s csak üres órákban ölelkezhetett a múzsákkal,
vagy valamelyik szerkesztőség füstös szobáiban szerkesztett kül
földet, törvényszéki rovatot s a legjobb esetben színházat^művé- 
szetet, s amikor kedve le tt volna a lan tjá t pengetni vagy novellát 
írni, muszáj volt neki a szerkesztő parancsára „hangulatos” ri
portot szállítani.

Thury Zoltán, a jav íthatatlan  idealista (a nemes lelkek éppoly 
javíthatatlanok, m int a született gonosztevők!) sehogy se tudott 
belenyugodni ebbe a kietlen talm iirodalm i sorsba; az volt a vá



gya, hogy csupán író legyen, et rien de plus. Legfeljebb oly fog
lalkozást vállalt volna szívesen a napisajtóban, amely irodalmi 
jellegű és színezetű, — könyvkritika, színház, tárca, novella, é r
zelmes vagy moralizáló „hírkopf” stb. Amint m ajd látni fogjuk a 
közlendő levelekből, azoknak minden sorából búsan, imaszerűen 
s szinte zokogva hangzik ki az óhajtás: gondmentesen s függet
lenül írni, s csupán irodalm at írni.

Irodalmat írni, s csakis ezt, sok kiváló tehetségnek volt akkor 
a m egvalósíthatatlan álma. Reviczky Gyula, a m agyar daloserdő 
e nemes hangú énekese, aki modernségével és finom ízlésével 
messze túlszárnyalta legtöbb kor- és kartá rsá t (Endrődit, Ábrá
nyit, Bartókot, Váradyt, akik egy bizonyos m értékig akkortájt 
„divatban voltak”), tizenöt évi nyomorgás után, a nyolcvanas évek 
és saját tragikus életének is a vége felé „boldogan” kötött ki a 
„Pesti H írlap” révpartján, ahol hetven forintos stallum ot kapott, 
s e fizetségért bizony néha egyebet is kellett liferálnia, nemcsak 
irodalmat. Hogy’ irigyelték az író társai Szana Tamást, aki tehet
ségben ugyan messze m aradt a legtöbbjük mögött, de háza (saját 
háza!) volt a belvárosban, a Bástya utcában, s nem a tolla keres
ményéből élt, pedig az elég szorgalmasan percegett, hanem  ház- 
bérből s egyéb jövedelmekből, amelyeknek nagyságát költői fan
táziával túlozták a jobbára hónapos szobákban lakó s a Szikszay- 
ban csak gázsinapkor vacsorázó fiatalok. Bródy Sándornak, ennek 
a kivételes talentum ú nagy írónak, az akkori m agyar géniusz 
egyik legigazabb képviselőjének, a Thury Zoltán idejében szép 
fizetése volt a Horváth Gyula M agyar Hírlapjánál, ezer korona 
havonkint, de ezért a tagadhatatlanul tekintélyes sum m áért (első
osztályú főispánnak a fizetése volt az bizony!) egyebet is várt és 
követelt tőle az újság, nemcsak belletrisztikát. Politizálnia is kel
lett, s „nóbel” in terjúkat hozni, olyan finom írásokat és jellemző 
portrékat, am inőket csak virtuóz toll tud nyújtani az olvasónak. 
Ámde ezek is efemer értékek voltak s rabszolgam unka annak, 
akinek az érdekes feje tele volt regény tém ákkal és színm űterve
zetekkel. Ez a különös szabású író, aki alapjában keveset tanult 
s nem sokkal többet olvasott, aránylag mégis sok mindent tudott, 
— intuitive é rte tt a politikához is, s állam férfiakról néha olyan 
jellemzéseket adott, hogy ha valaki a párjukra vadászott, messze 
külföldre kellett erte menni. Egyik-másik ily portréja bizony halha
tatlanabb, m int a politikus, akit ábrázolt, s úgy viszonylik a kér



déses úrhoz, 'mint Velasqueznek vagy Van Dyck egyik-másik vászna 
ahhoz a polgárm esterhez vagy más jómódú patríciushoz, akiről az 
remekbe készült. A jeles regényírónak ez arcképei a maguk ide
jében nagyobb feltűnést keltettek, m int akár M aximilian Har- 
dennek merész toliecsettel m egrajzolt hasonló írásai. A pompás 
emberismerő nagyszerűen olvasott a lelkekben, s bárm inő pózba 
vágta m agát az a „történelem csináló”, akiről vázlatot készített, 
ő a valódi, a csinálmány nélküli, a pózmentes em bert tollrajzolta 
a kutyanyelveire, — de még ő is áldozatot hozott az énjéből, ön
m agát és az irodalm at volt kénytelen megfosztani és szegényebbé 
tenni, amikor múló dicsőségű és efemer történelm i életű politiku
sokkal kellett az idejét vesztegetnie s a kedvükért cserben hagyni 
a Múzsákat, akiknek kegyéből ő sokkal tovább m arad halhata t
lan, mint ama „nagyfejűek”, akik hiúságból ültek neki.

Bizonyos, hogy amaz írók között, akik pusztán a tollúk sercegé
séből ta rto tták  fönn magukat, Bródy élt, ha nem is a legszebben, 
föltétlenül a legkönnyebben. Persze a legkönnyelműbben is, s ha 
nem ezer, de ötezer korona lett volna is a tiszteletdíja havonta, 
akkor se tudott volna tőkét gyűjteni belőle. Mily szomorú, hogy a 
polgárias életmódú és szerény igényű Thurynak még csak száz
ötven korona se volt ebben az időben a biztos havi jövedelme! 
S bár e két író jellem e és életmódja annyira távol állott egymás
tól, m int az Északi- és a Déli-sark, mégis alighanem  a „Don 
Quijote kisasszony” szerzőjének a példája lebegett az „Űtravaló” 
írója előtt, am ikor arra  határozta magát, hogy nem vállal hiva
talt, s hogy nem kell neki semmi egyéb, csak penna és kalam á
ris. Ám a tehetségen kívül volt más közös vonása is a tőle any- 
nyira különböző regényíróval: ő is csak az anyanyelvét ismerte, 
más nyelvet se írni, se beszélni nem tudott, s ném etül hosszabb 
müncheni tartózkodása alatt se volt képes megtanulni, — csak
úgy, m int Bródy, aki talán tizenötször já rt Itáliában, de utolsó 
ottléte alkalm ával se tudott több olasz szót, m int amikor először 
látta a Heszperidák klasszikus földjét. Gyakran ismétlődő eset, 
hogy épp azok, akik a maguk nyelvén a legtökéletesebben írnak 
és beszélnek, épp azok sajátítanak el legnehezebben idegen idió
mákat. Némelyiknél talán ez a titka annak, hogy annyira rom
latlan, tősgyökeres és idegen hatásokkal szemben ragálym entes 
a nyelvezetük . . .

Nos, ha Bródy e „fogyatkozásba ellenére oly szépen prosperál,



s a hazája irodalm ában elég fiatalon szinte vezérszerepet játszik 
— gondolhatta Thury —, m iért ne próbálna boldogulni, sőt eset
leg szerencsésen érvényesülni ő is? De az ő szerencséje (és, meg 
kell vallani, a tehetsége is) kisebbnek bizonyult a diadalm asan 
beérkezett egri fiúénál. A lapnál, ahová beszerződni kívánt, azt 
követelték tőle, hogy legalább egy idegen nyelvet, a ném etet vagy 
a franciát, iparkodjon elsajátítani, akkor — m ondották — több 
hasznát vennék s jobban díjazhatnák.

A kettejük egyéniségében s tehetségében m egnyilvánuló ha
sonlatosságot jól látta meg Thury, de a különbséget, mely a je l
lemükben és a képességeikben sorsdöntő volt egyikre is, m ásikra 
is, m ár nem tudta ily helyesen megítélni. Bródy több volt, m int 
tehetséges író, — annyira geniális és oly m értékben eredeti, m int 
előtte a regényírók közül, Jókait, az ő szeretett Móric bácsiját k i
véve, senki. S ami a jellem i különbség szempontjából szintén 
fontos: a Don Quijote kisasszony szerzője minden bohémsége mel
lett jól tudta m agát adminisztrálni. Persze nem abban az értelem 
ben, hogy vagyont gyűjtsön, — erre éppoly kevéssé gondolt, m int 
arra, hogy aszkétaéletet éljen vagy hűséges férj legyen. Ez az ön
adminisztráló tehetség abban nyilvánult meg, hogy pénzt tudott 
szerezni, és pedig a viszonyokhoz mérten, sokat. Pazar, költekező 
természet volt, de — bárm ily furcsán hangzik — üzleti zseni is. 
Hiteles anekdota örökítette meg róla, hogy Velencében a Florian- 
kávéházban, amikor a nyolcvanas évek első felében először for
dult meg ottan, a kapucínerjét (amelynek „bolti á ra” egy negyed 
líra volt) száz lírát adott a pénzszedő pincérnek, s m ikor a főúr 
vissza akart adni néki a bankjegyből, egy Demidoff herceget és 
Károlyi István grófot megszégyenítő előkelő gesztussal adta tud
tára a bámuló pincérnek, hogy ami visszajárna, azt tartsa  meg 
borravalónak. (Másnap az ,,eset”-et világgá is kürtölte a Gazetta 
di Venezia.) Hasonlított némely korabeli financier-hoz, aki sokat 
költ, talán többet, m int a társadalm i állása megkíván, de elő is 
tudja terem teni, amire szüksége van. A kiváló regényíró távol- 
rul se volt oly skrupulózus jellem, mint Thury, aki — majd 
látni fogják — amikor háromszáz forintra van szüksége, erről az 
„óriási” összegről úgy beszél, m intha egy tönkrem ent nagy cég 
szanálásáról vagy valamely nagy tranzakció lebonyolításáról volna 
szó. Igazi szégyenlős, minuciózusán korrekt, becsületes és — régi 
átok! — gyakorlatiatlan m agyar karakter. Nem tudom, ősmagyar



volt-e — ezt igen kevesekről lehet teljes bizonyossággal tudni —, 
de neki is megvolt az az erénye-hibája, hogy a lovagiasságot ta r
totta mindig szem előtt, s az élet gyakorlati igényeit alárendelte 
az ,,uri gondolkozás” im peratív követelményeinek. Ebből a szem
pontból is igazándi m agyar író volt, csupa ham isítatlan idealizmus 
és nemes lovagiasság, ami több a gavallérságnál, mellyel ezt a 
fenséges erényt sokszor összetévesztik. Egy parányi kölcsön nyélbe 
ütése érdekében képes volt Pelion-t Ossa-ra és Ossa-t Pelion-ra 
borítani, míg Bródy — nem tagadta — egyetlen tisztelőjétől év- 
rül évre akkora „tám ogatás”-t fogadott el, amely akkoriban meg
felelt egy reszortm iniszter évi fizetésének. Sőt több volt, m ert az 
ő „illetm ény”-éből nem vontak le semmit nyugdíj fejében vagy 
bárm ely más címen.

Thury Zoltánnak egész egyénisége irtózott volna efféle „köny- 
nyebbség”-től, am inőt pedig Horatius és mások az ókorban, Mo
lière és társai pedig az újban jellem ük integritásának a megőr
zésével elfogadhattak. Nem sokkal előbb, mint am ikor Bródy 
Sándor léleknyugalom m al beszélt arról a tizenkétezer pengőről (ő 
a forintot m indig pengőnek nevezte, s a koronaérték behozatala 
u tán is hű m aradt ehhez a szóhoz), mennyibe ő egy bácskai ú ri
barátjának évente „kerül”, Thury Zoltán azon szomorkodik, sőt 
kétségbe is esik, hogy nem képes az anyagi ügyeit rendezni, m ert 
hiányzik ehhez néhány száz forintja. Fogalma se volt a pénz ér
tékéről, s am ikor ia legerősebben vágyott utána, akkor áru lta  el 
a legjobban, hogy alapjában félt tőle. Ez a mimózaérzékenységű 
költő legjobban szerette volna, ha pénz nem is le tt volna a vilá
gon. Ez a fogalom zavarta őt a m unkájában és az álmaiban. Min
dig rá gondolt (hiszen arra  gondolunk a legtöbbet, amitől félünk!), 
de legfantasztikusabb tervkovácsolásaiban se k íván t ebből a — 
fájdalom! — ránézve is nélkülözhetetlen cikktől többet, mint 
am ennyiért becsületesen megdolgozik s amennyire okvetlenül 
szüksége van. Ama későn születettek közé tartozott, akik erköl
csi felfogásban a korukat megelőzik ugyan, de az élet gyakorlati 
kérdéseiben nem  tudnak lépést ta rtan i az új korszak újabb szel
lemével, amely m orál tekintetében kevésbé szigorú, s a boldogu
lás eszközeiben távolrul se oly válogatós, m int az úgynevezett 
„régi jó idők”.

Az ilyen egyéniség nemcsak m int író érdekes, m int ember is 
méltó arra, hogy foglalkozzanak vele.



Olvasóim közül egy úriem bernek föltűnt, hogy legújabb emlé
kezésemben, amely Thury Zoltánnal foglalkozik, sok szó esik m á
sokról is, s különösen az, hogy m últ heti közleményemnek a felét 
Bródy Sándornak szenteltem, akinek — igy m ondta ez olvasóm 
— „vajmi kevés köze lehetett a vele oly ellentétes jellemű Thury 
Zoltánhoz”.

Mielőtt folytatnám  igénytelen följegyzéseimet, válaszolni óhaj
tok erre az észrevételre, amely valószínűleg nem helyeslő szózat, 
de „megrovási kaland” akart lenni. A cikksorozatom épp azért 
kapta a „Régi író k ” címet, m ert ha elsősorban egy bizonyos írói 
egyéniséget állítok be annak központjába, azért nem fecsegési 
hajlamból, hanem tervszerű beépítéssel emlékezek meg benne 
másokról is, akik — bárm ennyire különbözzenek értékben, az ol
vasókra gyakorolt hatásban és emberi jellem tekintetében a „fő- 
alak”-tól — ugyanannak a kornak a küzdő harcosai s nyelvüknek 
és irodalm uknak bizonyos jelentőségű művelői voltak. Ha aztán 
a m ellékalak esetleg jelentékenyebb lesz a cikkek hősénél, az 
éppoly kevéssé kifogásolható, m int ha kisebb súlyú annál. Akik 
Petőfiről írnak  életrajzot vagy memoárszerű közlést, kénytelenek 
megemlékezni Lisznyay K álm ánról és Lauka Gusztiról is, a nagy 
költő barátairó l és költőtársairól, — akik pedig e kisebbekről hoz
nak k ritikát vagy biográfiát, nem tehetik, hogy hallgassanak P e
tőfiről, aki nélkül az egykorú költőbolygók m egérthetők se vol
nának . . .  És itt téved az én emberem, amikor azt állítja, hogy 
Bródynak és Thurynak „vajm i kevés közük” volt egymáshoz. 
Volt bizony! Művészek és írók, akár ismerik egym ást személyesen, 
akár nem, s bárm ily távol álljanak egymástól tehetségben, je l
lemben és világnézetben, mindig hatással lehetnek s a legtöbb
ször vannak is egymásra. Még ha gyűlölik egymást, akkor is. 
Senki se higgye, hogy Rákosi Jenőnek és Ady Endrének nem volt 
közük egymáshoz, azonkívül, hogy az egyik esztendőkön át tú l- 
szigorú bírálója volt a másiknak. Az ellentét, amely elválasztotta 
őket — az egyik az akadémikus konzervativizm ust, a másik pedig 
az ifjú forradalm at képviselte egymással szemben —, egyszer
smind össze 'is kapcsolta a két reprezentatív  szellemet. Nem ba
rátságban, m ert nem szerették egymást, de a világnézetük és 
költészeti irányuk igazságáért folytatott harcukban. Az ifjú  Adyra 
kétségkívül nem m aradt hatásta lan  az öregedő Rákosi polémiája,



s merem állítani, hogy az öreg tekintélyre is volt némi befolyás
sal az ifjú „S türm ler”-nek az új és hódító költészete. Nem a fej
lődésre persze, amely a ,,N yugat” zászlóbontásakor m ár rég be 
volt tetőzve, de az állásfoglalására más fiatalokkal s általában 
az újabb eszm eáram lattal szemben, am elyet a nagy publicista, akinek 
minden de minden (minden vers, színlap és tószt is) politikum  volt, a 
nemzetére veszedelmesnek tarto tt. Kortársak, ha csak egyszer 
is találkoznak, mindig hatnak egymásra, még kávéházi ösmerke- 
dések alkalm ával is, — hát még a toll, az ecset, a véső s a me
lódia lovagjai, akik mindig >a kor- és versenytársak alkotásaira 
kell hogy fölfigyeljenek. Franz W erfel pompás analízisét adja 
„Verdi” című regényében annak a hatásnak, amelyet a ,,W alkür” 
költője váltott ki ,,Aida” szerzőjének a leikéből, és sejteti, hogy 
ez utóbbinak fülbemászó melódiás költészete se hagyhatta egészen 
érzéketlenül a zenedráma nagy héroszának az emberi és művészi 
m entalitását. Hát még két író, akik ugyanabban a miliőben, egy
azon városban, csak éppen két különböző szerkesztőségben dol
goznak!

Bródy Sándornak és Thury Zoltánnak az egymás mellé helye
zése tehát nem -akaratlan művészietlenség volt, de szándékos egy- 
bepárosítás, am it azért hangsúlyozok, m ert lehetőnek tartom , hogy 
más olvasók is azt a véleményt táplálják, amelynek velem szem
ben egy kifejezést adott. S most m ár egy ideig csakis Thury Zol
tánról lesz szó.

. . . Nem ism ertem  őt mindaddig, amíg csak Münchenből nem 
kaptam  meg első levelét, amely 1894 m árciusában kelt. Akkor 
még kettőnk közül én voltam az ism ertebb író, — ő, a jóval fia
talabb, még a kezdet kezdetén harcolt a m egélhetésért és egy kis 
m egértésért. Egy ideig bizony hiába. És semmi se bizonyítja meg
győzőbben, hogy igazándi tehetség volt, m int éppen az, hogy igen 
nehéz viszonyok közt s a saját szegénységével is küzdve, végül 
mégis győzött s néhány esztendő a la tt becsültté te tte  a jól hangzó 
nevét és elism ertté az írói készségét. Tizenhárom próbás idealista 
lévén, ne csodálja senki, hogy nem csupán az olvasóközönségnek 
óhajtott írni, de leveleket is küldözgetett, s ,,ezen m ár nem szo
katlan  úton” kereste az érintkezést az írótársaival. Ö együk utolsó 
m ohikánja volt a levélírásnak, — nem sokára az ő felbukkanása 
u tán m egjelent az irodákban, a bankokban, a szerkesztőségekben 
s magánosoknál is az írógép, s akkor istenveled episztola! Még 
írtak  leveleket, de ezeknek a form ája uniform álódott s a tarta l-



műk elsekélyesedett; a Kazinczy-levél, a goethei privatisszimum 
s a Grimm-féle intimközlés m ár csak emlék m aradt a múltból, a 
tempi passati egy halk és halvány szava, amely alig hallatszik a 
huszadik század vásári zsivajában . . .

Egyike volt azoknak az írótársaknak, akik iparkodtak m egism er
kedni (ahogy akkoriban mondani szokták: „anbandlizni”) velem. 
Ügy látszik, ta láltak  bennem valam i bizalomgerjesztőt, megértő 
lelket, hűségre hajlamos szívet, amely tulajdonságom nak nemcsak 
becses leveleket, de értékes barátságokat is köszönhettek. Azok 
közt, akik ekképpen „kötöttek belém ”, alig volt valaki, akinek 
megtisztelő közeledése kedvemre valóbb lett volna az övénél. Le
veleiből, a sorok közül is (ahová az ügyes toll néha többet re jt el, 
m int am ennyit a betűrovásával ad tudtunkra) olyan nemes, be
csületes és érzékeny lélek szólott hozzám, akit az első pillanatra, 
helyesebben: az első tollvonásra m egszerettem, s attól fogva m ind
végig, fájdalom, nem sokáig (mert hiszen túl korán halt meg) 
igen sokra becsültem.

Akkoriban — a m últ század kilencvenes éveiben — nagy len
dülettel indult meg Magyarországon az indusztrializmus. A keres
kedelmi szellem oly körökbe is behatolt, amelyek addig az efféle 
gyakorlati törekvésekkel szemben ,,waterproof”-oknak m utatkoz
tak. A pénzintézetek európai relációban is megizmosodtak (a nagy 
„gründolások” aranykora volt ez!), a nagykereskedelem  és gyár
ipar virágzásnak indult, a „közgazdasági tevékenység” -a m ágná
sokat és a parlam ent tagjait is bűvkörébe vonta, és — the laist 
nőt least — az újságírás is kapcsolatba került a pénz-, hitel- és 
árugazdaság uralkodó eszméivel, kommerciális jelleget öltött, s a 
redakciókban nem kevesebbet csevegtek finansziális tranzakciók
ról és a börze problémáiról, m int irodalomról és színésznőkről. 
Ily körülm ények közt igen rokonszenves hatást te tt rám  Thury 
Zoltán közeledése, aki — levelei elárulták  — messze-messze állott 
a gazdasági föllendülés m inden megnyilvánulásától, s még azok
nak az eszményeknek hódolt, am elyeket m ár csak az öregek ápol
tak. Az öregek, -akiknek már nem volt tekintélyük, s akik sajnál
kozva, fejcsóválva nézték, m int lesz némely írónak tollából á ru 
cikk, s az íróból magából gondolatboltos és eszmegyáros.

Én, az élhetetlen, nem örültem, hogy egy még élhetetlenebb 
idealistával találkoztam, — sajnáltam  őt (mint ahogy engem is 
sajnáltak azok a gyakorlatibb észjárásúak, akik jóindulattal vol
tak irántam), de jól esett, hogy a bizalomnak, a nyíltságnak és



közvetlenségnek ily példájára akadtam . Semmi se jellem zi az em
bert jobban, mint a levelezése. A buffoni igazság, amely szerint 
,,a styl: az ember m aga”, valójában csa'k némi módosítással lesz 
igazában igaz. Azt kéne mondani: a levél: maga az ember. A le
vél árulóbb minden írásnál. A gonosztevők mindig rossz levélírók 
voltak, a jobb em berek mindig szívesebben leveleztek, m int az 
önzők s a barátságtalanok, s am it írtak, szívből írták  s nem m u
szájból. Téved, aki azt hiszi, hogy a levélpapiros területén  félre 
lehet vezetni valakit. Aki a f fék tál az episztoláiban s oly érzések
nek ád hangot, amelyek nem laknak a lelkében, nyomban elárulja 
magát. Azt szokták mondani, hogy a papiros nem tud pirulni, — 
nos, ezt is cum grano salis kell érteni, a levélpapiros bizony tud. 
S ha értelmes em bernek fölm utatják valakinek 5—6 levelét, nem 
kell ppp W interrynek lenni, hogy belőlük találóan konstruálhassa 
meg az írójuk jellemét, — persze nem a betűvetésről, de a styl- 
jéről. A gépírás, ez a m áskülönben igazán pompás találm ány, így 
nemcsak a baráti levelezésnek a sírjá t ásta meg, de a m agánleve
lekre alapított em berism erettől is megfosztott bennünket, — ki
véve természetesen azokat az eseteket, amikor az em ber és az 
író maga kezeli a m asin á já t.. .

A Thury levelei persze tintával-tollal írvák.
Az ügyes-bajos dolog, amelyben hozzám fordult, némi kapcsolat

ban volt a városunkkal, — olyan nyilvános szereplésű férfiú ellen 
te tt panaszt a levelében, akinek itt annak idejében sok barátja 
volt. Én is közéjük tartoztam . Mégis m ind járt láttam , hogy a ket
tejük közti vitás ügyben Thury Zoltánnak volt igaza, s nem a 
kérdéses művészembernek, aki pont ellenkező term észetű egyé
niség volt, m int az, aki vádat em elt ellene. Távol állott attól az 
erkölcsi komolyságtól, amely az Űtravaló szerzőjének a nemes 
írásait diktálta. Pongyola természet, pongyola mindenben; genia- 
litásának ragyogó burka alatt némi kis svihákság is kiütött, mint 
kezdődő penészvirág az egyebütt még fényes-friss gyümölcsön. 
Egyről-másról — épp a Thury esete bizonyítja — szinte amorá- 
lis fogalmai voltak. A de mortius nil nisi bene elvét (amelynek 
a bölcsessége egyébaránt még mindig rászorul némi bizonyítékra) 
nem sértem meg talán kegyetlenül, ha közlöm a panaszt, amelyet 
tám aszt ellene a levél írója, m ert — ismétlem — a „vád lo ttén ak  
eljárása inkább a pongyolaságát s a léhaságát revelálja (amely 
néha nagyobb művészeknek a jellem vonása is szokott lenni), sem



mint valam ely súlyosabb erkölcsi hibáját. Az ügy egyébaránt — 
magam is ra jta  voltam — elég simán intéződött el; se pör, se p ár
baj, se egyéb eszeveszettség nem lett belőle.

Ajánlom is, hogy a Thury Zoltán elkeseredettség szülte kifaka- 
dásai ellenére se gondoljon senki valami igen rosszat a talentu- 
mos zeneköltőről (Gaál Ferencről), aki sokkal több gyönyörűséget 
szerzett a közönségnek, s főleg a városunkénak, semhogy szabad 
volna túl szigorúan ítélni el azt a fölületes és tagadhatatlanul 
léha eljárást, amelyet a jeles íróval szemben elkövetett. Ő bizo
nyosan nem tudta — muzsikusok nem a legjobb emberismerők —, 
hogy kivel van dolga, nem volt érzéke egy költői lélek finom 
érzékenysége iránt, önmagáról pedig valószínűleg azt hitte, hogy 
egészen korrektül já rt el. Ezt v itatta legalább, éspedig teljes 
meggyőződéssel, amikor vele az ügyről tárgyaltam .

Ami m árm ost az erre a kérdésre vonatkozó és még néhány le
vélnek a reprodukálását illeti, nagyon restellném, ha Thury Zol
tán családjának valamelyik tagja azoknak közzétételét kifogásolná 
vagy a nyilvánosságra hozatalukért megneheztelne. Hiszen e köz
lés célja éppen az: fölhívni a közönségnek, s esetleg a kiadóknak 
figyelmét egy íróra, akit m éltatlanság, sőt bűn volna egészen el
felejteni, s akinek az oeuvre-jéből jó testes kötet tellene ki, ame
lyet túlzás nélkül lehetne az ún. halhata tlan  könyvek közé so
rozni. A kiváló író hozzátartozóinak, azt hiszem, nem fájhat az 
alábbi levelek publikálása, m ert ha ki is tűnik azokból a sok ne
hézség, amelyekkel megbirkóznia kellett, ez csak az akkori kö
zönség szégyene és nem az övé. A Mozart éhezése, Kleist nyomo
rúsága, s Reviczkynek a nélkülözése is nem e geniális költők em 
lékét hom ályosítja el, hanem ama kortársakét, akik színvakság
ban szenvedtek az ily nagy géniuszok leikéből k ipattan t ragyogó 
alkotásokkal szemben is.

A legközelebb kiadandó pár irodalmi levélnek a  közönség elé 
tárását is igazolhatja az a szempont, amelyet m ár nem egy ha
sonló „okm ány”-nak a publikálása alkalm ával próbáltam  hang
súlyozni, — az a kétségtelen körülmény, hogy azok kor- és 
helyzetfestők. Bevilágítanak abba az életbe, am elynek terhét ak
koriban nem egyedül Thury Zoltán volt kénytelen szenvedve-bú- 
sulva elviselni, s m egism ertetik a mai olvasóval azt a viszonyt, 
amely a m últ század vége felé írót és írót egybekötött s írót meg 
közönséget egymástól távol tarto tt.



Thury Zoltán levele, amely alább következik, tulajdonképpen 
nem szorul kom m entárra. Bár igen szerényen tapogatódzik a kel
lemetlen affér körül, egészen világos és semmi kétséget se hagy 
fönn az iránt, hogy a szerzőjük m it akar. Azaz: dehogy akar! 
Thury Zoltán nem az az ember, aki akar valamit, — az ő gyön
géd lelke és finom egyénisége (amely talán meg is bökkenne, ha 
valam i szerencse érné, és ajtót se m erne nyitni, ha a Siker ko
pogtatna be nála) csak óhajtani tud, csak szeretne valam it, s nem 
ám valami nagyot, csak egy csekélységet. De ezt úgy, m intha 
óriási áldozatot, megfizethetetlen szolgálatot kérne. Ilyen irány
ban hát nem kell bővebb magyarázat. Legfeljebb az író túlságos 
szerénysége kívánna némi megvilágítást, ami itt szintén fölösle
gessé válik, m ert előbbi cikkeimben (ha ugyan sikerült) jellem é
nek ezt a vonását m ár ism ertettem .

Minden bevezetés és glosszálás nélkül bízhatnám hát a sze
dőkre a kérdéses levelet, ha annak közlése előtt nem tartanám  
szükségesnek elmondani egyet^mást a művészről, akivel az fog
lalkozik, Gaál Ferencről, akire (hisz’ negyed század előtt még 
Szabadkán élt és működött) még az olvasók közül sokan emlé
kezhetnek, Lányi Ernőnek, a kitűnő zeneköltőnek volt ő közvetlen 
elődje, s tagadhatatlanul ő vetette meg alapját annak a zenekul
túrának, amelyet aztán geniálisafob utódja továbbfejlesztett s oly 
magas nívóra emelt, hogy a létezését országhatárokon túl is ész
revették és méltányolták. Gaál Ferenc tagadhatatlanul tehetséges 
muzsikus volt (amint sok nyelvet tudó utódja róla egyszer mondta: 
mit einem Anflug von Genie), s a szép kísérő zene, amelyet a 
Kraljevics Márkó című szerb színműhöz írt, szláv testvéreinknél 
is rokonszenvet keltett. Jól is tan íto tt s m int egyházi karnagy ki
tűnően bevált, de költői tudásban, műveltségben, erkölcsi komoly
ságban és — épp ezen okoknál fogva — tekintélyben messze ál
lott Lányi Ernőtől.

Ez utóbbinak pozíciójára nem volt különös előny, hogy előd
jéhez hasonlítva kitűnő tanerőnek, pompás dirigensnek és köz- 
becsülésre méltó férfiúnak bizonyult, — a nagy dalköltő abszolút 
m értékkel m érve is kitűnő muzsikus volt, akit a zenetörténet lap
jain is előkelő hely illet meg. Ellenben Gaál, aki 1906^ban halt meg, 
sokat vesztett azáltal, hogy elhunyta u tán  egy nálánál sok tekin
tetben jelentékenyebb igazgatót kapott a zeneiskola és geniáli-



sabb karm estert a városi zenekar. Emlékének ártott, hogy még 
legjobb barátai is kénytelenek voltak az egyéniségét az utódjáé
hoz hasonlítani.

Gaált, aki a legkecsegtetőbb jövőnek ígéretével telepedett itt 
meg, s aki ha tovább él és kellően megbecsüli a saját istenadta 
jeles tehetségét, bizonyára igen fényes karrie rt csinál, itt osztat
lan szimpátiával fogadták, s nemcsak a muzsika kedvelői, de ál
talában az ún. „jobb em berek” (akik néha csak „jobb”-ak, de nem 
föltétlenül jók) a társaságukba fogadták. Fájdalom, egy speciális 
muzsikus-hajlandóság, a bornak szeretete nagyon is hatalm ába 
kerítette az akkor még fiatal embert, aki nem tudott ellentállani 
annak a szellemnek, amely abban az időben itt még a virtusos 
m últnak hagyom ányaként kísértett, s többre becsülte a borgyőzőt, 
mint a bornemisszát. Nem m indenki bírja ki az ily életmódot 
művészetének a veszedelme és alkotóképességének a csökkenése 
nélkül. Van, aki büntetlenül ihat nemzedékeket az asztal alá, m á
sok pedig nemcsak a testi egészségüket, de az erkölcsi egyensú
lyukat is elveszthetik, ha kelleténél többet öntenek a garatra. 
Gaál Ferenc, igazi barátainak nagy sajnálatára ez utóbbiak közé 
tartozott. A kezdetben igen kedvelt és szívesen ünnepelt zenész 
életének utóbbi esztendeiben m indkét irányban feltűnően hanyat
lott, s ezt még a „kolerabanda” tagja, az Ő asztaltársaságának a 
hívei is kénytelenek voltak észrevenni. (Kolerabandának nevezték 
azt a nagyobbára muzsikusokból és bor- meg zenekedvelőkből 
összeverődött ivókompániát, amelyhez Gaál Ferenc is tartozott.) 
Működésének második felében még szép zenem űveket komponált 
ugyan és jól dirigált, de a társadalm i életben, amelynek azelőtt 
számottevő alakja volt, lassankint elvesztette lábai alól a talajt. 
Az úriházak, amelyekben azelőtt .mint szívesen lá to tt vendég és 
mint kedvelt zongoratanító jelenhete tt meg, bezárultak előtte. A 
családok nem m erték a lányaik zenei képesítését m ár reá bízni. 
Nem volt elég művelt ahhoz, hogy a nyelvére vigyázzon, s nők 
társaságában olykor úgy beszélt és viselkedett, m intha csupa 
férfiak lennének jelen, — ami a „fin de siècle” idejében s az új 
század kezdetén még sokkal nagyobb hiba volt, m int mostan, 
amikor a hölgyek m ár kevésbé kényesek s nem oly precieuse-ek, 
mint akkor voltak, amikor a férfivilág becsülésére többet adtak, 
mint arra, hogy pajtás'kodó férfiismerőseikkel bizonyos szabad- 
szájúsággal flörtöljenek.



Meg kell nyíltan vallani (hiszen közéleti emberről van szó, aki
ről a halála után is szabad, sőt muszáj igazat mondani), hogy 
Gaál Ferenc elléhásodott itten, amit a városra s annak közönsé
gére nézve enyhít az a lehetőség, hogy az erre való predestinációt 
és hajlam ot magával hozhatta „hazulról”, Nyitra megyéből vagy 
máshonnan ez a jobb sorsra érdemes talentum .

Máskor talán bővebben foglalkozok m ajd e m áskülönben érde
kes em berrel és tehetséges művésszel, — ezúttal elegendőnek ta r 
tom a most elm ondottakat annak a könnyebb megértésére, m ért 
volt kénytelen Thury Zoltán összekülönbözni az itteni „zenede” 
(akkoriban így hívták a városi zeneiskolát) igazgatójával.

A levél, amely erre a ,,pör”-re vonatkozik így hangzik.

*

Mélyen tisztelt Uram!
Örömmel olvastam valamelyik lap szerkesztői üzeneteiben, hogy 

ön, igen tisztelt Uram, ott lakik. Mint tárcaíró valam ivel köze
lebb állok Önhöz, m intha még az se volnék, csak szimplán egy 
igénytelen irótárs, s ebbe a kis m entegető cimbe fogódzva, mély 
tisztelettel kérem  Önt, igen tisztelt Uram, hogy alábbi nagy, erő
sen nagy kérésem et teljesíteni szíveskedjék. Ha pedig nem volna 
teljesíthető, szíveskedjék ezt is tudatn i velem pár sorban.

Él ott egy muzsikális úri ember, Gaál Ferenc. Ezelőtt körül
belül három vagy még több esztendővel — hirtelenében nem tu 
dom megmondani — ez az úri em ber egy egyfelvonásos Ninon 
cimű operaszöveget kért és kapott tőlem megzenésítésre. Szerző
désem van vele, melynek értelm ében ő nekem a tantiém ek és 
mindennemű jövedelem felét tartozik adni. Két év előtt Pestre 
mentem lakni, egy éve pedig külföldre jöttem. Gaál három  esz
tendeje ta rtja  m agánál a szöveget anélkül, hogy tudnék róla va
lamit. Egyszer Pesten játszott le valam it előttem a muzsikájából; 
akkor azt mondta, hogy m ár nagyon kevés dolog van vele s ha 
ezzel a kevés dologgal készen lesz, m indjárt beadja az operához. 
Azóta eltelt m ajdnem  két esztendő s a darabról még semmi hir. 
Münchenből hozzáirott leveleimre vagy szörnyű gorombán vála
szolt vagy utóbb m ár sehogysem. Nem is irok m ár neki, m ert 
csak hiábavaló fáradság lenne a levélírás. Nagyon furcsa ember, 
s nyíltan kimondom, hogy azt hiszem, ki akar játszani. Az egyik 
levelemre úgy irt, hogy: ugyan m it törődöm én annyit a szö-



vcggel, mikor ő azt már megvette tőlem és ki is fizette az árát. 
Szóval: attól félek, hogy vagy m ár benyújtotta a zenét az operá
hoz s vissza is utasitották, vagy nem dolgozik semmit, amihez 
nekem is közöm van, m ert külföldi utam ban nagyon számítottam  
arra a pénzre, m elyet ez a m unka hozna. Én nem tudóik tisztába 
jönni az állapottal, m ert ha csakugyan azt hiszi Gaál, hogy nekem 
m ár ra jta  semmi igényem, úgy látom, hogy hiábavaló dolog a 
munka befejezésére várakozni, úgy egy percig se haboznám más
nak adni a szöveget, például Sztojánovicsnak vagy Serlynek, kik
től hetenkint kapok levelet s akik nagyon kérik tőlem még m in
dig a szöveget. Gaáltól 65 forint előlegem van, de mondanom se 
kell, hogy ez csak előleg s nem a munka ára.

A rra kérem  Önt, igen tisztelt Uram, szíveskedjék Gaállal érin t
kezésbe lépni s megkérdezni tőle, hogy miben áll a dolog? Szíves
kedjék engem — mint jogász — jó tanáccsal segíteni, m ert én 
messze vagyok és teljesen tanácstalanul állok. Nem tagadom, hogy 
el is keserít kissé ez az állapot, m ert nagyon rá  vagyok szorulva 
minden krajcárra. Az az úriem ber pedig túlságosan komiszul já r 
el egy ilyen szegény em berrel szemben, mint jómagam, ha h ite
getni és kijátszani igyekszik. Nagy jót tesz nekem, igen tisz
telt Uram, ha  kérelm em et szives jóindulatába veszi. Szives vála
szát mielőbb kérve vagyok tisztelettel viszontszolgálatra mindig 
kész hive: Thury Zoltán. München, 1894 március 30. Schraudolf- 
strasse 2., I. Stock, links.

*

Ebben az ügyben később még egy levél érkezett hozzám Mün
chenből (felelet a válaszomra), s ezt is egészben vagy kivonato
san közölni fogom. De előbb föl akarom  hívni az olvasó figyel
mét a ma m egjelent levélnek néhány passzusára és egyes kifeje
zéseire, amelyek minden fényképnél hívebben jellem zik írójukat. 
Már a mentegetődzés formája s a bemutatkozás udvarias tónusa 
is revelálja Thury Zoltán finom lelkét. S aztán a kérés megfogal
mazása? A lapjában nem állít valam i nagy föladat elé, mégis 
„nagy, erősen nagy kérés”-nek nevezi, amire felszólít. Önző em
ber bizony hasonló esetben „kis szívességre kéri” azt, akihez bi
zalommal fordul.

Talán gúnyból teszi, hogy állandóan úriem bernek titu lálja az 
„ellenfelét” még akkor is, amikor konstatálja, hogy az „komiszul”
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bánik vele, de ebbe belejátszik valószínűleg a saját gyógyíthatat
lan szerénysége, amely úriem bernek tekint mindenkit, ha még- 
úgy haragszik rá, akinek biztos az egzisztenciája, míg ő maga az 
ily beérkezettekkel szemben csak ,,szegény em ber”. A nnyira sze
gény — e szó nem hiába rímel oly melódiózusan a szerénnyel —, 
hogy külföldi ú tjában ,,nagyon szám ított” arra a pénzre, amelyet 
az operaszövege hozna.

De mindennél jellemzőbb, hogy bár alighanem ennek a mun
kának az ára volt az egyetlen követelése, mégse tudja, hogy az 
arra  vonatkozó megállapodás közte és Gaál közt mikor  jö tt létre. 
S ezt a poétának és im praktikus em bernek a bizonytalanságával így 
adja tudtom ra: ,,Három vagy még több esztendővel — hirtelené- 
ben nem tudom megmondani — ez az úriem ber egy operaszöveget 
kért és kapott tőlem ”. Az ilyen jóhiszemű em bert igazán nem 
szabad megrövidíteni. S bár én se emlékszem m ár határozottan 
— „hirtelenében nem tudnám  m egm ondani” —, hogy Gaál Franci 
mennyiben volt hibás ebben az irodalmi és művészeti afférben 
(hogy hibás volt, az bizonyos), de kétségtelen, hogy nem  akarta 
Thuryt se kijátszani, se megrövidíteni. A baj itt o tt fészkelt, hogy 
két poéta kerü lt egymással szembe, akik közül csak az egyik  volt 
úriember, — nem az, akit Thury állandóan annak aposztrofált. 
Két költő, akik m indketten pongyolák voltak azzal a különbség
gel, hogy az egyik csak a maga ügyeiben volt ilyen (Thury Zol
tán), a m ásik pedig (Gaál Ferenc) a mások dolgaiban volt az. 
Lehetetlen, hogy ily két ellentétes jellem konfliktusba ne keve
redjen.

Az ügyüket valahogyan elintéztem, s az elintézéssel m indketten 
meg voltak elégedve. De én is nyertesnek éreztem  magam, m ert 
a levélíróban igen finom szellemű derék fiatalem bert (24—25 éves 
volt akkor) ism ertem  meg, s benne később melegszívű jó barátra 
tettem  szert. Ha az olvasó nem unja az ügyet, akkor legközelebb 
egy második rávonatkozó levelet adok ki, amely még sokkal karak
terisztikusabb az Ütravaló szerzőjére.

V.

A közönség divathajszolása az oka, hogy minden írót, aki már 
nincs életben, és mindenkit, aki bár öreg, még ír, a régi vasak, 
akarom mondani: a régi írók közé soroznak, még akikor is, ha



aktuális kérdésekhez szól hozzá s oly műveket terem t is, amelyek 
nincsenek időhöz kötve. Az objektív szemlélőnek (akár egyszerű 
olvasó az ember, akár pedig kritikus) néha állást kell foglalni az 
ily elfogultság ellen. A könyv mégse olyan divatcikk, mint egy 
női napernyő, amely alá van vetve a szezonok újat-m entül-újab- 
bat követelésének, vagy m int maga a nő, aki férfi szemmel nézve 
csak addig jelen t értéket és nyújt gyönyörűséget, amíg fiatal. A 
kritika épp arra  való, hogy időnkint kiásson egy-egy régi írót 
vagy elfeledett könyvet korai sírjából, s detronizáljon némely 
könyvújdonságot, amely csak annak köszönheti a karrierjét, hogy
— mint némely kis hölgy — friss jelenség, tegnap még nem volt 
a kirakatban, s lehet, hogy a címe többet Ígér, m int amennyit az 
írója beválthat. Ennyit mentségül, hogy Thury Zoltánról, a félig 
elfeledettről, többet írok talán, m int am ennyit a ,»hálátlan kor” 
megokoltnak találna. S hogy inkább az embert m utatom  be benne, 
mint az írót, épp azért történik, m ert az emberi jelességek vagy 
érdekességek azok, amelyek alkalm asak arra, hogy az írói eré
nyek iránti érdeklődést felkeltsék és fölfokozzák.

Thurynak hozzám írt néhány leveléből is inkább az ő rokon
szenves em beri tulajdonságai domborodnak ki. Az íróságáról — 
már rendkívüli szerénységénél fogva is — vajm i keveset beszél. 
Mintha gondolná: ha érek valamit, úgyis észreveszik majd, ha pe
dig csak betűszaporító vagyok, úgyis hiábavaló minden magam- 
kelletése.

. . .  A m últ héten közölt levél 1894. március 30-án kelt, s m ár 
ugyanazon év április 5-én jö tt a második, feleletül az enyémre. 
Én ugyanis siettem  eljárni a dologban, s bár egyelőre nem intéz
hettem  el végleg az író és a művész közti „affér”-t, mégis üzen
hettem  annyit Münchenbe, hogy Gaál Ferenc távolrul se olyan 
rosszhiszemű, m int Thury Zoltán gondolta. Hogy az operaszöveg 
szerzője továbbad is aggodalmaskodott (második levelének több 
mint fele ezekkel az aggságokkal van tele), annak természetesen 
nem egyedül Gaál Ferencnek „unfair” eljárása volt az oka, de 
a saját abban az időben borús kedélye, szinte kétségbeesett han
gulata is. Érthető a jeles fiatal író keserűsége, aki anyagi zava
rokkal küzdve, ettől a librettótól, s illetve a Ninon  című opera 
sikerétől és bőséges (!) tantiém jétől remélte finansziáinak a m e
derbejutását. Nem is közlöm le második, az előbbinél hosszabb 
írásból azokat a részleteket, amelyek erre az ügyre vonatkoznak,
— de közrebocsátom azokat, amelyek a levélírásra általában s az



írók egymás közli viszonyára vonatkoznak, mint különösen jel
lemzőket az írójukra, s a mély érzésű, nyílt szívü és barátkozni 
vágyó emberre.

Csak m int szintén karakterisztikus adatot említem meg a Gaál- 
ügyre vonatkozó levélből, hogy T hury Zoltán, am int írja, elvesz
tette a szerződést, amelyet a kérdéses opera s annak jövedelmei 
dolgában a zenésszel kötött. Azt mondja:

Sub rosa írva nekem volt Gaál urral egy szerződésem, 
amelyben határozottan ki volt irva, hogy ő köteles nekem 
annak idején 50 százalékot fizetni m indennemű tantiémből. 
Időről — azt hiszem — nem volt szó benne, ami, m int a kö
vetkezmények m egm utatták, elég öreghiba volt. Ez az én 
írásom rejtelmes módon eltűnt. Ha valami lomot keresek a 
holmimban, azonnal rátalálok, de ezt hiába keresem m ár 
hetek óta.

Amikor Gaállal a ,,Ninon”-ról Thury Zoltán fölkérésére tá r
gyaltam, a zeneszerző védekezése azt a benyomást te tte  rám, hogy 
ő is elvesztette a szövegíró kötelezőírását, illetve a saját szerző
déspéldányát. Tízszer is emlegette, hogy majd bem utatja nekem a 
megállapodásuk textusát, de erre  sohase kerü lt sor, m ert neki 
épp csak annyira volt meg a kérdéses okmány, m int Thurynak. 
Az övé is „rejtelm es módon e ltűn t”, azaz művészi pongyolasággal 
elkallódott. Nála is előlkerült m inden: újságszelvények a muzsi
kája dicséretével, rém sok fénykép, egy sereg színlap, számtalan 
névjegy, néhány babérkoszorú, vacsora- és ebédmeghívók, fize
te tt és fizetetlen számlák, átlyukasztott vasúti jegyek stb. — csak 
éppen a Ninon-ról szóló dokum entum  vetődött e l . ..  Nos, ebben 
a tekintetben megegyezett a két tehetséges ember, — egyik se vi
gyázott eléggé az értékeire. De az érdekeire mégis Gaál tudott 
jobban vigyázni. K ettejük közül ő volt a praktikusabb, ő admi
nisztrálta m agát ügyesebben, s a hóbortosságait, amelyek szinte 
hozzá tartoztak az egyéniségéhez, oly módon gyümölcsöztette, 
ahogy Thury a pozitív tehetségeit se volt képes érvényesíteni. 
Amikor borközi állapotban hadart m indent összevissza, akkor is 
gyakorlatibb észjárást áru lt el, m int a mindig józan író, amikor 
logikusan beszélt. M ert Thury Zoltán volt köztük inkább költő, 
s a költő akkor is m ám orban (éspedig szent m ám orban, isteni ré 



szegségben) él, amikor színjózan. Ilyen m ám ornak köszönheti az 
emberiség a legszebb verseket, s néha a legszebb prózát is.

Talán nincs is igaza annak a nagy poétának, aki azt énekelte, 
hogy ,,-a költő és a sorsharag egy-anyaméhből született”, némely 
költőt a sorsharag elkerül, nem tartja  kötelességének, hogy ü l
dözze őt, — igazabb, hogy a költő és a szent m ám or egyazon 
anyaméhnek a produktum a. Az igazi poéta — akár iszik, akár 
nem — alkotása óráiban egy kissé (vagy nagyon) mindig mámo
ros. Ha nem az, akkor elviheti a dolgát az ördög, ami itt azt je 
lenti, hogy amit alkot, nem lesz halhatatlan. Amit nyugodt és 
szenvtelen percekben cizelál és esztergályoz, az szabályos farag- 
vány lesz talán, de aligha műremek. A nagy orrú Ovidius szerint 
facit indignatio versum, ami, ha nem is betűről betűre, aligha je 
lent egyebet, m int hogy mámor szüli a verset, a költem ényt 
s a szépprózát.

A mi írónk egész életén végigvonul jellemének ez az uralkodó vo
nása, a bornemissza költő „indignáció”-ja, szenvedelme, haragja, 
mámora.^ Nemcsak az írásaiban, de az életvitelében, viselkedésé
ben, az em berekkel való érintkezésben is mámoros poéta volt. 
Másoknál is kereste és föltalálni vélte az ily term észetet, s ahol 
errevaló hajlandóságot látott, a szíve azonnal megnyílt, s örült, 
ha rokonszenvének melegével valakit, ily szabású kongeniális 
szellemet, megajándékozhatott. A zért okozott neki az alapjában 
nem is oly nagy m egkárosítás a kellem etlen érzésen kívül való
ságos szívfájdalmat. Végtelenül rosszul esett neki, hogy a zenész
ben, akit valam ikor tehetség és jellem  tekintetében magával te l
jesen egyenrangú félnek ta rto tt s akivel lelkesen társu lt közös 
m unkára és ideális célra, hogy Gaálban, akit barátjának, hűséges 
m űvészpajtásnak szeretett volna m egnyerni (mert hasonló biza
lommal és bizakodással közeledett mindenkihez az író- és m ű
vészvilág respublikájában), ily keservesen csalódott. Az affajta 
érzékeny term észetre, könnyen nyíló, de ham ar is csukódó mi- 
mózalélekre m inden kedvetlenség kínosabban hat, m int bárki 
másra, éppúgy, m int ahogy m inden legkisebb kedvezése a sors
nak jótékonyabb hatással van, m int más em berfiára. Az ő re
ménykedésre és jófordulásra alapíto tt optimizmusa nagy léket 
kapott a zeneszerző barátságtalan  m agatartásától.

Az, hogy haladék nélkül válaszoltam a m egkeresésére s hogy 
magamévá tettem  az ügyét, m ár szinte feledtette vele a Gaáltól 
elszenvedett méltatlanságot, s csekély szolgálatkészségemet nem



kevésbé becsülte túl, m int amennyire túlzott fontosságot tulajdo
nított a zeneköltő indolens viselkedésének. Nagyon hálásan kö
szönte meg ezt a kis szívességet, s hogy ez alkalommal a szépiro
dalmi m unkásságáról is elismeréssel nyilatkoztam, azt olybá vette, 
m intha legalábbis egy világlap dicsérte volna meg a tárcáit.

Szives jóindulatú elism erését — írja — igénytelen tárca
írói m unkásságom ra nézve szépen köszönöm, de igazán pa
rányi lehet az az élvezet, m elyet én nyújtok olvasóimnak, 
amellett, amelyet Ön ad nekünk, igen tisztelt Uram. Gyö
nyörű dolgok azok a rómaiak (római tárcaleveleim re gondol 
itt Thury, amelyek akkoriban jelentek meg a lapokban), de 
nem kezdek el lelkesülni, m ert ez úgy venné ki m agát mint 
valami otromba viszonzása szives elismerésének, pedig ez — 
olyan nagy különbség mellett, ami köztünk van — csaknem 
nevetséges lenne. Ha azonban szives lenne figyelmeztetni a 
hibáimra, azt magam szépen megköszönném.

Érdekesnek tartom  közölni e levélből azt a részletet is, amely 
írók levelezésére s különösen egymás közti levélváltására vonat
kozik. Igaz, hogy a levélírás m indenkor inkább azoknak az eré
nye, szokása vagy hibája volt, akik szenvedtek, s tanácsra vagy 
vigasztalásra szorultak, mint azoké, akik a te tt s nem a szó meg 
az írás emberei voltak. A szemlélődök mindig szorgalmasabban 
és könnyebben korrespondáltak, m int a munkálkodók és az alkotó 
természetek. A nők szenvedelmesebben (szinte sportszerűen) kül
dözgettek leveleket a barátaiknak s a barátnőiknek, m int a fér
fiak, akik a táviró föltalálása előtt is rövidebben s az írógép 
előtti korszakban is üzletszerűbben fejezték ki m agukat, mint a 
bővebb beszédű asszonyok. De írók és oly le lk istruktúrájú  férfiak, 
akik érzékenyebbek és közlékenyebbek voltak s nem nélkülöztek 
minden feminin vonást, sohase estek e szabály alá és Cicero meg 
Plinius óta a legújabb időkig szívesen váltottak leveleket, — kü
lönösen egymással. Valószínűleg nem csupán azért, m ert kisebb 
fáradsággal ró tták  a betűket, m int bárm ely más írástudó, de azért 
is, m ert tudták, hogy a kicsiny fáradságuk se vész egészen kárba: 
hasonló értékeket kapnak érte cserébe. Csak újabban, s erről pa
naszkodik Thury Zoltán is, a huszadik század közeledése idejé
ben szűnt meg ez a régi jó szokás, s csak m integy negyven éve



annak, hogy m ár az írók se leveleznek, s egymással is inkább 
udvariasságból, m int lelki kényszerből.

A levélírás alkonyán írja  hozzám idézett levelében Thury 
Zoltán:

Ön, igen tisztelt Uram, ahhoz a becsületes régi iskolához 
tartozik, amely lelkesedve ir s nem neveti ki azokat, akik 
kibeszélik m agukat a levelükben s nemcsak vizitkártyányi 
üzenetet küldenek azoknak, akikkel rokonszenveznek. Öröm
mel töltött el az a lelkiismeretesség s szives jóság, m ely- 
lyel ügyemben eljárni szíveskedett, s az a szokatlan jelen
ség, hogy olyan gyorsan m éltóztatott felelni. Ez nem szokás, 
s nekem egyetlen egy em berrel volt dolgom irótársaim  kö
zött, aki úgy já r t el velem szemben a levélírásban, az pedig 
az öreg Vadnay Károly volt. Az utolsó irodalm i levelező pe
dig a szegény Reviczky volt, — úgy hiszem. Pedig nagy bol
dogság lehet, ha kibeszélheti az ember mindazt, amit gon
dol.

Ez utóbbi m ondatban persze téved Thury. Reviczky Gyulát sem
miképp se lehet utolsó irodalm i levelezőnek mondani. E nagy 
költő m ár 1889-ben meghalt, s vele a legkitűnőbb lírikusok egyike 
szállott korai sírjába, de nem sirattuk  benne a „pár excellence”- 
levélírót. Ő sose kereste a levélbeli érintkezést a l’art pour Tart 
recipéje szerint. Nem azért levelezett, hogy levelet írjon és kap
jon, — ő inkább „válaszoló” volt. Sose hagyott egyetlen hozzá 
intézett kérdést vagy bárm iféle írást felelet nélkül. Ez a szó leg
szorosabb értelm ében szegény, sokat nélkülöző, kopott ruházatú, 
szerény hónapos szobában lakó poéta minden keserűsége és m ajd
nem állandó diszkóliája m ellett is (amelyet m ajdnem  mindenki 
pesszimizmusnak tartott) igen udvarias ember, sőt gentleman volt, 
nem igazándi levélíró, legalább nem  a Voltaire és Kazinczy isko
lájából való, m int a Thury által is em lített Vadnay s ennek nem 
egy kortársa. Az utolsó igazándi episztolaíró (mert én nem számí
tok), ahogy én tudom, Tóth Béla, nemcsak a maga nemzetének, 
de a 19. századnak is egyik legkiválóbb levelezője volt, aki egé
szen haláláig (1907) folyton írta  a szebbnél szebb irodalmi leve
leket. P rivát közlései közt van nem egy, amely értékben és érde
kességben fölülm úlja nagyhatású Esti Leveleit is. Örök kár, hogy 
Légrády Im re nem valósította meg azt a tervét, amellyel a jeles



stilművész halála után foglalkozott, hogy egybegyűjtve bocsássa 
közre nagy m unkatársának a privát leveleit.

Kiválóbb íróknak ily megnyilatkozásai rendesen érdekesebbek 
és sokszor értékesebbek, mint nem egy munkájuk, am elyet a nyil
vánosságnak szántak. Nem is szólva Voltaire-ről, akinek közel 
száz kötetéből alig van tíz-tizenkettő, amely érdekességben vetél- 
ked'hetik az ő sok ezer levelével, ott van a nagy Goethe, akinek 
szintén hatalm as levélgyűjtem énye van oly becses olvasmány, 
m int Sammtliche W erke-jének a nagyobbik fele. Ami pedig a fá
radhatatlanul, éjjel-nappal levelező Kazinczyt illeti, az ő négy
ezernél több levele is kim eríthetetlen forrás m arad a kor- és iro
dalom történetnek, s olvasni fogják őket akkor is, m ikor egyéb 
művei fölött rég napirendre té rt a ,,szent öreg”-gel szemben kü
lönben se nagyon nyájas olvasó.

Thury Zoltán bizony joggal panaszkodott, hogy az irodalmi le
velek szép kora lejárt. Abban a korban több volt a nyíltság s az 
írók közt melegebb a barátság.

VI.

A könyv, amelynek m egjelenését Thury Zoltán a múlt héten 
közölt levélben jelezte, s amelyről m indjárt a beharangozása után 
m élabúsan írta, hogy az „abszolút nem úgy indul, hogy haszna 
lehetne belőle”, közben elkészült és csinos kiállításban piacra ke
rült. A címe (Tárcanovellák) kevesebbet mondott és kevesebbet 
ígért, m int a kötet nyújtott, m ert bár a benne foglalt elbeszélé
sek csak tárcarövidségűek voltak, többet tartalm aztak sok hosszú
lélegzetű novellánál. Szerzőjük azok közé az írók közé tartozott, 
akiknek sok a m ondanivalójuk és kétszáz sorba össze tudnak sű
ríteni annyit, am ennyinek az elm ondására más kétszer-három szor 
annyi helyre szorulna.

Milyen nehéz a helyzete az ilyen vívódó írónak, akinek fejé
ben rajzanak a drám a- és novellatárgyak és nincs módjuk, hogy 
ami nyugtalanítja őket s mint testté vált alkotás kikívánkozik 
belőlük, m egterem thessék és piacra vihessék! Mi tudjuk, mily 
kedvetlen írósors és mily szomorú könyvvégzet az, m ikor az em
ber maga kénytelen kiadni a könyvét, amelyet a szíve vérével írt 
s szeretettel ajánl föl az olvasni talán  szerető, de könyvet vásá
rolni nem nagyon hajlandó kultúrközönségnek. Hát persze, hogy



ez a jobb sorsra méltó könyv is ,,abszolút nem úgy indult”, hogy 
a jobb sorsra érdemes szerzőnek haszna lehetett volna belőle.

Ígéretéhez képest a Tárcanovellák-at nekem pontosan meg
küldte. A levél, amely a kötetet kísérte, csupa szerénység, ami 
annál szebb feltűnőség, m ert fiatalem ber volt, aki írta, és olyan 
író, aki nem volt minden önbizalom híján. A legigazabb szerény
ség talán az, amely magába vetett bizalommal társul, — a tuda
tos tehetség szerénysége. M ert mit ér vajon az olyan kényszerült 
szerénység, amely alkotásra képtelen, tarta lm atlan  embernek a 
leikéből fakad? Annak a szerénysége, aki érzi és tudja, hogy ő 
valaki és valami, igen értékes erény. Ez erény m egnyilvánulása 
Thurynál nem irányul arra, hogy rácáfoljanak s az önbizalma 
nem úgy hangzik, m intha ez érzése jogosságának a megerősítését 
követelné. Csak aki ismeri ez író élettörténetét és tudja, hogy 
mielőtt író lett, színész volj; (mint sok más kitűnő író is), csak az 
m éltányolhatja való értéke szerint azt a szerénységet, amely az 
ő szép jellem vonása m aradt a pályája végéig. Színészek közt — 
ezt a m egállapítást ők se fogják rossz néven venni — vajmi r i t
kaság a szerény ember. Ha a színész szerény, akkor valószínűleg 
rossz színész. S lehet, hogy Thury Zoltán, akiiből jeles író lett, 
nem volt sohase jó színész.

Ism eretes a művész-anekdota, amely így szól:
Egy úriem ber tudakolja a másiktól:
— Keresem egy közös ism erősünknek a nevét s nem tudok rá 

emlékezni. Talán ön kisegíthet. Színészről van szó. Magas, karcsú 
szőke férfi, m indig sötét ruhában jár, s a m agaviseleté rendkívül 
szerény. Tavaly egyszer együtt vacsoráltunk vele. Hol is csak? 
Nem emlékszik?

— Nem téved ön? — kérdezte felelet helyett a másik. — Vagy 
színész az illető, vagy pedig szerény. De mind a kettő? Az lehe
tetlen!

Nos hát Thury Zoltánnál ez lehetséges volt, s ő ezt a pompás, 
de nem nagyon gyakorlati jó tulajdonságot túlzásba is vitte. Bizo
nyára nem csupán azért, m ert csak oly rövid ideig volt ,,teátrista”, 
hogy nem fejlődhetett ki benne az ettől a művészettől szinte elvá
laszthatatlan hiúság, — amely egyrészt táplálja a szerénytelenséget 
s másrészt táplálkozik abból, de azért is, m ert igazán ú rfajta  ember 
volt, aki kedvező körülmények között valóságos példányképe lehe
tett volna a gentleman-nek, akinek lehet akárhány kisebb-nagyobb 
hibája, de éppoly kevéssé lehet szerénytelen, m int ahogy nem jön



kísértésbe magával vinni az ezüstkanalat, amellyel valahol meg
hívott vendégként teázik. Az úriem ber mindig szerény.

A nagyon tehetséges író, aki érzi s valószínűleg biztosra veszi, 
hogy színműveit a hazája legelőkelőbb színházaiban fogják te t
szés mellett játszani, s később novelláit m in t hivatott elbeszélőnek 
a m unkáit fogja üdvözölni a vele szemben most még hűvös k ri
tika, oly szerényen kopogtat nem is első szépirodalmi kötetével az 
irodalom kapuján, m intha bocsánatot kérne, hogy egyáltalában be 
mer kukkani oda. Az önérzete csak abban a m ondatban csúcsoso
dik ki, amelyben azt mondja: meg kellett a könyvnek jelenni, hogy 
a pulblikum vegye észre, miképp ő is létezik ezen a világon s részt 
bátorkodik venni a Földnek körforgásában. És természetesen ab
ban is, hogy bár külföldön él (Münchenben), nem kímél fáradságot 
és (költséget (innen későbbi pénzzavara), hogy Budapesten nyo
massa ki a novelláskötetét és onnan indítsa azt kétséges útjára. 
Itt már a fantáziás színésznek s a későbbi jeles drám aírónak az 
optimista-önbizalma is dolgozik. Az 1894. aug. 3-án kelt levélnek 
idevonatkozó része itt következik.

Kérem szépen, fogadja ezt a könyvet szivesen s nézze el 
annak gyarlóságait. Várni kellett volna még a kiadásával, 
míg csupa „udvanképes” dolgokkal tölthetem meg. így bizony 
sok benne a silányság, hanem m ár nagyon éreztem, hogy az 
újságba való irkálás nem elég, s ha csak egy kicsit tudtára 
akarom adni a publikumnak, hogy én is létezem a világon, 
ki kell adjak egy könyvet. Különben is ellensúlyozni kellett 
azt a túlságosan rossz kötetet, amelyet az Athenaeum  adott 
ki nemrég, s melyben csupa 7—8 év előtt iro tt kísérleteim 
voltak. Ez a könyv  (amelyet ime itt küldök), azért is becse
sebb m ert másfélesztendei végtelen sok bajjal, gonddal telt 
munkásságom eredménye van benne.

S most jön a hozzám intézett leveleknek a legfontosabb ja, amely 
1894. szept. 29-én kelt Münchenben. Csak azt a részét fogom kö
zölni, amely akkori helyzetére vonatkozik s a kérést tartalmazza, 
amelynek teljesítése esetében abból kimenekülhet. Ez a levél: 
életrajzi dokumentum, s annyiból is fölötte tanulságos, m ert ha 
nem is minden szavában, de lényegében nemcsak az ő akkori élet
viszonyait világítja meg, de még akárhány író és művész hely
zetét, akik akkoriban a századvég felé, otthon vagy külföldön a



m egélhetésükért harcoltak, és értékük s tehetségük tudatában nem^ 
csak az Olimposzt ostromolták, de kénytelenek voltak bankoknál 
és ,,p riv á to k én á l is „instálni”. Megható a bizalom, amellyel az 
író egy távoli kollégája előtt, akit személyesen nem is ismer, 
k itárja a szívét, s az őszinteség, amellyel fö ltárja a helyzetét.

A m últ év április havában jöttem  ki a külföldre. Egyetlen tám a
szom volt — és ma is az — a P. Napló. Eleinte irtam  még a Főv. 
Lapokba is, de eltekintve attól, hogy túlságosan olcsó m ester
ség, azt hiszem, hogy árto tt nekem a Naplónál. Hogy mily nagy 
súlyt vetek a Naplóra, melynél hazatértem  után meg óhajtok 
telepedni, az abból is látszik, hogy ott hagytam  a Főv. Lapokat. 
Azóta a Pesti Naplótól élek. Szörnyen gyengén fizetnek; azt 
hiszem, hogy nincs még egy m unkatársa a lapnak, akit olyan 
kevéssel elégítenének ki, m int engem, hanem azért, ha dolgozom, 
megélek valahogy. Reményem van arra is, hogy a jövő hónaptól 
kezdve állandó fizetést kapok és azt pontosan megkapom, s akkor 
aztán rendben leszek. Hogy azonban egész világos legyen ön előtt 
a helyzetem, meg kell irjam  azt is bizalmasan és egészen magunk 
között, hogy m iért jöttem  ki. — Első és legfőbb okom volt erre 
az, hogy a m agyaron kivül egy nyelvet se beszéltem s azt hittem, 
hogy nyelvet legkönnyebb külföldön tanulni olyan embernek, aki
nek nem telik nyelvmesterre. Enélkül nem tudták seholse haszno
m at venni, — legalább mindig az volt az ok a lapoknál a vissza
utasításra. Volt azonban még egy oka kijövetelemnek. Abból a 
pénzből, am it a Naplótól kerestem  tárcáimmal és cikkeimmel, alig 
tudtam  megélni, — majdnem nyomorúság volt az életem, s ha 
nyomorogni kell, jobb ha az ember elmegy bajaival messze s nem 
m utogatja a kopott kabátját a jó kabátok között. Most másfél esz
tendő után reményem, alapos reményem van arra, hogy helyzetem 
megjavul, de másfél év a la tt nyomorúságos viszonyaim között 
odáig jutottam , hogy most m ár nem segit ra jtam  az, ha jövőre 
több pénzt és pontosabbat kapok, mint eddig, hanem  ha hasznát 
akarom venni annak az előnynek, amely helyzetem javulásával 
beállt, igyekeznem kell arra, hogy ez a pontos fizetés lehetőleg 
rendben találjon s ne arra legyen jó csupán, hogy régi adósságokat 
fizessek vele, hanem hogy új, rendes életet kezdhessek, ami eddigi 
körülményeim között lehetetlenség volt. Nem kell hosszasan el



mondjam, — Ön, mélyen t. Uram, pár szóból is meg fogja érteni, 
hogy tulajdonképpen mi a 'bajom. Az, hogy másfélesztendei nyo
morúság és közben kéthavi betegség minden gondja-baja most 
egyszerre összegyűlt a fejem felett. Olyanok a viszonyaim, hogy 
nemcsak hogy el nem mehetek Münchenből, hanem ha valahogyan 
segíteni nem tudok magamon, itt sem élhetek. Kérem, ne nevessen ki 
és ne higyje, hogy hatásosat akarok mondani, de én m ár annyit 
szenvedtem s annyi kétségbeesett helyzeten m entem át külföldi 
létemben, hogy sokszor eszembe jutott, hogy elpusztítom magam. 
Voltak olyan reménytelen, keserűséggel teli m omentumai ennek az 
időszaknak, hogy nem tudtam  m ár egyéb kivezető u ta t elképzelni. 
Hogy nem követtem el semmi ostobaságot, annak szegény öreg 
anyám az okozója. Sok reménye van bennem szegénynek s vég
telen lett volna a bánata. Most azonban m ár hiszem, hogy nem 
lesz mindig igy s azon dolgozom, hogy rendbe jöjjek s eljussak 
Münchenből, m inthogy a Pesti Napló csak úgy lesz hajlandó aján
latom at a havi gázsira nézve elfogadni, ha m ár nem leszek Mün
chenben s valam ely politikai központban, például Berlinben leszek 
képes szolgálni a lapot. A rra pedig, hogy valam ennyire rendbe
hozzam ügyeimet, legalább 300 forin tra van szükségem. Ez nagy 
summa, de nem nagy, ha elm éltóztat gondolni, hogy másfél év 
nyomorúságának m aradványa.

♦

Semmi sem jellemzőbb az igazi poétára és talpig becsületes em
berre, hogy ily hosszú bevezetésre volt szüksége, amig végre meg
engedte a tollának, hogy írja ki a nagy szót, illetve a nagy sum
mát, a háromszáz forintot. Aztán még egy egész levélpapiros ere
jéig fejti ki a visszafizetés módozatait az igazmondás oly meggyőző 
hangján, amely csak gyakorlatlan és hazudni nem tudó emberek 
erénye-hibája. Azt hiszem, megilletődés nélkül nem olvashatja 
senki a kitűnő író e revelációját a maga szegényes helyzetéről, a 
költősorsról, amely messze idegenben ju to tt osztályrészül neki. 
A kétségtelen talentum , akire a sikerek egész szériája vár, olyan 
pénzzavarral küzd, hogy az majdnem  öngyilkosságba kergeti és 
háromszáz forin tért mozgásba kell hoznia fűt-fát, hogy ezt a 
,,mesés” összeget előteremtse. Levele további folyamán ugyanis 
elmondja nekem, hogy barátokhoz, jóismerősökhöz és uzsorásokhoz 
is fordult a kölcsön ügyében, míg végre nekem ir t ebben az ügy



ben, akit nem is ismert, pusztán azon a címen, hogy az írásaim  
íölketették a rokonszenvét.

Szomorú kép ez az akkori irodalmi életből. Bizony, nem Thury 
volt az egyetlen, aki istenadta nemes írói tehetséggel megáldva a 
mindennapi kenyérért így küzdött, m int egy mai ,,m unkanélküli”, 
s ki tudja, hányán voltak, akiknek szenvedéseiről és nélkülözé
seiről nem értesült senki, s akik elpusztultak névtelenül, m ielőtt a 
tehetségüket elismerte a közönség és a kritika.

Thury Zoltán életének e szomorú korszaka szerencsére (az övére 
és az irodaloméra) nem ta rto tt sokáig. Később az élet naposabb 
oldalára került. Előbb a Pesti Naplónál, m ajd a Budapesti Nap
lónál helyezkedett el, családot alapított, s boldog házaséletet élt, 
darabjait tetszés m ellett adták elő, az elbeszélő köteteit melegen 
fogadták . . . Minden jó lett volna. De betegség tám adta meg s alig 
36 éves korában elragadta a halál. Éppen munkakedve delelőj én, 
amikor tele volt nagy tervekkel, kitűnő drám atém ákkal.

Az ő élete is drámatém a. Költősors . . .

VII.

Még néhány sor Thury Zoltánról, s még egy levél a kitűnő író
tól. Ez hét esztendővel az eddig közöltek után íródott, s itt sár
gul a levelesládámban szomorú bizonyságul, hogy e jeles alkotó
tehetség akkor is — 1901-ben — a kezdet nehézségeivel küzd s 
jövőjét még mindig éppoly kevéssé látja biztosítottnak, mint a 
müncheni esztendőkben, amelyekben többet nélkülözött ugyan, de 
gondja alig volt kevesebb, mint a „beérkezettség” ez időszakában, 
amikor m ár egy tekintélyes napilap belső dolgozótársa volt. Szo
morú állapot, m ert életéből (amit ő szerencsére nem tudott) m ár 
csak öt év volt hátra, — alig elegendő, hogy nálánál élelmesebb 
ember és kevésbé eszményi író is vagyont gyűjthessen s a csa
ládja m egélhetését minden eshetőségre biztosíthassa. A jövője 
ilyformán csak igen rövidre volt szabva, arasznyi létünknek 
csak néhány m illim éterjére, s erre emlékezve vissza, az alábbi leve
let ma sokkal m eghatottabban olvasom, mint am ikor azt küldte, 
m ert belefájdul a baráti szívembe, hagy a szerény és mégis fárad
hatatlanul szívós akarónak a harca oly hiábavalónak bizonyult, és 
annyi tervezés, em bertársakba vetett bizalom, barátok és isme
rősök jóindulatába vetett hit veszendőbe ment.



Mennyi fizetése volt Thury Zoltánnak, nem tudom, s tán akkor 
se tudtam, de bizonyára nem több egy fillérrel se, m int am ennyi
ből ő és családja — akkor már nős volt és egy vagy két gyer
meknek gondos és aggódó apja — „knapp” megélhettek. Még
mindig állott a régi megállapítás, amelyet tizenöt évvel ezelőtt 
írtam  „Egy kritikus album ából” című könyvemben:

— Az írók hasonlóak a házmesterekhez. Mindegyiknek van még 
egy kisegítő mestersége is.

Azóta változtak a viszonyok, — az írók és a házmesterek (akik 
közben házfelügyelők, palotagondozók vagy ingatlanigazgatók let
tek) megélhetnek a maguk emberségéből, a saját mesterségükből. 
Akkoriban, mikor az áldott század végződött, s a világháborút 
méhében hordó átkos szekulum kezdődött, még csak kevés író élt 
meg a tollából. Csak a ragyogó tehetségek vagy a kiválóan nép
szerűek tudtak boldogulni és családot eltartani pusztán a boltjuk
ból. Thury Zoltán nem volt briliáns — s annál kevésbé: brillírozó
tehetség, az irodalom egén nem volt perzselő meleget adó nap,
hanem csak szelíd fényű, nyájasan világító hold. Hogy a holdnak 
bágyadt fénye sokaknak rokonszenvesebb, mint a nap forrósága, 
ez a körülmény nem  lépteti előbbre az éjszakának kedves lámpá
ját, — a költőknek fényszórója marad, ellenben a nagy tömeg 
mindig a napnak melegében fog sütkérezni. A Thury finom poé- 
zisét is élvezték és szerették a pályatársai, — a költő igen becsült 
tagja lett az írótársadalom nak, s a szerkesztőség, amelyben dolgo
zott, elismerte a kivételes tehetségét (amely persze inkább írói, 
m int újságírói volt s így a lapra nem jelentett akkora értéket, 
m int egy ügyes riporteré), de a publikum nak kaviár volt az a nemes 
táplálék, amellyel Thury Zoltán kedveskedett néki. A közönség 
mindig jobban szerette a „derbe H ausm annskost”-ot és a cu'krász- 
édességeket, m int az igazán higiénikus, diétikus és ambiciózus 
szellemi konyhát. Aki nem állítja a talentum át a nagyközönség 
kevésbé disztingvált és még kevésbé disztingválóképes ízlésének 
vagy ízléstelenségének a szolgálatába, az ma is úgy járhat, mint 
az „U travaló” szerzője s nem egy elődje és utódja, akik sokkal 
jobban — és m indenesetre másképpen — írnak, semhogy általános 
tetszésre találhatnának.

Thury-házm ester úr tehát kénytelen volt más vagy kisegítő 
mesterség, pótfoglalkozás, m ellékhivatal után nézni. Bizonyára 
sokat tépelődött, spekulált és tervezgetett, amíg rá ta láln i vélt a



módra, amellyel vagyonra — ahogy ő kifejezte magát: pénzecs
kére — tehet szert s a nincstelenség dem okratikus köztársaságából 
a birtokosok arisztokratikus respublikájába tud fölemelkedni, s 
amíg m egírta az itt következő levelet.

Édes jó Barátom! Egy féltett titkom at árulom el neked, arra  
kérve téged 1. hogy fogadd azt szives diszkréciódba, 2. hogy mél- 
tóztassál a legtovábbmenő baráti jóindulattal segítségemre lenni 
a kivitelnek abban a legnehezebb pontjában, hogy tudniillik a vál
lalathoz pénzecskét kapjak. Azt hiszem, hogy Te a te nagy össze
köttetéseiddel a legelső sorban segítségemre lehetsz tervem  kivite
lében, ha ugyan rokonszenves első sorban neked az én igy első 
pillantásra kissé kalandosnak látszó tervem, s ha másodsorban ezt 
a tervet rokonszenvessé tudod tenni az erre illetékesek előtt.

Hogy az irodalom mint mesterség: rossz, azt nekem nem kell 
bizonyítanom Neked, aki nem érzed ugyan a súlyát a tulproduk- 
ciónak, de ismerős vagy a viszonyokkal. Én azonban a legnagyobb 
mértékben érzem azt, hogy m int iró irkálhatok míg a szemem 
világa ta rt s mig a kezem emelni tudom, de még egy ágyat se 
tudok megszerezni arra  a jövendőre, amikor olyan úgynevezett 
veterán leszek, aki senkinek se kell s aki nem képes m ár a m un
kára. Ezzel leszámolva elhatároztam  azt, hogy valam iképpen más
formán szerzem meg magamnak azt a kis pénzt, ami csak valami 
kis függetlenséget biztosítson számomra. Nem harácsolni akarok, 
éppen csak becsületes munkával megkeresni egy kis pénzt s ha 
lehet, hát olyan m unkát dolgozni, ami a hivatásoimmal rokon. 
Amihez kedvem és képességem van. így ju to ttam  arra  az ideára 
hogy valam elyik vidéki színházba telepedem be, ha lehet, vállal
kozónak. Megpróbálkoztam m ár Kolozsvárral, de belesültem a 
kísérletbe. Most az a tervem, hogy a szegedi színházat igyekszem 
megkapni.

Némi reményem van is hozzá. A szegediek Krecsányival torkig 
vannak, s ha én bebizonyítom nekik azt, hogy az úgynevezett 
hivatásos direktorok m unkája m ind meddő volt, tőlem várhatnak 
egy kis eredetiséget, valami újat, s ha bebizonyítani tudom nekik, 
hogy a vállalathoz elég tőkével rendelkezem, — azt hiszem, hogy 
nekem adják a színházukat. Tehát arról van szó, és ez a szó a



legfontosabb a dologban, hogy tökét kapjak a vállalathoz. Ha ez 
megvan, úgy megindítom az akciót az ügyben, s tekintettel arra, 
hogy odalenn puhatolódzom m ár s a szinügyi bizottság körülbelül 
az én pártom on lenne, meg is kapnám  a színházat. Azt a színházat, 
amelyből vagyonnal mennek ki a direktorok, s amellyel én, aki a 
kitaposott ösvényről le is térnék néha, azt hiszem, hogy szépen 
prosperálnék. Számításom szerint elég lenne az üzlethez harm inc
ezer forint azon a talán ötezer forintnyi kaución kivül, amit a 
városnál kell deponálni. Biztosíték lenne a bérlet egy bizonyos 
százaléka.

Kérlek szépen, gondolkozzál a dolgon s válaszolj nekem minél 
hamarabb. Ha érdeklődői az ügy iránt, szívesen lemegyek veled 
bővebben is megbeszélni a dolgot, s akkor talán elő lehetne te
rem teni azt a pénzt, amely különben is a legmesszebb menő módon 
lenne biztosítva. Olyannyira, hogy a pénz kölcsönzőjének valamely 
bizalmi em berét szívesen szerződtetném a színház adm inisztráci
ójához.

*

Eddig a levél, amelynek csak beköszöntő és búcsúzó sorait hagy
tam ki.

Mint m inden hozzám intézett írásánál, ennek az olvasásánál is 
mély m eghatottságot éreztem, m ert azon kellett búsulnom, m ért 
vesz kárba ennyi jóindulatú szándék, kedvesen-naiv tervezés és 
ennyi ,,szent ak a ra t”?

Bizony, a Thury Zoltán életrajzában, amelyet m ajd csak megír az 
irodalomnak s az irodalom félig-elfelejtettjeinek egy barátja, hiá
nyozni fog az, hogy igazgatója lett a szegedi színháznak. A tagadha
tatlanul nemes becsvággyal ápolt tervből nem lett semmi. Ami na
gyon fá jt a költőnek, akit a színházhoz felejthetetlen fiatalkori em
lékek és soha el nem halványult rokonszenv fűztek. Közéleti pályá
já t tulajdonképpen m int színész kezdte meg. A színpadról lépett az 
újságírás porondjára, ahonnan m ár csak egy lépés volt az iroda
lom arénájáig. De hát az ember, s még inkább a költő, szívesen 
tér vissza az első szerelméhez, — on revient toujours á ses 
premiers amours. Ügy látszik, akár tárcát, akár novellát, akár kri
tikát írt Thury, mindig a színpadra gondolt. Mikor e levelet írta. 
m ár három színm űvét is adták s az ezekkel való foglalatoskodás



kétségkívül még élénkebben varázsolták elébe a színházat, amely- 
lyel gyakorlatilag is szeretett volna megpróbálkozni. A neve is 
folyton a teátrum ra emlékeztette. A családi neve Űjfalusi Köpe 
Zoltán volt, is mint Thury Zoltán kezdett a vidéken színpadon 
működni. Ezt a jó hangzású nevet m egtartotta későbbre is, s ez 
m aradt az irodalmi nőm de guerre-je mindvégig. Köpe Zoltán 
nem látszott jónak sem a színház, sem az irodalom szempontjából.

Az a terve a drámaírónak, hogy színigazgató legyen, nem si
került, nem sikerülhetett. A megvalósításához szükséges harminc- 
ötezer forintot (sok pénz volt ez akkor, s még csak elég se lett 
volna!) nem lehetett a „legmesszebb menő biztosítékok” ellenére 
se előteremteni, de az is kiderült, hogy a „hatalm asok” már eleve 
másnak ígérték a színházat, s Thury Zoltán, bár a neve akkor 
m ár jól hangzott az irodalomban, tévedett, amikor azt hitte, hogy 
van pártja  a színügyi bizottságban. De ez talán nem is volt baj, — 
a jeles poéta mégiscsak inkább vált be újságírónak és drám aköltő
nek, m int színházi direktornak.

A levelet nem is azért közöltem, m intha ez a tervezés akár az 
akkori, akár a mai olvasóra nézve különösen fontos lenne. Ennek 
az írásnak az érdekessége abban állt, hogy a szerzője, tagadhatat
lanul jeles alkotóképességű ember, m int viaskodik az élet nehéz
ségeivel, m int kénytelen folyton keresni az alkalm akat, hogy 
„előnyösebben” helyezkedhessen el, mint ahogy egy előkelő napr 
újság szerkesztőségében m agát elhelyezettnek érezte, s mily ka
landos eszközökhöz kell folyamodnia, hogy a függetlenségét biz
tosíthassa.

Ő nem volt az egyetlen, aki hasonló elégedetlenségtől hajtva 
hasonló tervezgetéssel iparkodott könnyíteni a nehéz sorsán. De 
kevesen voltak, akik e keserves küzdelm et olyan naiv bizakodás
sal s oly bízó reménységgel vívták, mint ő. Már csak azért is meg
érdemelte volna, hogy a vívódása eredményes legyen, s hogy ne
mes akarásával a biztos megélhetés és nyugodt életvitel révpart
ján köthessen ki. De hát az életben gyakorlatilag épp azok bol
dogulnak a legnehezebben, akik mindenkit oly igaznak, becsüle
tesnek és nemesnek tartván, m int magukat, m ásokban is úgy bíz
nak, mint önmagukban. A ju talm uk (vagy: a büntetésük?) rend
szerint: csalódás. Thury Zoltán is sokat csalódott életében. De 
minden csalódáséból a . régi érintetlen költői term észet került ki. 
Nem haragudott az emberekre, akik megcsalták, — tovább bízott
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bennük. S ha újból kínálkozott rá alkalom, megint reménységek
kel fordult hozzájuk.

Mindig szeretettel gondolok rá. M ert oly em berpéldány volt, 
aminőt Hamlet kívánt magának, s akit a mélabús királyfi meg is 
talált Horatióban. Meg lehetett benne b íz n i. .. M ert hát ő is bízott 
az em bertársaiban . ..



JÁMBOR PÁL





Jám bor Pál (költői nevén Hiador) nemcsak irodalom történeti je
lentőségű poéta volt, de egyszersmind a mi saját külön házi írónk, 
akivel büszkélkedhetünk olyan városi polgárok előtt, akiknek fa
lai közé nem telepedett meg hasonló híresség. Örültünk, hogy a 
m agunkénak mondhattuk, s bár — főleg élete végső szakában — 
remetemód zárkózott el az em berektől és a társaságtól, a politikai 
és minden egyéb közélettől, mégis nagyra voltunk vele, hogy köz
tünk élt, nálunk írt és nem egy m űvét (Hiador Költői Müvei, Künn 
és Honn, Párisi emlékek, Paganini stb.) itt adta ki. Igazában ő 
volt a m últ században az egyetlen valóban híres emberünk. M ert 
Magyar László, a nálánál is nagyobb nevezetesség, akit egyesek
nek a lokálpatriótasága — amely néha éppúgy téved túlzásokba, 
mint a legszélsőségesebb nacionalizmus — idevalósinak szeretett 
volna deklarálni, bizony nem volt az. Egy nagyon lelkes, de egy
szersmind hihetetlenül naiv ember, Sziebenburger Károly tanár és 
szerkesztő, aki Colorado néven mulatságos tárcaleveleket is írt, 
már bizottságot is állított össze, melynek az le tt volna a feladata, 
hogy em léktáblával jelölje meg a Strossmayer utcai nemesi kúriát, 
amelyben M agyar László állítólag született. De hát az anyakönyv 
és a biografikus lexikon szerint a m agyar Stanley, a kiváló ku
tató, akiből a legsötétebb A frikában bibéi király lett, nem Sza
badkán, hanem  Szabadszálláson vagy Szombathelyen született, s 
így a bizottság föloszlott, a ház pedig, am elyben m ostanában a ze
neakadémia működik s a városi könyvtár terjeszti a kultúrát, em 
léktábla nélkül m aradt. A nagy utazónak nem is igen volt egyéb 
köze a városhoz, m int az, hogy atyja, id. M agyar Imre, a jeles 
gazda, egy ideig, fivérei pedig, ötömösi M agyar Im re (Magyar J e 
nőnek édesapja) és György, tekintélyes birtokosok, állandóan, h a 



lálukig itt laktak. Arra, hogy a világhírű A frika-utazó hosszabb 
időt töltött volna városunkban, m ár ötven év előtt se emlékezett 
senki.

Persze akadt azért néhány jeles emberünk, köztük id. báró Ru- 
dics József, a Hervatag Füzér című két kötet vers költője, aki Kis
faludy Károly barátságával is dicsekedhetett (a jeles vígjátékíró 
egyik darabjában rokonszenves szerephez is jutott): Szucsics Ká
roly szeptemvir, a könyvek nagy barátja; Mihajlovics táblaelnök, 
aki a palicsi tó és Ludas körül még nyolcvan esztendős korában 
is passzióval vadászott; aztán két kitűnő jogászunk: alvárai Ma- 
nojlovics Emil kúriai tanácselnök és Czorda Bódog igazságügyi 
állam titkár, akik tudományos körökben is nagy tekintélynek ör
vendtek, de mégse voltak híres férfiak abban a vonatkozásban és 
értelemben, m int például Kosztolányi Dezső, aki a szellemi élet 
egyik vezére a hazájában, s ha még nem is méltóságos úr, mint 
a fentebb nevezettek voltak, de ezt a kellemetlenséget, ahogy pá
lyája indult, aligha fogja sokáig elkerülhetni, s aminő Hiador volt, 
aki a m últ század negyvenes éveiben jelentős szerepet vitt, iro
dalmi polémiák központjában állott, a „finom” irány képviselője
ként nem kisebb emberrel, m int Petőfivel került szembe, s e rá 
oktrojált szerepben mint a nemes ízlés és a választékos „irály” 
szerencsés „mívelője” és reprezentánsa figuráit.

Tudtuk, akik itt éltünk vele, hogy az ideje (a fénykorszaka) rég 
elmúlt, s hogy formailag talán nem volt éppen képtelenség a ke
gyetlen idézet, amellyel egyik bírálója ráolvasta egy epikai költe
mény félversét: „Hiadornak nincs neve többé.” Olyan neve persze 
már, m int amikor a Hiador névtől visszhangzott az irodalom er- 
deje-kertje, m ár nem volt, m ert közben — Istenem, az évek múl
nak s az ízlés változik! — a poézise kim ent a divatból, a köny
veit m ár nem keresték s a verseit m ár nem szavalták. Ellenben 
az embert, aki ezt a nőm de guerre-1 viselte, mindvégig rokon- 
szenv és becsülés vette körül. Azért, hogy valaki nem játszik ak
tuális szerepet egy korban, amely fiatalabb nála, a neve még él
het, s a m últjára, amely valaha boldog jelennek számított, kegye
lettel gondolnak vissza a hálás utódok. S az ő m últja elég fényes 
volt, hogy annak egyes sugárkévéi a rokkanó öregségét is meg
aranyozhatták. Még ma is, több m int száz évvel a születése és 
33 évvel a halála után, még ma is gyakran találkozunk a Jám bor 
és Hiador névvel, s nem minden kritikus és irodalomtörténész 
végez vele oly kurtán, mint a különben oly jó lelkű Toldy Ferenc,



aki a középiskolák számára készült és engedélyezett kézikönyvé
ben őt röviden a „csinált szerelem és világfájdalom ” költőjének 
nevezte el, s ezzel végleg el is intézte. (Mily kínos fájdalm at okoz
hatott az érzékeny költőnek, hogy amikor ő az itteni gimnázium 
irodalom tanára lett, ez a munka volt az előirt tankönyv, amelyből 
kedvelt diákjainak a lite ra tú rá t tanulniok kellett!) Az objektív ku
tató közel száz esztendő távlatából pártosságtól és elfogultságtól 
menten kénytelen beismerni, hogy Hiador egykor, épp az 1848-at 
megelőző években, számottevő irodalmi jelenség volt, nagy buz- 
gósággal és stílusérzékkel ápolta a finom ízlést, szeretettel „pal
lérozta” a nyelvet, amelyben dalait zengette, s eleget te tt azoknak 
az esztétikai követelményeknek, amelyeket az akkori m űvelt tá r 
sadalom (s különösen a hölgyközönség, m ert hiszen ez akkoron 
többet olvasott, m int a férfivilág) a költészettel szemben tám asz
tott. Az ilyen költőnek a neve fönnm arad mindaddig, amíg él a 
nyelv, amelyen dalolt, s van esztétikai ízlés, amely nem zárkózik 
el mereven olyan irodalmi produktum ok elől, amelyek régibb ke
letűek, s nem felelnek meg teljesen az új iskola széptani ká té já 
nak és irodalm i hiszekegyének.

Nemcsak a diákok (a még tanulók és a m ár leérettségizettek) 
szerették rajongásig a nyájas szavú és barátságos modorú ú ri
embert, de a polgárság, a nagyközönség apraja-nagyja is becsü
lettudó érdeklődéssel közeledett a nemes férfiúhoz, aki francia le
vegőt, finom műveltséget, parisine-1 (ahogy Nestor Roqueplane a 
párizsi illatot elnevezte) honosított meg nálunk s e városnak pusz
tán azáltal, hogy a M úzsájának itt állított oltárt, díszt és erkölcsi 
értéket kölcsönzött. Fiatal leányok és menyecskék nemcsak január 
25-én, am ikor nevenapját ünnepelte a költő, de egyéb kínálkozó 
alkalm akkor is (ha például valam elyik drám ája került színre a 
színházban) virággal és legkedvesebb mosolyukkal örvendeztették 
meg az öregedő költőt, aki a rokonszenv ily jóleső m egnyilatko
zásai alkalm ával azt szokta mondani mosolyogva:

— Nem is tudtam , hogy még ilyen fiatal vagyok.
A nőknek nagy barátja volt az ebben az irányban szerfölött 

fogékony poéta, aki úgy bánt velük, mint Frauenlob és úgy írt 
róluk, m int Diderot. Ahogy bem utatták egy hölgynek, nem m últ 
el két perc, és m ár szerelemről beszélt vele. Ez persze komikusán 
hatott, m ikor Hiador megvénült, de az ő lágy és behízelgő hangja 
még ezekben az években is kellemesen csendült meg asszonyi 
füleknek. S nem is a nők mosolyogtak a gyöngéjén, — a férfiak



akadtak föl rajta, akik nem tudták belátni, hogy a költőnek több 
szabad s hogy a költő, amikor nősül és szerelemről van szó, so
hase öreg.

Hírnév dolgában és — tagadhatatlan! — irodalmi értékben se 
vetélkedhetik a mi költőnk ez országrész másik poétájával: Lauka 
Gusztávval, aki ugyanabban az időben, amikor Jám bor itt már 
a hivatalától nyugalomba vonult s műveinek a sajtó alá rende
zésével foglalkozott, Becskereken még vígan élte világát: lapot 
csinált, amelyet aztán tőle B rájjer Lajos vett át s jelenleg Marsa 
Jenő szerkeszt, banketteken dikciózott — amelyeknek egy része az 
ő agitációjára s olykor az ünneplésére verődött össze —, mindenütt 
megjelent, ahol társaságot talált (ahogy ő állította magáról: ,,köz
éit”), s még sokáig nevetett-kacagott, adomázott, emlékezett, hu
morizált és mindenképpen aktuális m aradt. Hiadornál is idősebb 
volt — vagy öt esztendővel —, de sokkal fiatalabbat m utatott, 
mint az évei kürtölték. Olyan term észet volt, am elyet ezzel a szó
val szoktak jellemezni: örökifjú, míg Jám bor Pál vele ellentétben 
koravén em bernek a benyomását tette. Hipoohondriájában örökké 
meghűléstől félt, s a nyakát vastag kendővel fonta keresztül, ami 
öreges külsőt adott neki.

Lauka a haláláig mindig az a vidám, mosolygós és komolytalan 
cimbora, ugyanaz a Guszti m aradt, m int a Petőfi és Prielle Kor
nélia, meg Tóth Lenci és Degré Lojzi idejében volt. Egész Becske
rek és vidéke csak Guszti bácsi-nak szólította (tán még a kucséber 
is, akivel éppúgy eltréfálkozott, m int az alispán úrral), míg Jám bor 
ahhoz az em igránstársához hasonlított, Irányi Dánielhez, akiről 
Ágai-Porzó tréfásan jegyezte meg egyszer, hogy még önmagával 
se ivott brúdert. Hiador jó b ará t volt ugyan, de nem magyaros 
értelemben barátkozó-pajtáskodó. Az emigráció egyetlen tagján se 
hagyott olyan le nem kopható nyomokat a párizsi tartózkodás, 
mint őrajta. Udvariasabb volt bárkinél, de nem szerette magát 
encanaille-irozni. Nem gőgből, — csak tartózkodásra intő finom
ságból. Képviselőtársain kívül, akikkel muszáj volt tegeződnie, 
csak kevesekkel állott ilyen bizalmas lábon, és nem volt ember, 
aki őt Pali bácsi-nak szólította volna. Csak régi írótársai, akikkel 
nagy néha találkozott Pesten (mert oda se já rt m ár gyakran), hív
ták őt Palinak, itt pedig csak néhány barátja: Mukics Ernő, Mánich 
Péter és még egy-kettő szólíthatta ily intimitással. Egyéb tisztelői 
kénytelenek voltak „igazgató ú r”-nak nevezni, *s én is csak félve



mertem „kedves uram  bátyám ”-nak címezni. (Pedig elég jóban 
voltunk. Azzal tün tetett ki, hogy szeretett velem sétálni, s ha így 
láttak bennünket együtt, azt mondták: Hiador és Hiadóri)2. A 
„M ester” szó akkor még errefelé nem volt sem epitheton ornans, 
sem gúnyos aposztrofálás, sem az öreg érdemnek, sem az érdemes 
öregnek kijáró titulus.

Guszti bácsi nem mondott le mindhalálig a ,,szívbarátság”-ról, 
amelyet ő úgy értelmezett, hogy „megértő” lelkek együtt kvater- 
káznak, közben tíz forint erejéig megpumpolják egymást (amely 
műveletnél ő mindig az aktív fél szerepét játszotta), a fehér abrosz 
mentén tereferélnek — némi kis malacságtól gyáván vissza nem 
riadva —, a zöldasztalnál politikáról diskurálna.k, s a szünetekben 
ott is pajzán adomákkal szórakoznak. Mindenben olyannak m utat
kozott, amilyennek az írásai tükrözik: hum oristának és léha, de 
szeretetrem éltó kedves pajtásnak. Neki mindegy volt, egy kisvá
rosi gavallérral úgy tudott elcsevegni, m int B ernáth Gazsival, 
Bulyovszky Gyulával, vagy akár Jókai Móriccal. Don Gunárosz volt 
ő a Béga m elletti vidéki városban is, míg a negyvenes évek köz
életének másik ránkm aradt alakja a 19. század végén, a „précieux”- 
nek gúnyolt, de valóban finom szellemű és jellem ű Hiador úgy 
érezte m agát a ,,nagy falu”-ban (ahol akkor még meg se kezdődött 
az utcakövezés kultúrm unkája s a Zrinyi téren végig, am erre a 
költő a városligetbe szeretett járni, ingó pallódeszkák pótolták a 
gyalogjárót), m intha másodszor is kényszerű emigrációban élne. 
Csakhogy míg az első ily expedíció a rom antikus ifjúkor derült 
éveiben Párizzsal, szerelemmel, fényes boulevard-okkal és francia 
kultúrával kedveskedett néki, addig mit nyú jthato tt szomjas lel
kének ez a második szám'kivetettség? M indannak a fájó hiányát 
érezte itt, ami am ott boldoggá tette. Az öregkor gyarlóságait fáj
lalta s az időt sajnálta, amely elsuhant fölötte . . . Don Gunárosz 
csupa kedélyesség volt tiszteletrem éltó komoly jellem nélkül, — 
Hiador merő nemességből volt gyúrva és úri érzékenységből, 
amelyből hiányzott a sokat jóvátevő derűs kedély. Ami előnye és 
erénye volt: a lelke finomsága és arisztokratikus büszkesége, az 
egyszersmind a szerencsétlensége is lett. A száműzött királyok 
minden gyötrelm ét végigszenvedte azoknak a vigasztaló remény
kedése nélkül. A trónvesztett uralkodók mindig hisznek a restau
rációban: a költő, aki túlélte a dicsőségét, sose remélheti, hogy 
újból divatba jön . . .



Jám bor Pál és Lauka Gusztáv az írásaikban nem árultak el 
semmi rokonságot — a világfájdalm as lírikus és az életvidám 
humorista a világnézet és életbecslés két ellenkező pólusán állot
tak — s az irodalom társaséletében sem lehettek barátok. Az 
irányuk, az ízlésük, a jellemük, a bölcseim! fölfogásuk, — az egész 
egyéniségük nagy távolságban bontakozott ki egymástól. Míg az 
egyik emléklapokat sóhajtott egy Főrangú Hölgyhöz (egy Cseko- 
nics grófnőhöz) és Párizsi Em lékeket írt, amelyben a nagy
opera „élv”-eit, szellemes asszonyok szaloncsevegéseit és a boule- 
vard-ok tarka elevenségét sírja vissza a bánatos szívébe, addig a 
másik a Charivari-Dongó-1 szerkeszti (amely valószínűleg az első 
magyar vicclap volt), komikus spanyol románcokat ír, s Butter 
Flórián-nal, Don Gunárosz-szal és m ünohhauseniádákkal kacagtatja 
meg az olvasóit.

Annál nagyobb hasonlatosság jelentkezik írói pályájuknak és 
életsorsuknak egy fontos, a lejtőn lefelé hajló fordulatánál. Mind 
a ketten az öregségük közeledtén (tehát nem: m int Dante énekli a 
Pokolbán, az élet közepetáján) „süllyedtek” egyformán a nagyváros 
melegéből a hűvös vidékre. S még egy véletlen: majdnem  ugyan
arra  a vidékre: az egyik bácskai humuszra, a másik bánáti földre. 
S ezt a büntetést m indkét költő jutalm ul kapta. Hiadornak nem 
volt tanári oklevele, a város közönsége írói érdemeinek az elisme
rése fejében m egválasztotta professzornak, s a korm ány — bár 
m int képviselő mindig az ellenzék padsoraiban ü lt — jóváhagyta a 
választást. Gondolta: nem a diploma tesz jó tanítóvá, hanem az 
ügyszeretet, a ráterm ettség és a lelkiismeretesség. Ami pedig 
Laukát illeti, senki se hitte, hogy jó levéltáros lesz belőle (hiszen 
Jámborból se le tt éppen mintaprofesszor), sokkal is inkább volt 
bohém, semhogy az lehetett volna. A főispán mégis kinevezte, m ert 
„fölülről” azzal ajánlották a figyelmébe, hogy igen mulatságos 
könyveket írt, — oly teljesítmény tudvalevőleg, amely kiválóan 
kvalifikál az archiváriusi állásra . . .

így haladt egymás közelében aztán több mint két évtizeden által 
két költői élet anélkül, hogy a gimnáziumi tanár (később igazgató) 
és a megyei levéltárnok csak egyszer is találkoztak volna. Igaz, — 
Hiador m ár kerülte a társaságot és egyedül szeretett lenni, amikor 
Don Gunárosz még rugalmas alak, „fess” bácsi volt, s a korát meg
hazudtoló virgoncsággal tudott együtt mulatni a fiatalsággal. Vé-



gül a mindenbe belenyugvó hum orista jutalom nak tekintette, 
amit Jám bor Pál az ő helyén súlyos m egpróbáltatásnak érzett 
volna, hogy a kedves, vidám, eléggé kulturált Becskereken lakha
tott, s annak polgáraival ápolhatta a ,,szívbarátság”-ot, — míg a 
mi költőnk sokáig m aradt idegen a várostól, ahová a „mostoha” 
sorsa vezényelte, s amely távolrul se szerette annyira a verseket, 
mint amilyen szívesen ő írta-dalolta őket. Jám bor itt, mielőtt 
visszavonult a magányba, a m aga Diogenész-lámpájával mindig 
em bert keresett, s magához illőt, alkalmazkodót, a poézisét megértőt 
bizony keveset talált, míg a Karikatúrák  és egyéb bohóságok írója 
mindig talált annyi em bert — ha nem is annyi lelket —, amennyi 
a szórakoztatására és apró kölcsönügyleteinek a lebonyolítására 
kellett. Könnyebb is olyan társakra, barátokra, pajtásokra akadni, 
akik együtt m ulatnak velünk, m int olyanokra, akiket arra  kény
szerítünk, hogy laudatores tomporis acti módjára a társaságunkban 
búsuljanak, zsörtölődjenek, s a visszasírhatatlanul elmúlt időket 
sóvárogják vissza . . .

Bár Laukának az írásai elvitázhatatlanul becsesebbek s már a 
jóízű hum oruknál fogva m aradandóbbak is (utolsó éveiben írt 
szenilis regényeinek a kivételével), m int a Hiadoréi, a bánáti levél
táros különben igen rokonszenves egyénisége nemesvonalúságban 
és klasszicitásban messze mögötte m arad a szabadkai penzionátus 
igazgató antikszabású alakjának. Aki mindenkivel pajtáskodik, 
annak bizonyos idő múlva nemcsak sok adósa, de sok hitelezője is 
lesz, és Guszti bátyánknak bizony jócskán volt ez utóbbi spéci- 
eszből. (Igaz, voltak adósai is, de ezek csak elismeréssel „tartoztak” 
neki azért, hogy m ulatta tta őket és szellemének a szikráit szórta 
közéjük.) A „gemütlich” jó öreg, aki valamikor Szendrey Júliának 
is próbált udvarolni, sem a szép emlékeiből, sem a fizetéséből nem 
tudott úri módon, ahogy szerette volna, megélni, — az élet (s 
különösen a vendéglő meg a kávéház) oly drága lett, amióta a 
nyalka táncos vármegyei tisztviselővé öregedett, előfizetést h ir
detett hát m induntalan egy-egy új könyvére, s eközben arra is 
rájött, hogy többet lehet keresni az olyan műveken, amelyek 
sohase jelennek meg, mint azokon, amelyek pontosan, határidőre 
hagyják el a sajtót. Jám bor — nomen est ómen! — ebben is épp 
az ellentéte volt néki. Nagy szerényen „kijött” a kicsi nyugdíjból, 
nem pumpolt meg senkit, sőt alamizsnát osztogatott a szegények
nek, akikkel találkozott, s csekélyke jövedelméből még ki is nyo
m atta „enköltségén” a műveit, amelyek már elfogytak vagy javí



tásra szorultak, második kiadásban. Ösztövér füzetecskék voltak 
ezek, legföljebb száz lap terjedelm űek, de takarosak, s a szerző
jük, mint nekem mondta, voltaképpen „kézirat gyanánt” jelentette 
meg őket. Abban rem énykedett a javíthatatlan  idealista, hogy a 
hálás utódok valam ikor végleges kiadást, édition définitive-et ren
deznek a műveiből, s azt kívánta, hogy e derék irodalom történé
szeknek ne kelljen az öreges írásával vesződniük. Ezért ment bele 
a derék férfiú ily kockázatos vállalkozóba, — azért, hogy még a 
halála után is mentül kevesebb alkalm atlanságot okozzon azoknak, 
akik m ajdan m úzsájának a term ékeivel foglalkoznak . . .

E füzetek — húsznál is több — Székely Simon könyvkereske
dőnek (dr. Székely Zoltán ügyvéd érdemes atyjának) a nyomdá
jából kerültek ki, s a szerző bizonyosan nem kisebb pontossággal 
egyenlítette ki a nyomdaszámlákat, m int amellyel Don Gunárosz 
kiguberálgatta olvasóitól az előfizetési díjakat azokért a könyve
kért, amelyeknek egy része később, némi késedelemmel, meg is 
jelent. A kis tizenhatodrét füzetkéket, amelyeknek árá t egyenkint 
negyven krajcárokra szabta a költő, vajmi kevesen vásárolták. 
Hiador se volt próféta az adoptáló és adoptált hazájában, a ver
seknek s ehhez hasonló m űveknek máskülönben se volt itt valami 
nagy keletjük. Amint a kiadója, a ku ltú rát lelkesen szolgáló Szé
kely Simon mondotta, hogy az egy Zomborcsevics Ferenc (már 
akkor öreg ügyvéd) vásárolta meg valamennyit. Ennek a városban 
valaha nagy szerepet v itt férfiúnak az volt az eléggé meg se dicsér
hető alapelve, hogy bárm ely nyom tatvány jelenik meg a „helyi 
piacon”, azt minden itteni olvasónak kötelessége (ő — gondolom — 
úgy fejezte ki magát: kutyakötelessége) megszerezni, bármennyibe 
kerüljön is. No hát, az itt m egjelent könyveken, ha m indannyit 
magához válto tta is valaki, a „mecénás” nem m ehetett tönkre. És 
bizony Zomborcsevics bátyánknak nem volt valam i nagy könyv
tára . . .  Ellenben a testvérbátya: dr. Zomborcsevics Vince, tudós 
orvosdoktor, őhelyette is vette, gyűjtötte és olvasta a könyveket, 
— de ő is inkább a régi könyveket szerette, antikváriusoknak volt 
a lelkes vásárlója, s a helyi könyvesboltokba csak ritkán tévedt 
be.

Akkoriban kevés embernek volt itt számbavehető könyvtára, s 
ha Dóczy Lajos valaha megfordult volna nálunk, nem arról írt 
volna csudálkozó verset, hogy m iért lett író Szana Tamás, de arról, 
hogy’ élhet meg itt egy könyvárus. Nagy probléma volt az. Oblath 
Leó, az első könyvesbolt tulajdonosa, a közönség közönyével foly-



latoit hosszú küzdelem után kénytelen volt csődbe menni, s aki 
mint második próbált ezen a téren szerencsét, a nálánál is sok
kal vállalkozóbb és ambiciózusabb Székely, akinek elegáns köny
vesboltja m ellett, amely a régi gim názium épületnek vált díszére, 
jól fölszerelt nyomdája és könyvkötészete is volt, szintén nem 
boldogult, s az üzemét lassan-lassan, lépésről lépésre leépítenie 
kellett. Sokkal nobilisabban vezette az üzletét (csak jó könyveket 
ajánlott m egvételre a publikumának), semhogy sokat kereshetett 
volna rajta . Persze, a kultúrm unka, amelyet e két úttörő végzett, 
azért nem veszett kárba. Mégis: ők szoktatták hozzá az olvasni 
szerető közönséget, hogy többet ér a tudomány és a műveltség, 
amelyet a tulajdonához tartozó könyvekből sajátít el, mint az, 
amelyet kölcsönkönyvtárak segítségével szed föl. Ha megírja egy
szer valaki e város kultúrhistóriáját, tartozó kötelessége lesz elis
meréssel és hálával adózni e két férfiú emlékének, akik nehéz és 
kezdetleges viszonyok közt áru lták  a könyvet, amelyből a vevőnek 
m indenesetre több haszna volt, m int annak, aki azt eladta.

Az a jeles poéta, akiről e cikk szól, bizony akaratlanul szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy lelkesen m egindított közművelődési akci
ójuk balsikerrel végződjön. Oblath Leó talán éppen azokon a vers
műveken vérzett el, amelyeket Jám bor Pál irán ti barátságból és az 
irodalomnak meleg szeretetéből drága velinpapiroson Bécsben nyo
m atott és pompás díszbe aranymetszéssel Lipcsében köttetett. 
Bizony a nyakán m aradt a szép példányok öthatod része. Székely 
Simon pedig, ahogy a közművelődés e lelkes harcosát ismertem, 
valószínűleg csak az ún. önköltséget számította fel Hiadornak, am i
kor ez a szám láját kérte. Sőt fogadni mernék, hogy még a kész- 
kiadásait se tette számlába mind. Bizonyosan bűnnek tartotta, hogy 
hasznot vegyen a szegény költőtől, s illetlenségnek azt, hogy m in
den költségét m egtéríttesse vele . ..

Igazán, nem lehet csodálni, ha az, aki visszatekint ebbe a naiv 
múltba, a régi jó időkről beszél. Az emberek akkor mindenesetre 
bízóbbak, önzetlenebbek, áldozatkészebbek, barátiabbak, s így — 
akárhogy szépítjük-csúfítjiuk a dolgot — jobbak voltak. A kiadók 
azokban az időkben, am elyekre emlékezek, m entül jobb olvas
mánnyal óhajtottak a közönség s a kritika elé lépni, a könyvke
reskedők pedig m entül jobb könyveket akartak  a vevőiknek eladni. 
Lehet, hogy ez most is így van, de akkor — nem tehetek róla — 
így ebben volt. Jobban lehetett észrevenni. . .



De ideje, hogy visszatérjek a régi íróhoz, akiről e sorok szólnak. 
Ha elkalandoztam egy kicsit tőle, nem mentem messzire, s ahová 
tévedtem, az is összeköttetésben volt vele.

Az em bereket kerülni kezdő és a közélettől visszavonulóban levő 
Jám bor Pál hát közbecsülésnek örvendett, s m éltán tarto tták  őt 
puritán jellemnek, míg Lauka Guszti ún. ,,kedvelt em ber” hírében 
állott, akit azonban senki sem vett valami igazán komolyan. Maga 
Lauka se . . .  A kettőjük pályája abban is elütő egymástól, hogy míg 
Lauka Petőfinek a baráti köréhez — ha nem is épp a legintimeb- 
bikéhez — tartozott, addig Jám bor P ált a Petőfi-ellenes klikk, 
Petrichevics Horváth Lázár et Comp., kijátszotta a nagy lírikus 
ellen, s így a szelíd lelkű és finom modorú Hiador anélkül, hogy 
tehetett volna róla, egy szép napon szemben találta m agát a János 
Vitéz .költőjével, akit ő is határtalanu l tisztelt és szeretett, s akinek 
csak egyes nyersebb kitételeitől idegenkedett az érzékeny lelke . . . 
Üj irányok jöttek, új talentum ok bukkantak föl, s a régiek h áttér
be szorulván, Lauka is, Hiador is (mert egyik se volt agyonüt- 
hetetlen költő) letört. Az irodalomban és a művészetben gyakran 
esik az meg, hogy aki ma a közkedveltség talapzatán veti meg a 
lábát, holnap azt veszi észre, hogy letaszították onnan. Lauka az 
elpusztíthatatlan kedélyével s jellem ének a megalkuvókészségével 
tú ltette m agát azon a degradáltságon, hogy ezentúl nem budapesti, 
hanem kisvárosi kávéházakban kell kapucínereznie, míg Hiadornak 
örök fájdalm a m aradt, hogy nem élhete tt Párizsban vagy legalább 
Pesten . . .

Az ily poéta élete sokban hasonlít a meg nem érte tt nőnek a 
sorsához, akinek típusát épp az a francia író alkotta meg a legmű- 
vésziebben, akinek Jám bor egyik legnagyobb tisztelője volt: Balzac. 
Nehéz olyan milliőbe szokni bele, amelynek színe, hangja, illata, 
szelleme, karak tere  és nyelve egészen más, m int azé, amelybe a 
teste-lelke vágyik. Amihez Don Gunárosznak a játszi kedélye s a 
léha életfölfogása beletörődött, ahhoz nem tudott akklimatizá- 
lódni az érzékeny lelkű Hiador, akit sértett minden vaskosabb 
szó és zsenírozott minden nyersebb gesztus. A  vidék nem volt 
neki való. (Az egyáltalában nem való érzékeny embernek.) Amíg 
az idegei győzték ezt a leosztályoztatást, addig halavány, de nyá
jas mosollyal mégiscsak elténfergett valahogy az éppen nem pári- 
zsias vidéki városban, — de később, amikor a szklerózis okozta 
szenilis tünetek jelentkeztek nála s a finomsága m ár csupa resz- 
ketés és aggódás lett, teljesen visszavonult, a lakásába zárkózott,



s a barátait — azt a párat, aki még megm aradt számára — se 
kívánta látni. Régi tanítványai közül a háládatosabbak, akik még 
érezték nemes oktatásának az erkölcsi hatását, szerettek volna hoz
zája férni és törődni vele. Tisztelettel közeledtek a remetelak felé, 
ahol meghúzódott, de h iá b a . . .  A meghasonlott poétának m ár 
nem kellett s e n k i.. .

Ő még Párizsban is csak a legelőkelőbb Faubourg legszebb u tcá
jának a legfinomabb társaságában érezhette volna m agát ottho
nosan. S neki, aki grófnők illatos szalonjáról álmodozott, s aki 
Em léklapokat írt egy főrangú hölgyhöz, neki itt kellett élni és itt 
kellett m eghalni — kórházban.

III.

Bár több mint harminc esztendeje, hogy Jám bor Pál meghalt — 
1897-ben — (Hiador már sokkal előbb megszűnt eleven tényező 
lenni), s közel fél százada, hogy hivatalától, főgimnáziumi igazgatói 
sztallumától megvált s a nyilvánosság előtt teljesen elzárkózott, 
mégis lesznek még bizonyára, akik emlékeznek rája, s akad a 
tanítványai közt is egy-kettő, aki kegyelettel gondol a szeretetre
méltó férfiúra, aki nem pusztán azáltal érdem elte meg a költő 
nevét-rangját, m ert melódiásan csengő verseket írt, de m ert költői 
módon érzett  (amit nem lehet minden verseidről elmondani), és 
igaz szívvel, a lelke hevével szerette az ifjúságot, amelyet egy 
ideig oktatnia s nevelnie kellett.

Nem volt okleveles tanár, s előadásának a módja és stílusa így 
természetesen inkább em lékeztetett egy nagy műveltségű dilettáns 
próbálkozásra, m int szakképzett professzornak a tudatosan biztos 
tanítására, mégis — vagy talán éppen ezért — a tanítványai 
nagyon szerették és (mert szerették) igen szívesen hallgatták. Az 
ő órái a latt m indenki feszülten figyelt, a pad a la tt pedig szünetelt 
az egyébkor szokásos levelezgetés, üzenetváltás, kuncogás és m in
den egyéb kamaszkodás és komiszkodás, — az aranyszájú tanár 
(aki pap korában kitűnő egyházi szónok lehetett) a legtehetség
telenebb nebulók figyelmét is le tudta bilincselni. Az ő osztály
könyve a tanév végén éppoly szűz volt a diákok magaviseleté 
elleni panaszoktól, m int a Veni Sancte idejében.

Régi igazság, hogy mindenki szívesebben s ennélfogva könnyeb



ben tanul az olyan tanítótól, aki esetleg keveset tud, de szeretet
reméltó modorú és rokonszenvet vált ki hallgatóinak a szívéből, 
mint attól, aki talán tudós a szakmájában, de nem képes megked- 
veltetni magát a tanítványaival. Ami Hiadort illeti, bizonyára elég 
tudása volt, hiszen azt tanította, amihez igazán é rte tt (a nemzete 
irodalom történetét), de abban, am it előadott, s ahogy a mondani
valóját az ifjúsággal közölte, bizony nem volt szisztéma, s az 
akkori Göncziek és egyéb hivatalos pedagógusok alighanem rosz- 
szallólag csóválták volna a fejüket, ha ezeket az előadásokat hall
ják. De szerencsére nem hallották . . . H iadorra épp az ellenkezőjét 
lehetett ráolvasni annak, amit Polóniusz állít a Hamlet nyilatko
zatairól. E jó úr így ítél róluk: ,,Örült beszéd, de van benne rend
szer”. A Jám bor tanítását így kellett volna jellemezni: „Okos be
széd, de nincs benne rendszer”. A gimnázium diákjai persze édes
keveset törődtek a logikai kapcsolatokkal s a tananyag fölosztá
sával és „helyes” egym ásutánjával, csak a kedves jó tanbácsit 
látták, az ifjúság nemes barátját, aki finom és gyöngéd volt hoz
zájuk, — olyan jóleső tünet a kopár iskolai terem ben, amely még 
a hasonló jókhoz nemigen szokott parasztfiúknak is mód nélkül 
tetszett. Nagyon megszerették a tanárukat (aki oly kevéssé hason
lított a többi professzorokhoz), az óráján sohase unatkoztak, s alig 
várták, hogy megint „irodalom” legyen s hallgathassák a bájos 
ember rokonszenves hangját.

Vele bizony nem eshetett volna meg az a pedagógiai balsiker, 
amely az emberiségnek talán legnagyobb tanítójával, Szókratész- 
szel is m egtörtént egyszer.

A híres athéni bölcsészt egyik tisztelője m egkérdezte — így 
beszéli a történelemm é lett krónika —, adna a fiának leckéket a 
tudományokból.

— Szívesen — felelte Szókratész, aki tanulni és tanítani egy
arán t szeretett —, küldd el őt hozzám. Majd sétálgatok és beszél
getek vele.

Az ókori filozófus tudvalevőleg követte mesterének, Arisztote
lésznek és a másik híres peripatetikus bölcsésznek, Theophrasz- 
tusznak a rendszerét, — járkálva, sétaközben fe jte tte  ki az elméle
teit, s ily mód csöpögtette tudom ányának az alapelveit az ifjú 
fejekbe. Akkor — hála Istennek, vagy hogy stílszerűek legyünk: 
hála az isteneknek — még nem voltak tankönyvek . ..

Az athéni polgár el is küldte hozzá a fiát, akit X antippe úrasz-



szony férje magával vitt szokásos útjaira és peripatetikus úton- 
módon iparkodott megismertetni vele a szókratészi bölcselet tanait. 
Ámde hiába! — a fiú nem lett naprul napra bölcsebb, s bizonyos 
idő múlva így szólott Szókratész kedvetlen hangon a patrícius 
barátjához:

— Te, én visszaküldöm a fiadat. Nincs célja, hogy ezentúl is 
nálam m aradjon. Nem taníthatom  őt tovább.

— Miért?
— M ert nem tanul tőlem semmit.
— Hogyan?! — kérdezte ijedten az apa. — Annyira tehetségte

len a fiam?
— Óh, dehogy! — felelte szomorúan a filozófus. — Egyálta

lában nem tehetségtelen . . . Más itt a baj. Ő nem szeret engem.
Attól bizony, akit nem szeretnek, még ha szókratészi tudású és 

bölcsességű is, nem lehet eredm énnyel tanulni. Ellenben, akit a 
szívükbe zártak, attól bizalommal fogadnak minden intést, taní
tást és tanácsot a tanítványok.

Az akkori gimnáziumnak kevés jó tanára volt, s Hiador, aki 
diploma nélkül foglalta ei a katedráját, e hiányossága ellenére is 
alighanem a legkülönb volt köztük. Ha nem is m int tanító, hát 
akkor mint nevelő. A diákjaira észrevehetően jótékony befolyást 
gyakorolt, s erkölcsi tekintetben is hasznukra vált azoknak, akik 
az osztálya padjaiban ültek. A választékos nyelv, amelyen szólott 
hozzájuk, s a szeretettel teljes bánásmód, amelyben részesítette 
őket, nem m aradhatott hatás nélkül reájuk. M egszerettette velük 
az anyanyelvűket s annak irodalm át, s disztingváló ízlést, szelek
tív olvasási kedvet ü ltetett a fiatal elmékbe, amelyek előtt a 
klasszikusok szépségeit a finom lelkű esztéta és a született költő 
lelkesedésével revelálta. Hogy a város közönsége kvalifikáció hiá
nyában is tanszéket bízott rá s hogy a kormány e választást jóvá
hagyta, annak a bizonyítéka volt, hogy néha érdemes férfiakat is 
megbecsülnek az em bertársaik (akik egyébaránt, főleg pártoskodó 
időkben, nagyon is hajlandók kevésbé kiválóakat, de pártszem 
pontból m egbízhatóbbakat tün tetn i ki), s hogy Hiadort, a költőt 
aki nem tudott az irodalomból megélni, hivatalhoz s így kenyér- 
keresethez segítette a kortársak m egértése.. . Bizonyos, hogy a 
szakmáját semmiféle okleveles professzor se kedveltethette volna 
meg sikeresebben a fiatalsággal, m int a nyájas szavú, barátságos 
mosolyú és poétái ihletű férfiú, akinek minden mozdulata és

193 13 G esztenyefám



minden mondata csupa gyöngédség volt, s aki egy fényes irodalmi 
m últ dicssugarával a homloka körül telepedett meg köztünk, és 
babérövezetten nemes patinájú, jól hangzó irodalom történeti név
vel foglalt helyet a gimnázium tanári karában, amelynek tekinté
lyét az új professzor presztízse nagyban emelte.

Én még abból a távoli — tanársága előtti — időből emlékezhetek 
rá, amikor az emigrációból 1860 körül hazaérkezett. Amaz évtized 
elején, m int egészen kis fiú, nem egyszer láttam  őt az apámék 
házánál, s a párizsiasan finom abbé-alakja ma is előttem áll. Ama 
emberek közé tartozott, akiknek megjelenését muszáj észrevenni 
s akik hatással vannak a környezetükre. Amíg fizikai és szellemi 
erejének a teljes birtokában volt, mindaddig jelentékeny embernek 
a benyomását keltette. Később persze, amikor m indkét irányban 
hanyatlott — s e  korszak, sajnos, nagyon is korán kezdődött nála 
—, az imponáló megjelenése megszűnt, s még később egyenesen 
szánalmassá lett. De abban az időben, amelyről most szólok, s 
amikor Jám bor mintegy negyvenesztendős lehetett, a lényéből 
eredő báj m indenkit a bűvkörébe vont, s a tisztelőjévé tett. Szinte 
hallom ma is, annyi elmúlt évtizedeknek a messze távlatából a 
meleg tónusú beszédét, azt a halk szavakból álló finom diskurzust, 
amelyet szeretett (s ezt a szokását megőrizte haláláig) francia sza
vakkal és bemondásokkal tark ítani. Francia közmondások és 
Béranger-idézetek fűszerezték a társalgást — ami különben is 
divat volt akkoriban a „jobb” körökben —, s ez nála éppoly te r
mészetesnek tűn t föl, m int egynémely régi jó táblabírónak a szo
kása, amellyel a m ondanivalójába sok-sok diák szót és klasszikus 
citátum ot kevert. Ez Hiadornak a lényéhez tartozott, — nem volt 
az nála pusztán allűr, de veleszületett term észet és (Párizsban) 
belenevelődött stílus. Hiszen m ár 1848 előtt is ő volt a „finom” 
költészet és a „választékos” ízlés félhivatalos képviselője, s a negy
venes évek esztétikai kanapéprocesszusaiban Petricsevichék állan
dóan az ő nevével kapcsolatban — és a „pórias” Petőfivel szem
ben — emlegették a poézis tisztaságát és a nemes ,,irály”-t.

Egy jelenet Jám bornak városunkban töltött első korszakából 
felejthetetlenül él az emlékezetemben. Felbukkant akkortájt a 
megyében egy úgynevezett csodagyermek, Ketten Henrik nevű, akit 
Párizsban, ahol virtuózzá képezték ki, persze H enri-vá lett. Pompá
san zongorázott, s m indenütt, ahol játszani hallották, a legfénye
sebb jövőt jósolták neki. Liszt Ferenc előtt is produkálta magát, s



a Mesterek Mestere is el volt ragadtatva rendkívüli ügyességétől. 
Sajnos, igazándi csodagyermek m aradt, aki nem züllött le ugyan, 
de nem is v itte túl sokra. Derék koncertmüvész lett és kedvelt 
szalonkomponista, de csak olyan, amelyik fajtából Párizsban is 
tizenkettőből áll a tucat. Csak abban hasonlított a nagy zsenikhez, 
hogy ő is, m int Raffael, Mozart és más kimagasló géniuszok, igen 
korán halt meg, m ár 35 éves korában. Meghalt anélkül, hogy a 
nevéhez nagyobb diadalok fűződtek volna. Nem m aradt utána egy 
csomó csinos Charakter-Stück-ön és Morceau de Sálon-on kívül 
semmi figyelemreméltó alkotás, s a zenelexikonok néhány rövid 
sorban végeznek a művésszel, akitől, amikor gyermek volt, olyan 
sokat vártak  . . .

De amikor a hívogató pályáján a dicsőség és ünnepeltség felé 
indult, ezt nem tudhatta senki. Második Lisztet vagy legalábbis 
Dreyschockot sejtettek b e n n e . . .  A tagadhatatlanul rendkívül 
tehetséges fiú, m iután Párizsban, am int mondani szokták, „kita
nult”, hazajött hangversenyezni, s először is szűkebb pátriájában 
adott koncerteket. Baján, ahol 1848-ban született, nagy diadalt 
aratott, s onnan egyenesen idejött hozzánk, „tengelyen” az impresz- 
száriójával. Mint egy másik nagy csodagyermeket, Wolfgang Ama- 
deus Mozartot, őt is az apja vitte zenei turnéra. A fiú a szülő
városából ajánlólevelet hozott az apámhoz, amelyben arra  kérte 
egy orvoskollégája, hogy járjon neki lehetőleg a kezére a hang
versenye rendezése körül. A szüleim ez ajánlás folytán m eghívták 
a kis művészt a föllépését megelőző napon vacsorára. Az apjára — 
igen jelentéktelen, szürke ember lehetett — egyáltalában nem 
emlékszem, de a szép eleven fiút, aki akkor 15 esztendős lehetett 
(s az én nyolcéves szememben m ár daliás fiatalem bernek tűn t fel), 
úgy látom ma is, m intha tegnap klavírozott volna nálunk, pedig 
már a m últ század nyolcvanas éveinek az elején elhunyt. S nem 
kevésbé állanak mint élő szobrok az emlékezetem szemvilága előtt 
Jám bor Pál és családunknak régi barátja, Manojlovics Emil, a 
későbbi kúriai tanácselnök, s a budapesti zenekedvelők egyesü
letének m ajdani elnöke. E két kiváló műveltségű férfiút, akik 
közül az előbbi a poétikához, utóbbi pedig a muzsikához nagyon 
értett, szintén m eghívtuk ebből az alkalomból. Jám bor talán 
ismerte is a fiú t Párizsból, Manojlovics pedig (aki maga is jól zon
gorázott és csodásán tudott interpretálni) híres volt arról, hogy 
akárhány hivatásos muzsikusnál otthonosabb volt a hangok biro



dalmában. Ha nem is játszott épp művészi módon, de csodásán 
é rte tt meg minden zenei gondolatot.

Jám bor ezen az estén elemében volt, — franciául beszélhetett. A  
kis Ketten jobban értette ezt a nyelvet, m int a m agyart és néme
tet, — ezeket odakint, főleg a m agyart m ajdnem teljesen elfelej
tette. Manojlovics Emil pedig (baráti körben: Miló), aki hat nyelven 
tudta magát kifejezni, franciául is couramment társalgott, s nekem 
nagy büszkeségemre szolgált, hogy beszélgetésükben az édesanyám 
is részt vehetett. Akkoriban erre mifelénk még kevesen beszéltek 
franciául. S azok a kevesek is, am int szegény Hiador sokszor 
fölpanaszolta: nem annyira beszélték, mint inkább kerékbe törték. 
Mily jól eshetett neki, hogy ez alkalommal kedvére cseveghetett 
a második anyanyelvén!

A  költő máskülönben is jókedvében volt ezen a rám nézve oly 
emlékezetes és érdekes estén. Velem, a három esztendővel idősebb 
testvérbátyám m al s a még szintén gyerekes, játékos és virgonc 
Henri K etten-nel együtt gurult, hancúrozott és kacagott a szőnye
gen. Semmi se árulta el határozottabban H iadornak alapjában 
gyermeteg és őszintén naiv lelkületét, mint az, hogy mélabúra 
hajló alapterm észete ellenére is adott esetekben gyermek tudott 
lenni a gyermekekkel. Életének a tragikum át tetőzte be persze 
később, hogy felnőttek közt is sokszor gyermek m aradt, — oly 
tulajdonság, amely magában szép ugyan, m ert rom latlan szívre 
vall, de nem olyan kvalitás, am elyet méltányolni akarnak (s talán 
nem is képesek) azok a prózai lelkek, akikben nincs semmi nemes
ség, s így semmi gyermeki vonás se. Pedig hát látjuk az emberiség 
legkiválóbb képviselőiben, Krisztustól kezdve máig, hogy az em ber
ben az a legnemesebb elem, ami a gyermekből van és marad meg 
benne. Költőben, művészben az a legmegkapóbb s a legmeghatóbb, 
ami az alkotásaiban a gyerm ekre emlékeztet.

Évekig ism ertem  azután Hiadort, későbben barátja  is lettem s 
ő is az enyém, amennyire a köztünk tátongó korkülönbség azt 
lehetővé tette, de ilyen vidám hangulatban többé sose láttam. A 
Ketten-fiú, m int később elgondoltam (mert akkor a nyolcéves kis 
eszem vajm i keveset gondolt), Párizst varázsolta eléje, s a mi kis 
szalonunk akkor oly em lékeket idézhetett föl a költő agyában, 
amelyek finom párizsi urak és elegáns francia hölgyek világából 
k ísértettek a vidéki doktor szerény hajlékában. Öt kevésbé érde
kelte a kis művész virtuóz játéka, amelyet a Bétsy-zongoránkon 
produkált, m int az eleven párizsi fiú kedves francia parlírozása.



Múlt heti cikkemben Jám bor Pál egyik legjellemzőbb tulajdon
ságaként azt a predilekciót em lítettem , amellyel a francia nyelv és 
irodalom s általában a francia szellem iránt viseltetett. Olvasni 
és társalogni egyaránt szeretett ezen a nyelven — amelyet az 
olasznál is szebbnek és zengzetesebbnek ta rto tt —, s ha talált rá 
módot és alkalmat, hogy parlírozhasson rajta, akkor boldog volt 
a boldogtalanságában, s elfeledte, legalább percekre, hogy franei- 
átlan (s így szerinte antikulturális) atm oszférában kénytelen itt élni. 
Egy francia könyv vagy egy franciául beszélni tudó ember — 
főleg ha az hölgy volt — Párizst varázsolta eléje, a világ fővá
rosának, a nők paradicsom ának s az esprit hazájának minden kel- 
lemével s bájával.

Igaz, hogy olyanok, akikkel a Voltaire nyelvén cserélhetett 
eszmét, akkor még kevesen koptatták  Szabadkán az utcáknak azt 
a részét, am elyre későbben, sokkal későbben, az aszfaltjárda került. 
Csak az előkelő házak, a Vojnitsok, Antunovicsok és még néhány 
nemes család tarto ttak  gouvernante-ot, s jóform án csak az ú ri
lányok, akiknek ily nevelőnőjük volt, csicseregtek és flörtöltek 
franciául. A többihez bizony hiába intézte Hiador a szokásos kér
dést: parlez-vous français? — feleletül tagadó fejibólintást kapott. 
És „úrilány” kevesebb is volt ezen a tájon 60—70 évvel ezelőtt, 
mint mostan, nemcsak azért, m ert a város népessége feleannyira 
se rúgott, m int a mai lakossága, de m ert akkoriban — szerény 
világ volt az! — nem tarto tta  m agát minden csinosan öltözködő 
fruska úrilánynak. Nos, attól a pár tucat franciául értő és beszélő 
hölgytől és úrtól eltekintve bizony csehül állott a francia nyelv 
ügye. Egyetlen iskolában se tan íto tták  mint kötelező tantárgyat, 
s m agánúton sajátítani azt el se volt éppen könnyű dolog.

Abban a berlitztelen3 időben egyetlen ember lakott a városban, 
aki e nyelvnek a tanításából élt. Ez egy Victor nevű egyéniség 
volt, aki párizsinak mondta magát, de valósággal éppen oly kevéssé 
volt az, m int bármely más pozsonyi születésű halandó. A jó úr 
ugyanis, későbben kiderült róla, já r t  ugyan Párizsban, tudott is 
franciául s a bajuszát véritable párizsi pomádéval kenegette és 
illatosította (s valószínűleg ez volt az egyetlen ham isítatlan francia 
jellemvonása), de pozsonyi zsidó volt, Figdor nevű, aki családi 
nevét a jobb hangzás kedvéért Victorra névfranciásította. Maga 
Jám bor Pál, aki vagy jót mondott az em bertársairól vagy semmit



— m intha m ár mindenki meghalt volna —, azt állapította meg a 
,,tanár-úr”-ról, hogy jól beszél és nem is rosszul tanít, csak a 
kiejtése nem elég elegáns. Hiador valószínűleg egész hosszú éle
tében (hetvennégy éves lett) nem mondott senkiről ily sok rosz- 
s z a t . . .

Sokan gúnyolták is a frankom ániáját — főleg olyanok, akik 
egy szót se tudtak franciául —, s nem gondoltak arra  (s így nem 
is lehettek hálásak érte) m ennyit köszönhetnek e nemes és minden
esetre árta tlan  szenvedélyének. Azt például, hogy a műveltségnek ál
tala elvetett magva mégiscsak kikelt ezen a term éketlen talajon, s ha 
nem is m indjárt az első esztendőben, idővel mégiscsak gyümölcsöt 
hozott. Azok a fiúcskák, akik ott a M agyar-házban az első lec
kéket (látszólag hiába) hallgatták  a finom kedélyű Hiadortól, 
később m indannyian m egtanulták az érzelmes költő második anya
nyelvét. Am int nőttünk, s fölcseperedtünk, a régi benyomások, 
amelyek ez órákban a lelkünket tudtunkon kívül m egtermékenyí
tették, nem halaványodtak el a feledtség ködében, hanem meg
élénkültek a szeretettel teljes emlékezés reflektorfényétől, — m ert 
az igazán lelkes emberek tanítása sohase vész egészen kárba. A 
rokonszenv, amelyet e jóságos férfiú iránt érezni soha meg nem 
szűntünk, később drága kinccsé értékelte át szám unkra a naiv, de 
nemes szándékait, és visszakívánttá a meleg oktatását. Később csak 
annál jobban sajnáltuk, hogy nem mindvégig tőle tanulhattunk, s 
hogy nem tanulhattunk  mindent  őtőle.

A lakás, amelyben e tanítás folyt, a hatalm as épületnégyszög 
emeletének 4—5 nagy szobájából állott, amelyet a tulajdonosuk, 
ötömösi M agyar Im re nagybirtokos, ellenszolgáltatás nélkül, „tisz
teletből” (és tisztelettel) bocsátott a költő — és most m ár nyelv
mester — rendelkezésére. Ezekből Hiador csak kettőt bútorozott 
be, úgy-ahogy, a többi üresen állott. Honnan is vett volna a sze
rény író annyi bútort, amennyi a term ek lakályossá tételére szük
séges volt? Hiszen e helyiségek egynémelyike olyan nagy volt, hogy 
még a Strozzi-palotában vagy a Palazzo P itti-ben se tűnt volna 
föl kicsinynek! S ha lett is volna ilyen beruházásra elegendő pénze, 
akkor is aligha rendezkedik itt be véglegesen. Jám bor ezekben az 
években (a hatvanas évek első fele) még nem volt biztos abban, 
hogy állandó lakosa m arad a városnak, s a tartózkodását itt 
egyelőre csak provizóriumnak, élete egy epizodikus állomásának 
tekintette, — olyannak, amely m ellett az express-vonatok meg se 
állnak . . .



A hatvanegyediki országgyűlésen követe volt az egyik kerü le t
nek, s a határozati párthoz tartozott. (Sokkal békésebb volt a te r
mészete, semhogy más lehetett volna, mint ellenzéki, — ahogy egy 
képviselőtársa, Kazinczy Gábor, tréfásan megjegyezte róla.) Abban 
bízott hát, hogy a legközelebb egybehívandó ,,d iétán” is ott ülhet 
majd az ország tanácsában. Akkor még a csöndes, halk szavú, 
álmodozó költőket nem tarto tták  quantité négligeable-nak a p a r
lamentben, — épp őket szívesen, szívesebben, m int sóik birtokost 
és prókátort, gyakran egyhangúlag választották meg bárhol. Hia- 
dorral is így történt. Pénzébe se került, csak az emigráció nemes 
levelére kellett hivatkoznia, és — meglett. Boldogan tette át a 
lakását Pestre (akkor még így hívták a Budával-Óbudával nem 
egyesített várost), s csak sokkal később, mikor a választói, m int 
később Tóth Kálm ánt is, cserbenhagyták — nem já rt ki nekik 
járásbíróságot s talán trafikengedélyt se annyit, ahányat vártak  
tőle —, csak akkor lett itt professzor s azontúl állandó lakója és 
hűséges polgára Szabadkának.

V.

Amikor kim aradt a ,,tisztelt Ház”-ból, mivelhogy a választói, 
ezek a nőknél is szeszélyesebb népség, hűtlenül elhagyták, Hiador 
visszaköltözött Szabadkára, most m ár azzal a sorsrendeltetéssel, 
hogy állandóan köztünk m aradjon és a m úzsájának ezentúl itt 
udvaroljon. (Ha nem így já r el, a Múzsája le tt volna az egyetlen 
úrihölgy, akit a gyúlékony szívű és gyakran szerelmes költő a 
figyelmével ki nem tüntet.) Ekkor már nem azt az iromba nagy 
háznégyszöget lakta, amelyben átmenetileg m int francia nyelv
mester is szerencsét próbált. Az óriás M agyar-palota a vastag fala
ival, hosszú nyílt folyosóival és nagyszámú szobáival nem is néki 
való otthon volt, hiányzott benne a sweet home kényelme és a 
családias fészek puha melegsége, — azt hitte mindig, hogy hotelben 
lakik, éspedig szezonon kívül, amikor a szálló kong az ürességtől, 
így aztán riasztólag hato tt rá sokszor a horror vacui, s este, amikor 
a költő nyugodni tért, hogy románcokat s balladákat álmodjon s 
múzsájának az ölébe fektesse a látomásokkal és fantáziája színes 
képeivel telt fejét, a rengeteg kőépületben szinte kísérteties csönd 
uralkodott, — ahogy ő m ondotta az ő mindig választékos hiadori 
nyelvén: ,,honolt”.



A lakás ekkor már különben se volt ,,szabad” s nem is állhatott 
volna a költő rendelkezésére. Közben változtak az idők, s nem 
csak a Jám bor Pál sorsában, de a hatalm as épületében is fordu
lat állott be. A poéta pályája lefelé konyult, a házé fölfelé ívelt. 
A negyvenes évek ünnepelt Hiadorából s a hatvanas meg hetvenes 
esztendők dédelgetett követéből középiskolai tanár, a jóformán 
lakatlanul állott M agyar-kúriából pedig törvényház lett. A szo
bákban, amelyekben évekkel ezelőtt egy az emigrációból hazakerült 
országos nevezetesség volt otthon, ez idő tá jt peres ügyek elin
tézésén dolgoztak a bírák, és ítéleteket h irdete tt ki a törvényszék 
(amelynek első elnöke a biztos judiciumú és puritán  jellegű Bíró 
Antal, Bíró Károly későbbi polgárm esternek az édesapja volt), 
mivelhogy a házat mint igazságszolgáltatási célokra legalkalm a
sabbat a város megvette és bérbe adta az államnak.

Jám bor Pál tehát m ásutt telepedett meg, s új talajon iparkodott 
gyökeret verni. Ö ekkor a Jelasics utca és a Ciril és Metód tér 
sarkán emelkedő szintén igen szép úriházban kapott szállást, s itt 
se fizetett több házbért, m int előbbi településén. Háziura, Vermes 
Gábor, a városnak és vidékének leggazdagabb embere, vonzalmat 
érzett a költő iránt, m ár csak azért is, m ert az ő politikájának volt 
híve. Vermes a legintranzigensebb oppozíció elveit vallotta, köz
életben szereplő fiának sohasem tudta megbocsátani azt, hogy a 
korm ányt tám ogatta (minden családi hagyomány és „becsöletbeli 
kötelességérzet” ellenére), ellenben kedvelte a nálánál bizony 
kevésbé kérlelhetetlen, sőt gyöngéd stílusú ellenzéki karaktert, 
Jám bort, aki pedig valószínűleg csak azért tám ogatta előbb a 
határozati párto t s később a balközépet, m ert ez im praktikusabb 
volt, s a boldogulásra kevesebb alkalm at nyújtott. De bizonyos, 
hogy ez az állásfoglalása biztosította részére — egészen váratlanul 
— a háziura szimpátiáját. A gazdag ember sokra becsülte a sze
gény költőt, nem a verseiért, am int őszintén m egvallotta, hanem a 
nélkülözésekért, amelyeket az az emigrációban elszenvedett (bár 
maga Jám bor váltig dicsekedett, hogy soha életében se érezte 
magát oly boldognak, m int számkivetettségében), s a nyájas és 
megnyerő viselkedéséért, amely szerencsésen ü tö tt el az ő kissé 
száraz és arisztokratikusan merev modorától. Les extremes se tou- 
chent (az ellentétek jól m egférnek egymással), — mondotta volna 
Jámbor, aki m indenre tudott francia k ád en ciá t. . .

A nagybirtokos Vermes messze földön volt ism eretes a jólgaz- 
dálkodásáról s a takarékosságáról, amely egyes tüneteiben emlé



keztetett a legendás fukarságú Aligre m árkiéra, akiről oly sokat 
beszéltek és írtak  Párizsban abban az időben, amikor Paul Duri- 
vage, akarom  mondani: Jám bor Pál ott élt.

Az em igrált költő ugyanis a Szajna-parti paradicsomban (ő 
mindig ennek tekintette Párizst) Paul Durivage név alatt írt, s 
mondják: a francia írásai olyanok voltak, m intha született párizsi 
agyából pattan tak  volna ki. Álnévre, m int ő maga beszélte, azért 
volt szüksége, m ert nem akarta, hogy a nevét Zsám'bor-nak ejtsék 
vagy őt m agát az akkor m ár sokat em legetett trónkövetelővel, 
Chambord gróffal tévesszék össze.

Hiador érdekesen tudott anekdotákat mesélni Aligre m árkiról, 
aki egy ideig olyan beszédtárgy volt Párizsban, mint akár Rachel, 
a nagy színésznő vagy Victor Hugo, a halhatatlan  költő. Hasonla
tossága Vermessel abban állott, hogy ha rákerü lt a sor, mind a 
ketten tudtak „gavallérosan” is viselkedni, s ha el lehetett mondani 
az oroszról: vakard meg egy kissé, és előáll a tatár, e két taka
rékos férfiúról is meg kellett győződni: tekints a leikébe, s meg
találod az urat. Mert hiszen a takarékosság nem zárja ki a gent- 
leman-séget, valaminthogy a pazarlási hajlam  még nem jelent 
okvetlenül úri karaktert. Mikor a szabadkai nábob (így emlegették 
mindig, bár a vagyonát nem Indiában, hanem részben öröklés, 
részben pedig takarékosság és ügyes spekuláció ú tján  szerezte) 
később családi okokból nem nélkülözhette a Hiador szobáit, a 
,,bérlő”-jének akkor se m ondott föl, hanem barátságból engedett 
át részére hasonló m éretű és értékű lakosztályt egy másik házában, 
amely jelenleg a Jugoslavenska Banka-é.

— Szerencsés ember ön — mondta a költő a háziurának, mikor 
ez őt az átköltözéséről értesítette. — Minden utcasarkon van 
háza.

— Van annak, aki el nem issza — felelte mosolyogva Vermes.
Nos, ha nem is minden  sarkon, m ert nagyon sok a sarok az ilyen

nagy városban, de néhány sarkon csakugyan voltak Vermes-házak.
Jám bor az ily mód fölajánlott ingyenlakást — bár ugyancsak 

szemérmetes természet volt — utógondolat, álszemérem és te tte te tt 
gêne nélkül fogadta el. Magától értetődőnek találta, hogyha ő a 
nyelve kultuszával szolgálja az olvasóközönséget, akadjon e tábor
ból egy-kettő, aki annak a nevében háladatos legyen hozzá. Ő még 
a ,,régiek” m entalitásában élt, a Mecénások udvarában szeretett 
volna dalolni, s gyakran emlegette, hogy Voltaire, aki pedig gaz
dag pénzszerző író volt, évekig lakott „vendégségben”, anélkül,



hogy ez a tekintélyének s az irodalom történeti pozíciójának árto tt 
volna. Ez m aradt egyébiránt az egyetlen érték — néhány könyvön 
s olykor egy-egy virágadományon kívül —, amihez Jám bor ingyen 
jutott. M indent mást az éppen nem élelmes poéta rendesen 
jól s néha túl is fizetett, m ert akár boltban vásárolt, akár kofánál 
vett valamit, sohase alkudott. Ellenkezőleg: minden árucikkről, 
amelyet kínáltak neki, azt szokta mondani naiv s egyszersmind 
őszinte csodálkozással:

Ejnye, de olcsó! Hogyan is tudják ilyen jutányos áron adni? P á
rizsban talán még egyszer annyiba kerülne!

De nekem az a meggyőződésem, hogy Hiador, aki az élet prózai 
forgatagában is ugyanolyan álmok álmodója volt m int a verseiben, 
Párizsban se drágállt semmit. Alighanem ott is azt kérdezte az 
eladóktól, hogyan képesek az olcsó áraik m ellett éhen nem pusz
tulni. Senkinek se tudott kellem etlent mondani, s ha látta, hogy 
valaki alkudozik, annak a „különös” eljárásán nem sokkal kevésbé 
botránkozott meg, m intha az illető tettlegességre ragadtatta volna 
magát a másik féllel szemben. Kíméletlen embernek, sőt goromba 
fráternek tarto tta  az olyan vevőt, aki azzal tud ta megsérteni az 
em bertársát, hogy túl soknak tarto tta, amit az az áru jáért követelt.

VI.

Hiador hát, am int a múlt héten följegyeztem, Szabadkán három 
különböző 'házban is lakott, amelyek mindegyikének a formanyelve 
saját külön épületkaraktert és lakásjellem et hirdetett.

A két első (az egyemeletes M agyar-házóriás és a hasonmagas- 
ságú Vermes-kúria) palotaszerű építmény benyom ását keltette, s a 
nobilitásuk híven tükrözte vissza érdekes lakójuknak nemes egyé
niségét, a harm adik pedig — kétemeletes bérkaszárnya — szinte 
biografikus adatként kürtölte, hogy a költő, amíg teljes birtokában 
volt a tehetségének, magánházban, úri módon s — ha önválasz
totta isolation-ben is — elegánsan lakott, míg hanyatlásának a 
szomorú időszakában, amikor az írói és emberi egyénisége m ár 
kevésbé em elkedett túl a szürke város szürke lakóinak a szürke 
horizontján, bérházban bújt el, tucatlakó a sok lakó között.

Az akkori diákok persze, akár maguk vettek részt a költőtanár 
irodalom történeti előadásain, akár régibb évjáratbeli tanulóktól 
értesültek róluk, nem vették tudomásul s talán észre se Hiador



dekadenciáját, s akárm elyik házban lakott a szeretett professzor, 
az ablakjaira úgy tekintettek föl, mint valamely templomra, ahol 
istentisztelet s az égi hatalm aknak tetsző rituálé folyik.

Az még az irodalmi és történettudom ányos műveltség korszaka 
volt, s nem a technika meg a kémia most annyira diadalmas isme
reteié. Akkoriban Horatius és Vergilius volt a trom f s nem a 
fizika, — a két római poétát oly meghatóan magyarázta kései 
kollégájuk, az Aeneis-t pedig stante pede ott a katedrán a „fiúk” 
nagy bám ulatára egy bűvésznek vagy boszorkánymesternek a biz
tonságával s a gyorsaságával fordította az eredeti versek klasz- 
szikus m éretében . . .  Ha egy-egy felsőbb gimnazistának, a boldog
nak, dolga akadt Jám bor Pálnál, szívdobogva lépte át a küszöbét, 
elfogultan, mint ahogy a jénai diákok kopogtathattak be valamikor 
reszketve a tanárukhoz: Friedrich von Schillerhez vagy az im á
datuk egy másik inkarnációjához: Goethe kegyelmes úrhoz.

Jám bor szerette a tanítványait, helyesebben: viszontszerette őket, 
s jól esett neki, hogy azok, valahányszor szerét ejthették, rokon- 
szenvük melegével és hódolatuk nyilvánításával árasztották el őt. 
De a költőnek nem lehettek elegendők a tanári sikerek; a szeretet, 
amelyet e szűk körben élvezett, nem kárpótolhatta azért az ünnep
lésért, amely a m últban volt osztályrésze s most csak mint a 
Tempi passati elhalványuló emléke m aradt meg néki. Nessun mag- 
gior dolore . . . Hiador bizony a gimnáziumban s az általa lakott 
házak egyikében se érezte m agát boldognak, s szomorúan neve
te tt — igazi hiadori keserédes mosoly volt ez —, amikor Ábrányi 
Emil (talán az egyetlen az akkor m ár beérkezettek közül, aki ra 
jongott érte vagy legalább úgy tett, mint aki rajong a M esterért) 
azt írta  neki, hogy irigyli őt a nyugalm áért s a boldog gondat
lanságáért, amelyet a vendégszerető város falai közt „élvez”.

A költő igazában soha és sehol se boldog, csak akkor, ha a 
Múzsája — e földi asszonyoknál tökéletesebb és m indenesetre lojá
lisabb nőszemély — karjai között pihen. Ezek természetesen csak 
boldog intervallum ok, — amelyek nem szoktak oly hosszú ta rta - 
múak lenni, m int a polgári és nyárspolgári boldogság órái, hetei 
és hónapjai. Ha olyan verscsinálót látnak, aki boldog, akkor ne 
higgyenek a szemüknek: az illetőnek vagy a poézise nem tizenhá
rom próbás vagy pedig a boldogságának van jókora híja. A költé
szet: csupa fájdalom. Fájdalom hozza létre, és fájdalom a követ
kezése. Még az olyan látszólag nyugodt és kifelé harm óniásnak



feltűnő élet, m int az Arany Jánosé is, tele volt fájdalommal, és 
Goethe — aki bizony „elég sokra v itte” — se volt sokkal boldo
gabb, mint a boldogtalan B y ro n . . . Hiador költő volt, s amikor 
a poézisnek a boldogsággal való összefüggéséről van szó, akkor 
nem fontos, vajon a költő nagy-terem tő géniusz-e avagy csak sze
rényebb alkotó, — az érzés, amely e m űveket szüli, nem okvet
lenül annál a legmélyebb, aki tökéleteset, klasszikus értéket pro
dukál, s ebből a szempontból Jám bor Pál éppannyira költő, m int 
a világirodalom bármely sztárja, s nem kevésbé volt joga boldog
talannak lennie, m int az irodalom történet halhatatlanjainak. S ő 
élt is ezzel a jo g áv a l.. .

Életének legszebb s aránylag legderűsebb napjait — s ezek se 
lehettek boldogok, de legalább melegek, érdekesek és izgatok vol
tak — a költő nem Szabadkán töltötte, amely nem is volt arra 
teremtve, hogy költőknek szolgáljon lakóhelyül. A negyvenes évek 
Hiador ja, a későbbi országgyűlési követ pedig Budapesten élt, s a 
környezet, amelyben e két előnyös korszakában mozgott, megfelelt 
az irodalmi atmoszféra utáni szinte szerelmes vágyódásának. Vég
leges tartózkodásra mihozzánk csak a hanyatlása idejében került, 
— amikor m ár rég ráolvasták, hogy ,,Hiadornak nincs neve többé”, 
s amikor a képviselőházból is „kikopott”. Később lesz szó a költő 
fénykoráról, amikor a kritikusok és a hetilapszerkesztők a legje
lesebb lírikusok közé sorozták és sokan éppen őt (s nem Petőfit) 
tarto tták  a jövő legbiztatóbb reményének. Itt csak azokról az évek
ről emlékezek, amelyek közvetlenül előzték meg szabadkai emig
rációját . . . Néhány cikluson át ü lt a képviselőház baloldalán, s ek
kor régi szép életének, költői fölbukkanásának és hozsannával 
fogadtatásának mintegy a reneszánszát élte.

Már nem volt tekintélye, m int költőnek, de volt megbecsültetése 
mint honatyának. Bár nem volt igazándi politikus (vagy talán ép
pen azért), rokonszenvet éreztek iránta pártkülönbség nélkül a kö
vettársai. Nem szerzett ezek között odaadó barátokat, de irigykedő 
ellenségeket se. Modorának az urbanitása, szerencsés vegyüléke a 
lelkészi simaságnak és a világfi szeretetrem éltóságának, kedveltté 
tette őt minden pártárnyalatnál, s különösen saját pártjánál: a 
balközépnél, ahol senkinek se volt útjában, m ert ritkán  szólalt föl, 
s akkor se ara tta  le senki elől a babérokat. Nem tám adott soha 
senkit, s nem is magasztalt egekig senkit. Ezt az ízlése se engedte. 
Kivételt csak az irodalom történetében tett, ahol bőven pazarolta



a babért, és sokakat — csupa jóindulatból — agyba-főbe dicsért, 
különösen Garay Jánost, akit éppúgy túlbecsült, mint ahogy va
lamikor őt a valódi valőrjén túl értékelték.

Beszédei úgy hangzottak, mint egy-egy „párizsi emlék”, éspedig 
a szónak majdnem betű szerinti értelmében. Mindent, ami sző
nyegre került, francia szempontból és párizsi vonatkozással tá r 
gyalt. Akkor még ő volt a pár excellence-párizsi, telivér boule- 
vardier, — sokan nem is emlegették másképpen, m int így: a fran
cia, vagy: a párizsi. Pázm ándy Dénes csak később jelentkezett 
mint tiszteletbeli francia és ham isítatlan párizsi: talán franciább 
és párizsibb is volt Hiadornál, de ő csa'k irodalmi embernek  és 
litterary gentleman-nek szám ított s nem költőnek, s ha ugyan
azokat a célokat szolgálta is m int a volt emigráns, ő már ném i
leg kommerciális alapon dolgozott s kevésbé platonikus módon 
csinált propagandát a francia szellemnek, mint a lírikus term é
szetű Hiador.

Jám bor tulajdonképpen sohase akklimatizálódott — bármily fu r
csán hangzik is ez — itthon  amaz évek után, amelyeket az emig
rációban töltött. A lelke örökké Párizsban lakott s az ízlése örö
kös honvágyat érzett a külföld iránt. Otthon szinte hontalan volt.

— C’ est plus fórt que moi — ekként védekezett, ha szemére 
vetették, hogy mindig francia reminiszcenciákkal van tele.

Nem tudott amaz évtized mélyreható benyomásaitól szabadulni. 
Örökké az ajkán volt Párizs, csakúgy, mint kedves költője, Bé- 
ranger, s jól esett neki, ha em legethette amazt s idézhette emezt, 
s tán az is, ha búslakodhatott azon a szomorúságon, hogy Pest 
nem Párizs, és ő nem Béranger. Éppoly rokonszenvvel beszélt, ha 
nem is oly gyakran, a többi hatalm as világvárosokról és ku ltúr- 
központokról, amelyekben megfordult, s amelyeknek minden szép
ségét szerette volna a saját hazájában fölhalmozni, s azoknak m in
den szellemi kincsét oda átültetni. Egy ilyen beszéde alkalmából 
hozta Borsszem Jankó a színes arcképét (rajzolta: Klic, a kitűnő 
cseh karikaturista), alatta ezekkel a költő verselési technikáját 
jellemezni óhajtó sorokkal:

Párizs, London, London, Párizs,
Lisszabon és Amszterdam,
Tenger mélyén fénylő kláris,
Tam tidiram tam . tam, tam, tam



Hiador, ha ilyet olvasott, csak a fejét csóválta, s m ert mindent 
szó szerint vett, védekezett az árta tlan  tréfa ellen:

— Bizonyítsák be, hogy ilyen bolondok fordulnak elő a ver
seimben, s ha bebizonyítják, akkor lemondok a mandátumomról!

A hangja ilyenkor reszketett, s ha nem is sírt éppen, a szeme 
úgy tekintett arra, akivel beszélt, m int ahogy az égboltozat pis
log le ránk, amikor ,,lóg a lába az esőnek”.

Hát persze nem m utathattak  oly ,,bolond” versikét, s az érzé
keny poétának nem kellett lemondani a képviselőségről.

Ahogy a szőnyegen levő törvényjavaslattal vagy egyéb napi
renden levő kérdéssel csak igen laza kapcsolatban levő fölszólalá- 
sait elmondotta, azokban volt mindig valami sajátságosán komi
kus, egyszersmind megható báj, amely, ha a gúnyt nem is tudta 
teljesen lefegyverezni, de a szíveket m egnyerte részére. Ennek 
köszönhette, hogyha olykor le is mosolyogták s nem akarták va
lami igen komolyan venni — de hát hol és mikor vették komo
lyan a költőket? —, mégis becsülték. Nem volt parlam enti szónok 
(inkább szavaló színész s kissé kenetteljes hangú lelkész benyo
m ását tette az ülésterem ben is), és abszolút gyakorlatiatlan em
ber lévén, a bizottságokban se igen vehették hasznát, mégis éve
kig, ciklusokon keresztül, az enfant gâté szerepét játszhatta nem
csak a pártjában, de az egész Házban, s m ert tud ták  róla, hogy 
vagyontalan, ism ételten jegyzőnek választották meg, ami nagy 
előnyt je lentett a szegény poétának, m ert míg az „egyszerű” kép
viselők akkoriban csak 5 frt. 25 krajcár napidíjat kaptak, a jegy
zőket ez összeg duplájával: 10 forint 50 kra jcárral dotálták.

Mit csinált Hiador ennyi so*k pénzzel? (Ő tudniillik soknak 
tartotta.)

Volt abban valami illogikusan kedves következetesség, valami 
fejtetőre állítot feminiz gazdasági elmélet s telivér hiadori okos
kodás, ahogy a költő az ipari cikkeket s az élelmiszereket min
dig „nevetségesen” olcsónak találta, a fizetését ellenben, amelyből 
pedig nem lehetett se birtokot összetakarékoskodni, se bankirodát 
nyitni, m agasnak állította és sokallotta. De hát ő így fogta föl az 
életnek bonyolult d o lg a it.. . Dobsa Lajostól, képviselőtársától, aki 
szintén író és poétaember volt, egyenesen bocsánatot kért, hogy 
ő kétannyi d íjat kap, mint e kollégája, „aki pedig szintén drá
m aíró”. Dobsa, tekintélyes földbirtokos és m indenképpen jól szi
tuált férfiú volt (színműírónak szokatlanul gazdag és független),



s így sose gondolt arra, hogy jegyzői sztallumot vállaljon. Csak 
nevetett, s így szólt tréfásan:

— Elég fukarság az államtól, hogy ilyen keveset fizet a jegy
zőknek, akik a protokollumokat írják. H allatlan semmiség! Tudod 
mit? A legközelebbi interpellációs napon szóvá teszem ezt a mél
tatlanságot, és felelősségre vonom a kormányt.

Jám bor megijedt, s kérlelte Dobsát:
— Kérlek, a világért se! Hiszen én nem azon panaszkodtam, 

hogy keveslem, hanem inkább, hogy sokallom a kétszeres napi
díjat. Emiatt, kérlek alásan, ne csinálj kellemetlenséget a kor
mánynak!

Dobsát persze sikerült lebeszélni az interpellációról, Jám bor 
pedig m indjárt első jegyzői funkciója alkalm ával meggyőződhetett 
arról, hogy tulajdonképpen szinekúrát kapott, s hogy az ország- 
gyűlés jegyzőkönyvét vezetni nem valami nagy „kunszt” s egy 
csöppet se fárasztó.

Nos, mit csinál a poéta, ha fölveti a pénz, s attól tart, hogy 
szociális igazságtalanságot követ el, ha abból valam it tezaurál? 
Aki ismeri a m últ század hetvenes éveinek a szellemét, nem fe
lelhet erre a kérdésre másképpen, mint ezzel az egy szóval: újsá
got. Ez különben is szíve vágya volt akkortájt mindenkinek, aki 
némi közösséget érzett az irodalommal, s úgy érezte, hogy van egy 
s más mondanivalója.

És neki volt. Mint költőt m ár nem látták  szívesen a szépiro
dalmi lapok hasábjain. Az újabb verselők s a modernebb novella- 
és tárcaírók — c’ est la guerre! ahogy Hiador szokta volt mon
dani — k itú rták  a régieket, köztük Hiadort is. Jám bor Pál, a kép
viselő, még számított valamit; Hiador, a valam ikor dédelgetett 
„alanyi költő” m ár nem volt napirenden. Csak néhanapján adták 
ki ez utóbbinak egy-egy versét ama Jám bor nevű potentátum  ked
véért, aki a törvényhozók között ült. S ezt is néha oly formában, 
hogy a költőnknél kevésbé érzékeny lelkek is halálos sértésnek 
érezték volna. Az „Athenaeum ” című hetiszemléhez például (ame
lyet az akkor még igen fiatal Beöthy Zsolt szerkesztett) költe
ményt küldött Hiador. Mivelhogy a hetek m últak és a vers „nem 
jött ki”, a szerző m egsürgette (valószínűleg többször is) a m eg
jelenését, s a dolog vége az lett (minden rossz, ha rossz a vége), 
hogy a poéma ezzel a különös beajánlással került az olvasók elé: 
„Fölkérettünk az alábbi költemény közlésére”.

Efféle mellőztetések és kicsinybevevések fölötte alkalmasoknak



látszottak arra, hogy kedvét vegyék a költőnek a további m unkál
kodástól. De néki csak attól vették el a kedvét, hogy az oly ke
véssé vendégszerető lapoknak egyhamar megint kéziratot küldjön. 
Gondolta, most úgyis sok a pénze, nem költheti okosabbra, mint 
ha lapot indít. így született meg az ő saját orgánuma, amelynek ezt 
a büszkén hangzó, de nem valami híven jellemző elnevezést adta: 
Közvélemény. Az bizony az Ő különvéleménye m arad t,— nem sike
rült vele közvéleményt csinálnia. A lap egész tarta lm át egyes- 
egyedül ő maga írta, — más szóval: Jám bor Pálnak egyetlen 
m unkatársa Hiador volt, akinek bizony odaadó fáradozásáért és 
buzgó szorgalm áért a szerkesztője nem fizetett semmit. Eleinte 
eredeti, új cikkeket írt bele a kiadó-szerkesztő-főmunkatárs, és új 
verseket közölt; később m ár nem volt ily lelkiismeretes, — régi 
cikkeit, novelláit, tárcáit és verseit nyomatta le a Közvéleménybe. 
És helyesen tette. A kevés olvasója kedvéért kár lett volna hét
ről hétre ú jat adni. Képviselőtársai közül mintegy húszán rendel
ték meg a lapot, amelynek Szabadkán is volt néhány előfizetője. 
Ez volt a Közvélemény egész publicitása. A jegyzői tiszteletdíjat 
bizony elnyelte ez a kalandos vállalkozás, amelyet mintegy más
félesztendei kitartó, de hálátlan fáradozás és szélmalmok elleni 
hiábavaló harc után jókora deficittel volt kénytelen beszüntetni.

VII

Kissé (vagy: nagyon is?) hosszan foglalkozok Hiadorral. Onnan 
tám adt ez az aggodalmam, hogy egyik olvasóm egyenesen megkér
dezte tőlem, vajon e költő jelentősége arányban van-e e róla 
szóló emlékezés terjedelmével. Azoknak hát, akik sokallják, amit 
Jám borral kapcsolatban írok, szolgáljon m agyarázatul és egyúttal 
mentségemre, hogy valamely művész, politikus, író vagy bármely 
más közéleti egyéniség értékéről és súlyáról éppoly eltérők a véle
ménynek, m int a magánemberekéről. Egy ism erősünket — nevez
zük őt N. N.-nek — az egyik társaságban kitűnő férfiúnak tartják, 
a másikban csak derék em bernek ismerik el, s egy harmadikban 
már nagy senkinek nézik. A nyilvánosság előtt szereplő „ je le se d 
ről is különbözőképpen ítélnek a történetírás, a művészeti lexi
konok és az irodalmi kritikusok. Pártszempontok, egyéni ízlés, 
korszellem és változó divat befolyásolják ez ítéleteket. A különb



ség csak az, hogy ha a közélet szereplőiről van szó, e vélemények 
többfelé oszlanak és szélesebb ívben térnek el egymástól, mint 
amikor magánszemélyek jellem ét és cselekedeteit bírálják.

Hogy Jám bor Pálunk értékére nézve különösen szertehúzók vol
tak ezek a nézetek, szinte köztudomású. Egy bizonyos nemzedék 
(a múlt század közepe táján) kiválóan érdekes és értékes tüne
ménynek tarto tta, a rája következő pedig úgyszólván minden 
komolyabb jelentőséget elv itato tt tőle. Nos, a mi szempontunkból 
és a mai perspektívából e költőnek épp abban áll a tagadhatat
lan érdekessége, hogy irodalmi harcok, polémiák és kanapépörök- 
nek központjában állott s a személye és a működése sokáig fog
lalkoztatta mindazokat, akik akár mint írók, szerkesztők és kiadók, 
akár mint olvasók részt vettek a szellemi életben és érdeklődtek 
a költészet problémái iránt. A negyvenes évek közepétől egészen 
századunk elejéig, amikor Ady tűn t föl nagy fényességgel az iro
dalmi látóhatáron, tehát mintegy hatvan esztendőn keresztül, nem 
volt az esztétikai berkekben hasonló zsongás-forrongás. E két rokon 
mozgalom egyik hasonlatossága abban állott, hogy az irodalmi 
közvélemény egy része mind a két esetben új hangon megszólalt 
új költő mellé sorakozott. Amott Petőfi és Hiador, emitt Ady 
Endre mellé. Másik hasonlatossága pedig abban nyilvánult meg, 
hogy a 48 előtti magyar kritika és olvasótábor egy tekintélyes 
része a kevésbé m arkáns tehetségű Hiadort próbálta a geniális 
és őserejü Petőfi fölé emelni, s a századkezdeten a nagy talen- 
tumú Ady nevét iparkodott kevésbé egyéni tehetségek favorizá
lásával elhomályosítani.

Az ily perpatvarokban mindig az utókor mondja ki az utolsó 
szót, s a szegény Hiador, akit a pályája elején egekig magasztaltak, 
később azzal fizetett — ez volt az ő irodalmi farsangjának a szo
morú böjtje —, hogy időknek m últával a való értékére se becsülték. 
Amennyire túlozták poézisének a jelentőségét előbb, annyira szál
lították azt le utóbb. S bárminő tragikus volt ránézve ez a nagy 
bukás, az mégis maradandóságot biztosított a nevének, amelyet 
dicsőítve és gáncsolva oly sokat emlegettek. Ez a végzetes költő
sors maga irodalom történeti reliefet ád a poézisének, őt magát 
pedig a becsvágy, az efemer sikerek s a szomorú letörés m ártír
jává avatja és tragikus alakjává teszi. Ránk szabadkaiakra a hal
hatatlanság e form áját csak fokozhatja, hogy Hiador a mi embe
rünk  volt, hogy a tragikum a itt fejeződött be, s hogy a katarzis,
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amelyet az kiváltott, a mi lelkÜ7ikből csiholt ki meghatottságot és 
szánalmat. Ez az oka, hogy többet beszélek róla, m int amennyi 
centim éterrel mérve rájutna, ha minden régi íróról írnék, s mind
egyikről annyit akarnék följegyezni, amennyi őket a nagyságuk 
alapján megilleti. Bár ennek a nagyságnak a fölismerése és a mél
tatása is megint csak egyéni meghatározás m aradna, m ert nincsen 
két kritikus, aki Homérosztól kezdve egészen máig bármely írói 
jelenségről teljesen azonos vélem ényt hirdetne.

További m agyarázatul azok részére, akik sokallják ezeket az 
emlékezéseket, még arra óhajtok hivatkozni, hogy amit itt a váro
sunkban eltem etett (és, fájdalom, még mindig jeltelen sírban 
nyugvó) költővel kapcsolatban elmondok, nem tartozik pusztán 
őreá, — e közlemények jó nagy része Hiador korával, egynémely 
írókollégájával, a régi Szabadka életével s egy elm últ világ iro
dalmi atm oszférájával is foglalkozik. Az írásom nak legalább ez az 
elért vagy el nem ért célja. Ha rosszul csinálom vagy unalm asan 
találom föl, akkor csakugyan hibákat követek el, s ez esetben az 
olvasómnak igaza van, hogyha elégedetlen velem és a témámmal, 
de pusztán azért, m ert szélesebben tárgyalom azt, nincsen oka 
zúgolódni.

Bár az emlékezést — állandó betegségem folytán — hétrü l hétre 
írom s így az nem épülhet föl macaulay-i vagy morley-i értelem 
ben vett rendszeres tanulm ánynak (az ehhez nélkülözhetetlen ada
tok se állnak időkön és távolságokon keresztül a rendelkezésemre), 
mégis azon voltam, hogy Hiadort ne ragadjam  ki a korából, amely
hez tartozott, ne szakítsam el a viszonyoktól, amelyek között a 
verseit írta, s ne emeljem ki az eleven környezetből, amelynek 
produktum a volt. Aki tehát — am it alig merek sokaktól remélleni 
— mind e cikkeket a figyelmére méltatja, nemcsak egy valóban 
nem korszakalkotó (hanem inkább korszak alkotta) költővel ismer- 
kedhetik meg, de amaz évtizedek szellemi életének egy-egy meg
nyilvánulásával is, amelyekkel Jám bor Pál élete, költői munkás
sága és politikai pályafutása szervesen összefügg.

Végül arra  a nagy géniuszra hivatkozók, akit a biblián kívül 
talán legtöbbet idéznek: Voltaire m esterre, aki (bár ő maga a világ- 
irodalom legunalmasabb eposzát, a Henriade-ot írta) azt mondta: 
minden zsáner jó, csak az unalmas rossz. Ha tehát ez a m em oár
szerű föl jegyzés nem unalmas, akkor nem is hosszú, ha pedig 
unalmas, akkor m ár első közleménye is az volt. Az írónak pedig



bocsássák meg, hogy amit ír, azt nem tartja  unalmasnak. Ha annak 
gondolná, meg se írná.

E rövid intermezzo után (avagy ez is hosszú volt?) folytatom a 
cikksorozatot.

*

A múlt héten Jám bornak balul sikerült lapalapításáról szóltam, 
a ,,Közvélemény” rövid pályafutásáról és koravénség folytán bekö
vetkezett haláláról. Nem csoda, hogy így történt, — a poéták a 
legrosszabb szerkesztők, főleg ha még hozzá hiányzik az a prak
tikus érzék is náluk, amely nélkül újságot éppoly nehéz adminiszt
rálni, m int akár banküzletet folytatni. Jókai is rossz szerkesző volt, 
s csak a fényes neve s a h atárta lan  népszerűsége volt az, ami a 
kiadókat arra  bírta, hogy őt lapvezérnek m egnyerni óhajtsák. 
Tóth Kálmán és Mikszáth se voltak jó újságcsinálók, s ezen a téren 
olyanok m últák őket fölül, akik m int írók egy napon se említhetők 
velük. Villemessant, aki írónak egyáltalában alig volt mondható 
s mégis a legkitűnőbb lapok egyikét: a ,,Figaro”-t alapította és 
pompásan igazgatta, bizony jobban tudott szerkeszteni, m int Victor 
Hugó vagy Lam artine. A saját veje: Jouvin sóhajtott föl, mikor 
egyszer dicsérték előtte apósa redaktori ügyességét: ,,Hát még ha 
írni tudna!” Vadnai is jobb szerkesztő volt Tóth Kálmánnál, Visi 
Im re5 is Jókainál és G ajári6 Ödön Mikszáth Kálmánnál.

A „Közvélemény” csütörtökmondása m indazonáltal csak anya
gi veszteséget okozott a szerkesztőjének, — többet árto tt neki a 
hírnevének az az Irodalomtörténet, amelyet jóval ez újságvállalko
zása előtt a hatvanas évek elején Szabadkán írt. E kétkötetes mű 
1864^ben Ráth Mórnál, az ism ert kultúrboltosnál, akkor a leg
kiválóbb könyvkereskedőnél és ambiciózus kiadónál jelent meg, a 
címlap belső oldalán ezzel a jegyzéssel: „Nyomatott 1863-ban 
Emich Gusztáv m. akad. nyom dásznál”.

Jóhiszemű két kötet volt, de hihetetlenül könnyelmű kompo
zíció, amelyről a Budapesti Szemle 18. kötetében (1863. évfolyam, 
350—356 1.) sietett szinte nyomban lebunkozó b írálato t hozni ezzel 
az aláírással: Gy. P. A cikkíró persze Gyulai Pál volt, m ár akkor 
is elismert „szigorú, de igazságos kritikus”, akiről nincs ok föl
tételezni, hogy erőteljes k ritikáját nem a legtisztább meggyőződés 
sugallta. Az Irodalom történet, sajnos, dilettáns próbálkozás volt, 
és Ráth Mór (akinek cégtábláját az egykorú irodalm i tréfa fordí-



tolt betűsorban rom tár-nak olvasta) — másra nem magyarázható 
— fölült a rokonszenves szerzőnek. Fölült egy olyan tiszta lelkű 
és igaz embernek, aki életében soha senkit se csalt meg. A lelkes 
könyvkiadó fölült egy előítéletnek vagy téves véleménynek. Az 
emigrációban való részvétel a hatvanas években valóságos nemes
levélnek számított, s a rom tár tulajdonosa, minden kiadók legál- 
dozatkészebbje, aki a program ja szerint csak abszolút becsű m ű
veket akart kiadni, ilyennek ta rto tta  a Hiador könyvét. (Amelyben, 
meg kell vallani, legtöbbet azok a költemények értek, amelyeket a 
,,szerző” az általa bem utatott költők műveiből „m utatványul” le
nyomatott.) Ráth valószínűleg azt gondolta, hogy az emigránsok 
kivétel nélkül mind derék hazafiak, s ha írók, akkor természe
tesen csak kitűnő dolgokat írhatnak.

A nagyközönség persze — tudományos (!) könyvről lévén szó — 
a Gyulai által „valóságos b o trán y án ak  nevezett irodalmi kísérlet
ről alig vett tudomást, de a szerkesztőségekben s az irodalmi ösz- 
szejöveteleken sokat beszéltek a különös könyvről, s idézgették 
annak egyes naiv passzusait, például ezt:

— A föld füves, ez prózai nyelv; a föld virággal van tele, pró
zai nyelv; a föld virágos, szinte nem üti meg a m értéket akkor, 
mindőn a tavasz pom páját akarjuk  kifejezni; ellenben: a föld v i 
rányos, ez költői kifejezés, m ert a tavasz szépségeit egy élő kép
ben állítja elő.

Vagy azt a pár sort, amellyel a Garay Jánosról szóló fejezetet 
vezeti be:

— Legyen e lap melegebb, m int a többi, hadd dobogjon benne 
a hála, melyet a tanítvány érez m estere iránt, aki nincs többé, 
m ert Garay első kalauzom volt.

E ltekintve attól, hogy a hála nem szokott dobogni, joggal vetet
ték ellene, hogy az első kalauz irán ti hála, akár dobog, akár nem 
dobog, nem irodalom történeti szempont. De hát a lírikus itt se 
tagadta meg magát, s e fejezetet nem az objektív ítélkezés, ha
nem a szeretet becézése diktálta. így történt, hogy G arayval hosz- 
szabban foglalkozik, mint Kazinczyval és Berzsenyivel, s különö
sen mint Tompával. Ez utóbbi költőnek mindössze 27 sort szen
tel, ellenben nem kevesebb m int 250 sornyi verset idéz tőle.

Mikes Kelemenről is — bár a mű közel 600 lapra terjed — csak 
néhány rövid sort ír, s aztán igen kényelmesen így szól:

— Halljuk, Erdélyi János m int jellemzi őt.
Ilyenform án végez Kemény Zsigmonddal is, akit Balzachoz ha



sonlít és lelkesen dicsőít, de mikor a jellemzésére kerül a sor, 
megint csak tanúra hivatkozik, mondván:

— Halljuk, mit mond felőle Gyulai Pál.
Mikor pedig a műve végén a drám airodaim at ismerteti, a szerző 

ezt írja:
— Három író gyakorolt rám  életemben villanyzó hatást, ezek 

Shakespeare, Hugo és Katona. Ez utolsóról akarok itt szólani.
Furcsa is le tt volna, ha a m agyar színműirodalom ism ertetésé

nél Shakespeare-ről vagy Victor Hugóról értekezik. Ellenben szeri
száma nincs a sok francia és egyéb európai írónak, akikhez a m a
gyar költőket hasonlítja vagy akiket velük egyéb kapcsolatban 
fölsorakoztat. Camoens, Moreau, Chateaubriand, Fénélon, Cor
neille, Molière, Cervantes, Jasm in, Thierry, Lam artine, a két Du
mas, Béranger, Balzac, Chatterton, Calderon, Kotzebue, Ravignan, 
Pressensé, Lachambaudie, Byron és még sokan vonulnak itt föl . . .

A naivitásoknak e tömege sokat árto tt az irodalmi közvélemény 
előtt Hiadornak, de még többet a Petőfiről szóló fejezet ama ré
sze, amelyben pálcát tör a nagy költőnek épp azon alkotása fö
lött, am elyet megszoktunk Petőfi egyik kicsiny, de tökéletes re 
mekének tartani. Szerinte:

— Ama kis népdal: ,,Megy a juhász a szam áron” nem üti meg 
a m értéket .

Eltekintve attól, hogy ez a pompás románc nem népdal (bizony 
nem éneklik azt sem a mezőkön, sem a fonókban), semmi esetre 
se szabad azt mondani róla, amit egy „szerkesztőségönkbe bekül
dött” önképzőköri dolgozatról szokás üzenni, hogy az nem üti meg 
a m értéket. Annál feltűnőbb volt e kirohanása, m ert máskülön
ben Petőfit a világ egyik legnagyobb költőjének ismeri el, — de 
hát ez a könyv nem szerencsés órában született, s tele volt gyer
mekességekkel, amelyek igen jól festettek a rokonszenves költő 
kedves magántársalgásában, de bosszantóan hato ttak  egy törté
nelmi műben.

Mikor mintegy két évtizeddel ¡később e dologról beszélt velem 
Hiador, azt mondta:

— Magam voltam az oka, hogy Gyulai így nekem rontott. Én 
őt súlyosan megbántottam, s ezt ő nekem soha meg nem bocsá
totta. Nagyon is kurtán  emlékeztem meg róla abban a könyvben. 
Azóta ő és a klikkje folyton üldöz, s ennek köszönhetem, hogy 
nem találok kiadót.

Elolvastam erre a Gyulaira vonatkozó sorokat, s azt találtam ,



hogy Jám bornak igaza is volt, nem is. Az akkor még élő „beszély- 
írók”-nak összevissza egy oldalt szentelt az irodalomtörténész, 
legtöbbjüket éppen csak névleg sorolja föl s egyedül Kuthy La
josról meg Gyulai Pálról emlékezik meg dicséröleg, különösen ez 
utóbbiról:

— Nagy hatást te tt Gyulai Pál első beszélye, mit nem lehet 
könny és megindulás nélkül olvasni. Fájdalom! ma e téren nevé
vel ritkán találkozunk.

Sértés itt inkább abban foglaltatott, ami hiányzott a cikkből, s 
nem abban, ami megvolt benne. Jám bor meg se említi, hogy Gyu
lai Pál egyéb terrénum okon is működött s a k ritikai dolgozatai
ról, amelyeket m ár akkoriban igen sokra becsültek.

Ámde Gyulai sokkal korrektebb férfiú volt, semhogy a saját 
sértődöttsége befolyásolhatta volna az ítéletét, am elyet mindig ko
moly szempontok irányítottak. Valóban, maga Jám bor volt az oka, 
hogy így „m egjárta”. Olyan fába vágta a fejszéjét, amelyet az nem 
volt képes áthasítani. Ő az irodalom történetét is érzéssel, hálával, 
predilekcióval s hasonló indulatokkal írta, m int valam ikor a sze
relmes verseit, minden objektivitás, történelm i szempont, határo
zott judicium és válogató értékelés nélkül. Magamról ítélek, ha 
azt mondom, hogy tisztelőinek ez a balsiker éppen olyan rosszul 
esett, m int neki magának . . .

Az írói babérai tehát ekkor m ár meg voltak tépázva, s ő, aki 
úgy érezte, hogy még sok a mondanivalója, hosszú időre elvesz
tette minden kedvét. Azt hitte, üldözik, hogy az Akadémia s az 
irányadó tudományos és irodalm i körök bojkottálják, s ez volt 
az az időszak, amikor föltette magában, hogy soha többé tollat 
nem vesz a kezébe.

De ezt nem tehette, m ert azokhoz tartozott, akik Schlegel sze
rin t szenvedélyből, éspedig nemes szenvedélyből írnak. Dolgozott 
hát ekkor is, de leginkább az íróasztala fiókjainak, s nem lehe
tetlen, hogy az így fölszaporodott sok kézirat kényszerítette ké
sőbb, hogy m egindítsa a „K özvélem ényét, levezető csatornájául a 
felgyülemlett verseknek, ,,beszély”-eknek és egyéb írásainak. Sze
rencséjére Irodalom történetének a balesete után nemsokára meg
nyílt az országgyűlés, ahol m egint helyet foglalt, és nem egy régi 
kollégájával találkozván, szórakozást is talált. O tt a m élabúja meg
enyhült, s a parlam enti élet tarkasága megint a jkára csalta azt a 
mosolyt, amely a nőknek s az ifjúságnak körében néki annyi h í
vet és tisztelőt szerzett. Ezek az esztendők voltak alapjában bús



és töprenkedő életének második derűs korszaka. (Az első a negy
venes években folyt le, amikor Hiador divatban — vagy ahogy ő 
szerette mondani: en vogue — volt.

Annál nagyobb csapásnak érezte, amikor a választói elfordul
tak tőle, hűtlenek lettek hozzá, m ert „befolyásosabb” követjelöl
tet kerestek. Ezt ő valóságos capitis diminutió-nak tartotta. Vége 
lett a politikai karrierjének, s veszendőbe m entek a képviselői és 
jegyzői diurnum ai is. Lelkészi állásáról már előbb lemondott, s így 
kapóra jö tt a meghívás, amelyet Szabadkáról kapott.

A hajótörött poéta most m ár végleg ideköltözött, s elfoglalta a 
tanári széket és később igazgatói állást, amelyet a gimnáziumban 
fölajánlottak neki. S ekkor foglalta el azt a lakást is, amelyet 
részére Vermes Gábor (a Jelasics utcai sarokházban) engedett át.

VIII.

Az olyan kom plikált jellemnél, aminő Hiador volt (akinek lelke 
a női és férfitulajdonságok legzagyvább mixtum-kompozitumából 
állott), a legkülönbözőbb fa jtá jú  egyéniségekkel találunk rokon 
vonásokat.

E halk szavú és gyöngéd viseletű, minden nyersebb hangtól ir 
tózó költő egy igen erős és m arkáns szellematléta alakjára emlé
keztet, aki stílusban, m entalitásban és újságírói modorban egyenes 
ellentéte volt neki: Csernátony Lajosra,7 a „pecérdú.s” publicistára. 
Ez széles körű műveltsége és elegáns megjelenése ellenére (kockás 
öltöny és felöltő valódi angol kelméből és monokli, — ő volt az 
első, aki az utcán ilyen szemüveggel fölfegyverkezve mutatkozott) 
oly epés és sokszor durva hangon írt, aminőt bizony a finom Hia
dor nem tan íto tt a nyolcadik osztályban és nem használt sem a 
prózájában, sem a verses műveiben. Erre az „energikus” robbantó 
hangra állítólag szükség volt abban a negyedszázadban (1867— 
1890), s Beksics Gusztáv,8 a kitűnő politikai író azt állította:

— Csernátonynak a kíméletlen tolla készítette elő és terem tette 
meg 1875-ben a fúziót. Tisza Kálmán nemcsak a D eák-párt foko
zatos legyöngülésének és lomhaságának, de még inkább Cserná
tony Lajos napról napra folytatott militáns kirohanásának kö
szönhette, hogy korm ányra jutott, s talán azt is, hogy másfél év
tizedig kormányon m aradhatott.

Ez a hang disszonáns volt, de — úgy látszik — afféle „aranyos



kíméletlenség” (goldene Rücksichtslosigkeit) is, amelyre a német 
költő szerint m int tisztító viharra, időnkint szükség van. Hiador, 
a választékos ,,irályú”, azt m ondta rá: ,,szörnyűség”, s szokott sze
rény módján — ekkor se használt erős szavakat — helytelenítette 
a rovatot, amelynek Tisza Kálmán személye körüli szerkesztője 
Rovás nevet adott, hogy abban kedvére ostorozhassa mindazt a 
gyarlóságot és visszaélést, am it a kormány és annak hívei elkö
vettek. Ök ketten, Hiador és Csernátony, még az emigráció évei
ből ism erték és becsülték egymást, — csak a stílusuk nem egye
zett sehogy, és Jám bor sajnálkozva mondta egyszer nekem:

— Csernátony több időt töltött Londonban, m int Párizsban, s 
többet tanult az angoloktól, m int a franciáktól. Ez a két nemzet 
úgy különbözik egymástól, m int ő meg én. Ha nem az angolok
hoz já r  iskolába s Párizsban tölti a száműzetése éveit, akkor sze- 
lídebb tónusban írna. Ö tulajdonképpen korrekt és becsületes em
ber, s elég szomorú, hogy az írásai ezt nem áru lják  el. Én akkor 
se volnék képes ilyen támadólag írni, ha az életem függene tőle.

A hasonlóság abban állott e két férfiú közt, hogy m indketten 
alapjában véve „magányos” term észetek voltak, Csernátony való
színűleg a gyermekségétől fogva, Hiador azóta, hogy keserű csaló
dások érték. Csernátony igen kevés emberrel érintkezett, — né
hány m unkatársával a lapnál (akikkel szemben egészen barátsá
gos tudott lenni) s csak egypár képviselőtársával, leginkább s leg
szívesebben Tisza Kálmánnal, akinek bizalmát és barátságát többre 
becsülte m inden népszerűségnél s az egész világ rokonszenvénél. 
A szelíd Hiador szive is csak keveseknek nyílt meg, s amikor a 
sorsa ideplántálta Szabadkára, a néki nem eléggé költői és éppen 
nem „párizsi” légkörbe — óh, oly távol Olimpusztól és Helikon
tól! —, ő is majdnem oly „magányos” lett, m int a Tisza erélyes 
tollú csacsenerje.

Az embereket szerette Jám bor Pál, a társaságot kerülte. Meg
történt, hogy egy tiszteletére rendezett banketten, amelyet „Tör
vénytelen V ér” című drám ájának az előadása u tán  tartottunk, ő 
maga — az ünnepelt! — nem jelent meg, s az első hivatalos fel
köszöntőt, amellyel akkori stílusban „az emberi kor legvégső ha
táráig” éltették, írásban kellett közölni vele. A magányosságba való 
e menekülése természetesen nem következett be m árul holnapra, 
hanem csalódásainak a sokasodása és hipoohondriájának a növe
kedése folytán vált évrül évre feltűnőbbé. Eleintén csak ürügyet 
kereső visszavonulásban nyilvánult meg, és kifogáskeresésben.



amellyel elm aradhatott valahonnan, ahová hívták. Az első esz
tendőkben, a hetvenes évek második felében s a nyolcvanasok
nak elején, a végleges letörése előtt, még némi társas életet is élt 
(sőt keresett) a magányt kedvelő poéta, m ert azt hitte: küldetés
ben van itt, s missziója néki, hogy a kultúra gyógyvizét fakassza 
e köves talajból s disznóhizlalók meg m arhakereskedők között 
(akiket ő Don Quijote m ódjára kultúrlényeknek tartott) megked- 
veltesse a költészetet és az esztétikai Szépet. Nem vett részt soha 
azokban a mulatságokban, amelyeknek legendás híre akkoriban 
végigutazta Európát, de olyan szimpozionféle összejövetelekre vá
gyott, amilyenekről a hozzája hasonló költők álmodnak, akár szü
lettek Krisztus előtt, akár a 19. század aszfaltját taposták.

A meghívásókat nem szerette, leginkább azért nem, m ert hevü
letei voltak (amelyeket ő vapeur-öknek nevezett), m int valamely 
hisztériás hölgynek, s restellte, ha valahol mint vendég ilyen álla
potba ju to tt s a k ipirult homlokát és arcát kendővel kellett hűsí
tenie. (,,Ez az én kendőzésem”, — mondta többször tréfás szomo
rúsággal az ő régies nyelvén.) A nők nagy tisztelője úgy vélte, 
„meg kell kímélni őket az ily kínos látványtól”. Persze, ez a „lát
vány” korántsem  volt oly kínos, mint a szégyenlős Hiador kép
zelte; valójában az csak néki volt kellemetlen, s a hipochondriája 
hitette el vele, hogy ily múló rosszullétek őt a társaságban lehe
tetlenné teszik. Hozzájárult ez aggodalmához, hogy korán kezdett 
öregedni (mint költő és m int em ber egyaránt), túl sok csalódást 
szenvedett el, s amint hitte, nem kegyeletből (a neve, híre s az 
érdemei irán ti tiszteletből) hívják ebédekre s estélyekre, hanem 
csak kegyből, illendőségből, Glücküchmacherei-bői. Annak ellen
ben, ha néhány kedves embere ellátogatott hozzá, őszintén tudott 
örülni, sőt volt oly időszak — a nyolcvanas évek fordulóján —, 
amikor ebédeket is adott.

— Mily szép volna — elm élkedett egyszer —, ha ebben a vá
rosban is lehetne, akár nálam, az én szerény otthonomban, olyan
féle ebédeket rendezni, m int aminő a Bixio-éi voltak. Tudja ki 
volt Bixio?

Nem tudtam , s a költő folytatta:
— Honnan is tudná? Párizsinak kell lenni, hogy az ember tud

jon róla. Sajnos, nálunk olyan kevéssé ismerik a franciákat, ki
véve az első eminenseket. No de hát Bixio is m ajdnem  ez volt, és 
mindenesetre közéjük tartozott. Sokféle tehetségnek a birtokában 
igen észrevehető és előkelő szerepet játszott Párizs szellemi éle



tében. Egyik alapítója volt a Revue des deux Mondes-nak, orvos, 
természettudós, író, politikus, egy ideig m iniszter is, nagyszerű 
vívó és céllövő, de legfőképpen a legkitűnőbb causeur, aki csak 
képzelhető. Sehol se tudnak úgy csevegni, m int Franciaországban, 
és senki se csevegett ott több szellemességgel, m int Alexandre 
Bixio. Valóban, ő hivatva volt affajta ebédlőtársaságot szervezni 
s olyan lakom ákat rendezni, amiknek aztán históriai nevezetessé
gük támadt. Ennek a dinírozó társaságnak a tagjai havonkint Bré- 
bant-nál gyűltek össze, s ott annyi esprit-t pazaroltak el, hogy ha 
valaki följ egyezte volna az elhullajtott eszmemorzsákat és anek- 
dotikus apróságokat, a legelmésebb könyveket róhatta volna össze. 
Lehet, hogy erre az ideára azóta rá is jö tt v a la k i. . . Volt egy ba
rátom is köztük, Auguste Villemot, maga is rendkívül szellemes 
író s a ,,Figaro” egyik oszlopa, aki sokszor em legette e pompás 
ebédeket, amelyeken nemcsak az ételek és italok voltak elsőran- 
gúak, de az ott elhangzott beszédek és elejtett szavak is. Gondol
hatja: egy társaság, amelyben együtt ül Dumas, Mérimée, Augier, 
Meissonier, Villemot, Bixio és mások, akik közül senki se esett a 
feje lágyára! Ennek a társaságnak mindössze, m ár nem emlékszem 
határozottan, húsz vagy harm inc tagja lehetett. Numerus clausus, 
mint az Akadémiában, amelynek negyven halhatatlanja van. Bi- 
xio-Brébant e cénacle-jába csak úgy ju thato tt be valaki, ha az 
összes szavazatokat megkapta. Volt is, aki jobban kívánkozott oda, 
m int az Akadémiába, ahová szótöbbséggel is beengedik az embert. 
Állítólag a társaság egyik tagja olyan névjegyeket nyomtatott, 
amelyeken olvasható volt a rangjelzése: Membre du Diner des 
gens d’esprit. (A szellemes em berek ebédtársaságának tagja.) Ele
inte ugyanis így hívták ezt az irodalmi, művészeti és állam férfiúi 
étkezőalkalmat, s csak fondateur-jének a halála u tán  nevezték el 
azt kegyeletből és emlékezésül Diner-Bixio-nak . . . Nos, hát nem 
lenne szép, ha mi is valami hasonlót alapítanánk itt nálunk? Ha 
nincsenek is Dumas-ink és Mérimée-ink, nekünk is vannak a Szép 
iránt érdeklődő elmés barátaink. Mit gondol?

— Amit uram bátyám  gondol — feleltem. — Azt, hogy biz’ az 
jó volna. De hozzátehetem, nem lesz belőle semmi.

Nem is lett. De amikor Molnár György, a nagyszerű rendező, 
az „ördögpirulás” színigazgató (az „Ördög P iru lá i” című látványos 
darabját a hatvanas években egymás után ötvenszer játszták Bu
dán, ami manapság ötszázas szériának felel meg), és kitűnő 
Shakespeare-színész Szabadkán vendégszerepeit s egy télen (1880—



1881) m int az itt működő színtársulat művezetője is működött, 
akkor megcsinálta a jó Hiador ,,kicsiben”, am it Bixio m egterem 
tett „nagyban”. Ahogy ő gondolta, Párizst Szabadkára hozta. A 
Diner-Hiador azonban, fájdalom, csak néhány tagból á l lo t t . . . 
Molnár Györgyöt abban az ,,évad”-ban (ez a szó akkor új és igen 
használatos volt) a költő minden vasárnap szívesen látta Jelasics 
utcai lakásán ebédre. Engem is meghívott ezekre a vasárnapokra 
s odainvitálta az itteni közélet egyik tekintélyes alakját, Mánich 
Péter ügyvédet is, aki éppoly cinikus természet volt, mint aminő 
idealistának ism ertük Jám bort. Talán épp jellem eiknek a külön
bözősége volt az, ami érdékessé tette őt Hiador előtt, aki belátta, 
hogy nem lehet mindenki költő, s hogy „ügyvédeknek is kell lenni 
a világon”.

Mánich volt az, aki mikor külföldi útjáról hazatért (hetven 
esztendő előtt még ritkaság volt erre mifelénk az a bátor férfiú, 
aki Francia- és Angolországot bejárta), azoknak a klienseinek — 
nagyobbrészt kisgazdák és középbirtokosok —, akik őt elvárták s 
arra kérték, mesélne valam it nékik a látott csodákról, azt felelte 
kurtán:

— Idi pa vidií — (Erigy és nézd meg!)
Amikor pedig egyik barátja dicsekedve beszélte neki, hogy tisz

teletbeli ügyész lett a vármegyénél, így szólott hozzá megvetően:
— No hát, csak örülj a nagy tisztességnek* de ami engem illet, 

én még tiszteletbeli Úristen se szeretnék lenni.
Hiador mégis ragaszkodott hozzá, imponált neki az a könnyel

műség, amellyel ez a valam ikor teljesen szegény jogászember 
aránylag rövid idő alatt házat, szőlőt s földbirtokot tudott sze
rezni, s talán  az is, hogy e különben anyagelvies gondolkozású 
férfiú könyveket is vásárolt és el is olvasta őket. Sokért nem adta 
volna Jám bor, ha a barátja megjelenik (a Mánich szavával: kom- 
pareál) ezeken a vasárnapi ebédeken. De Péter úr nem fogadta el 
a meghívást, és nem „kom pareált”. Kissé lenézte ezt az írói és 
művészi összejövetelt. Ő az írókat skriblereknek, a festőket má- 
zolóknak s a színművészeket komédiásoknak nevezte. Színházba 
azért já rt (páholyt bérelt), hogy pártolja a „szegény komédiá- 
sok”-at, s könyveket jobbára azért vett, hogy támogassa a litera- 
tú rá t s a „szegény skriblerek”-et. Mégis, azt hiszem, titokban ta 
lán egy parányit irigyelte is őket s bosszantotta, hogy nem tudott 
a nyelvükön beszélni, — pedig máskülönben egyike volt a városi 
közgyűlés legkiválóbb szónokainak. Én persze szívesen vettem



részt ezeken a „lakomák”-on, amelyeken néha olyan nívójú esz
tétikai csevegés folyt, m int valam ely irodalmi társaság ülésén. S 
ez a csevegés bizony többet ért, m int az ebéd, am elyet föltálaltak. 
A vendéglőből „hozatott” ételek — téli idő volt — alaposan ki
hűltek, mire az asztalra kerültek, ami pedig a poharakat és a tá 
nyérokat illeti, nagyon kellett szeretni Hiadort, hogy az ember 
elfogadhatóknak találja őket. Valami nyugalm azott vén hivatal- 
szolga látta el nála a szobalányi teendőket, de hát Molnár György 
bohém volt tetőtül talpig, én pedig fiatal és bohó, s engem bő
ven kárpótolt a kulináris nélkülözésekért az a lelkes társalgás, 
amelyet ez a két sokat csalódott férfiú folytatott. Jám bor talán 
csak kettőnk előtt árulta el, m ennyire fáj neki az agyonhallgatás, 
amelyben részesül, de aztán, mikor egy-két pohárka bort megivott, 
m indjárt szebbnek látta a szomorú sorsát, és büszkén olvasta föl 
a leveleket, amelyeket időnként a magyar költészet egy fiatal és 
nagyon tehetséges művelőjétől, Ábrányi Emiltől kapott, aki az 
őszinte tisztelet és rajongás hangján írt hódoló feliratokat a Mes
terhez.

Ez a nagyszerű álmodozó, am ikor bennünket (Molnár Györgyöt 
és engem) az asztalnál látott, el tudta hitetni magával, hogy maga 
a Művészet és az Irodalom ebédel nála. Molnár m ár m egjárta volt P á
rizst, s így volt közös és érdekes beszédtémájuk, velem pedig Áb- 
rányairól szeretett csevegni, akiről tudta, hogy nekem is barátom. 
De ezek csak kivételes ünnepek voltak, s m ikor Molnár eltávozott 
a városból, e szimpozionoknak is végük szakadt, — csupa hétköz
napok következtek, s ezek m ár panaszoktól visszhangoztak. A di- 
vatjátm últ poéta nehezen tudott beletörődni abba, hogy már nem 
tényező az irodalmi életben, s hogy újak, „ism eretlenek” azok, 
akikről a lapok elismeréssel szólnak, míg róla hallgatnak. Rosz- 
szul esett neki, hogy a szerkesztők sokáig hevertették  a verseit, 
néha ki se adták ő'ket s a leveleit olykor válasz nélkül hagyták. 
Vadnay Károly például pompás levélíró és kifogástalanul udvarias 
férfiú volt, mégis gazdasági (időgazdasági) okokból Hiadornak ál
talam szokott üzenni, ha volt vele közölnivalója. Azt írta egyszer 
nekem:

— Jám bor Palit üdvözlöm, s arra  kérem, hogy m indent dicsőít
het a Fővárosi Lapokban, kivéve a színésznőket, akikről nálam 
jelenik meg tárca, bírálat stb., de vers nem. Ezért a „Rachel” és 
„Soldosné” epigram mákkal szabadon rendelkezhetik.

Hiador küldött ugyanis két kis költeményt a lapnak, amelyek



egyike Rachelt, a nagy francia tragikát dicsőítette, a másik pedig 
az isteni Lujzának, Blahánénak dicséretét zengette, aki akkoriban 
(1878) Soldos Sándor dunántúli birtokosnak volt átmenetileg a 
felesége.

Ez az üzenet rosszul esett Hiadorna'k, aki a rég eltem etett Ra- 
chelbe annak idején éppoly szerelmes volt, m int az akkor huszon
nyolc esztendős gyönyörű Blaha Lujzába, s Vadnayval szemben, 
aki a túlzott színészkultusznak sose volt barátja, mindig kevesellte, 
amit az újságok a színészekről s főleg a színésznőkről ,,hoznak”. 
Kétségbeesett azon, hogy kis versei nem jelenhetnek meg, s azzal 
fenyegetőzött, hogy ezt még megkeserüli Vadnay!

— Majd kikap tőlem! — kiáltotta kipirult arccal.
Gondolhatják, hogy’ kapott ki! . . .
Annál jobban örült a mellőzött költő, amikor később ezt olvas

tam föl néki szerkesztőnknek egy leveléből:
— Hiador ,,Szentilonai Jóslat”-a oly szép alkalmi költemény 

volt, aminőt újabb időben vajm i keveset írtak. Nemde?
Erre megbékült, s talán nem is gondolt arra  többé, hogy Vad

nay „kikapjon” . . .
Nagyobb bajt zúdított rá a levélíró, amikor egy levelezőlapja 

végén utóiratban megkérdezte tőlem:
— Mikor megy Hiador Párizsba?
Ez a kérdés szöget vert a fejébe s nagy probléma elé állította. 

A megelőző nyáron „odakint” já r t  a költő második hazájában, a 
szíve-lelke városában, de ebben a szezonban nem gondolhatott ha
sonló kirándulásra, m ert nem volt rá pénze. „Question d’argent”, 
panaszolta búsan. Az árta tlan  kérdésnek túl nagy jelentőséget tu 
lajdonított, s nyugtalanul tépelődött rajta:

— Tulajdonképpen el kellene mennem, ha m ár azt hiszik Pes
ten, hogy utazom. Hagyhatom őket ilyen balhiedelemben?

Azt hitte, hogy e „hiedelem” kötelezettséget ró rá s egészen 
komolyan kérdezte tőlem, nem volna-e helyes bankkölcsönt venni 
föl és kiutazni, ha már „odafönt” azt gondolják, hogy odakészül.

„Odafönt”, sajnos, vajm i keveset törődtek azzal, hogy a félig 
elfelejtett Hiador hol tölti a nyarat, s talán fölösleges is volt az a 
levél, amelyben a költő értesíte tte a szerkesztőt, hogy „a h ír té
vedésen alapult”, ő az idén itthon m arad és új kiadás céljából 
sajtó alá rendezi a könyveit, m ert majd csak eljön az idő, amikor 
a régi érdemes írókat megint olvassák . . .

Nem jö tt e l . . .



Amit Ghesterfield mondott egyszer az ő szokott bölcsességével 
és életismeretével: az embernek a modora a sorsa, az szomorúan 
vált be Hiadornál. Ha táblabírószerű vagy parasztos allűrjei le t
tek volna, ami tű rt divat volt az ő idejében, bizonyosan könnyeb
ben boldogul, s ha oly hangon beszél, m int Patay  István vagy 
Csanády Sándor (két rusztikus viselkedéséről ism ert alakja a het
venes évek m agyar képviselőházának), valószínűleg élete fogytáig 
követ m arad s részt vehetvén az annyira szórakoztató politikai 
életben, boldog öregsége lehetett volna. De így . . .

A legfinomabb lelkű és szavú emberek közé tartozott, akiket 
ismertem, s így sohase csodálkoztam, hogy a legboldogtalanabbak 
egyike is volt. Nem azért nem arato tt állandó sikereket sem az 
életben, sem az irodalomban, sem a papi, sem a politikai pályán, 
m ert üldözték. A világért se! Ő csak hitte, hogy üldözik. Hogy 
nem ju th a to tt el egyik pályán sem arra a m agaslatra, amely a két
ségtelen tehetségénél fogva megillette, azt túl finom és kelleténél 
érzékenyebb lénye okozta, amely m induntalan m egbántottnak 
érezte magát. A modora lett a sorsa. Akikkel érintkezett, még 
követtársai is, nem szokták meg az oly szemérmes jellemeket, 
akiket minden erőteljesebb szó s minden durva kifejezés szinte a 
becsületében érint. A pártban, amelyhez tartozott, bizony sok olyat 
hallott, ami nemcsak a fülét bántotta, de az ízlését is sértette. 
Néki még a Deák Ferenc apró dévajságai és kissé pajzán adomái 
is túl erőseknek tetszettek, s ha hallotta őket, a fejét csóválva 
búsult:

— Még Deák is . . .
A klubban nemegyszer csipkedték ízlésének a mimózaszerűsé

géért, s akárhányszor kellett hallania:
— Nem élünk Párizsban.
A füléhez ju to tt többször, hogy mikor valaki kissé drasztikusabb 

kifejezést ta lált használni, egy másik tréfásan figyelmeztette:
— Vigyázz! Itt van Jám bor Pali. Valahogy meg ne hallja!
Az ily gúnyolódás fájt neki. Ő bizony nem ejte tt ki az ajkán 

soha oly szót, amelyet a Rambouillet-palotában vagy Viktória ki
rálynő udvarában is el nem m ondhatott volna.

így szólt hozzám:
— Társalgásban, a franciától tanultam  ezt, éppen úgy kell vi

gyáznunk minden szavunkra, m intha könyvet írnánk. Még job-



bán, — m ert amit kimondunk, azt ferdítve adhatják tovább, míg 
amit leírtunk, az mindig tanúskodhatik m ellettünk. Én a monda
tot, m ielőtt kimondom, előbb gondolatban mindig megszerkesztem. 
Ez, ha egyszer megszokta valaki, semmi fáradságot se okoz. írá s
beli stílusunknak a tisztaságára pedig ügyelnünk kell nemcsak a 
nyelvünk szeretettből, de olvasóink iránti tiszteletből is. Én — 
hazudtoljon meg, aki tud — egyetlen szenvedő alakot se hasz
náltam  soha sem a prózámban, sem a verseimben. Önnek is aján
lom, törekedjen erre. A nyelv az írónak (s minden jóravaló em
bernek) legbecsesebb kincse, meg kell azt óvnia minden salaktól.

Ebben a tekintetben Hiador valóban kifogástalan volt. Précieux 
talán és dagályos mindenesetre, de mindig tiszta, nemes és elő
kelő. Fájdalom  (mily szomorú, hogy ezt a szót kell használnom: 
fájdalom!), az életben, e Hamlet szerint „világi üzlet”-ben is 
ilyennek bizonyult, s ott a sima modorát, a finom társalgását s a 
gyöngéd érzéseit még kevésbé honorálták, m int az irodalomban, 
ahol azokat legalább egy bizonyos időben és jókora olvasótábor
ban jogosultnak ismerték el. A helyzetét súlyosbította, hogy job
bára vidéken élt. Pakson született, bácskai falvakban lelkészke- 
dett, és Szabadkán m űködött m int tanár s később m int igazgató 
a gimnáziumban. Képzeljenek el egy férfiút, akinek a modora egy 
francia m árkié s a nyelve egy akadémikusé — képzeljék el őt 
ezeken a kultúrszegény homokbuckákon, s e városban, ahol ak
kor még csak néhány utcában volt rendes gyalogjáró . . .  Szeren
cséje volt, hogy em igrálnia kellett, — m ert Párizsból hazatérve, 
őt is, m int az elsőrendű em igránsokat általában, politikusnak ne
vezték ki s a parlam entbe küldték. Pesten mégse találták  annyira 
komikusnak az érzékenységét s a szalonias föllépését, m int a „jó 
vidék”-en, ahol akkortájt még sok helyen csak azt találták te r
mészetesnek, amin m egérzett a földszag, s m esterkéltnek vélel
mezték, amiből kiütközött Európa.

Még Pest se volt neki elég kulturált. Ott is váltig Párizst emle
gette, az „egyetlen” várost. Ez volt az ő urbs-a.

— Ott van csak az élet! — sóhajtotta. — M ásutt csak éldegél, ott 
él az ember.

S gyakran mondotta:
— Az em bernek tulajdonképpen két hazája van. Az, ahol szü

letett és Franciaország.
Amikor egészen fiatalon a negyvenes években mint költő föl



lépett, előnyére szolgált e finomsága, amelyet ugyan sokan finom
kodásnak és affektáltságnak, de mások meg annál szívesebben 
méltányoltak. A Honderű például, Petricsevich Horváth Lázárnak, 
az arisztokratikus szellemű szerkesztőnek a szépirodalmi lapja 
egyenesen Petőfi ellen játssza ki ebben az időkben (1846) Jám 
bort. Az ő választékosságát dicsőítette a Petőfi „durvasága” el
len, s Hiadort állította m intának Vahot Im re „lógosa” elé. így 
aposztrofálta ugyanis Szeberényi Lajos a „Századunkéban Petőfit, 
mire természetesen a másik táborból H iadort nevezték ki a P. 
Horváth Lázár ,,csatlós”-ának. Maga a fertálym ágnás Petricsevich 
lapjában „borzas kis legényké”-nek mondotta Petőfit, szembe
állítván őt a „m űvelt” s jóízlésű Hiadorral, „akinek költészete a 
legfrissebb forrásból fakad”.

Egy évvel későbben, 1847-ben, a Honderű közölte Iiiadornak 
Hattyuhangok  című versciklusát, és P. Horváth az akkor szoká
sos „szerkesztői csillag” alatt következőképpen nyilatkozik a való
ban szép poémáról:

— M últ számunkban m ár figyelm eztettük olvasóinkat e jeles 
közleményre. Hiador munkái a divatos Petőfié fölött — csekély 
véleményünk szerint — annyival fönnebb állnak, mennyivel egy 
európai műveltségű költér fönnebb áll olly költőnél, ki saját hóna 
keskeny szellemkörén túl mit sem ismer. Gyémánt mindkettő. 
Egyik, mellyen még ra jta  csüng az anyaföld salakja; másik amely 
művészkezek közé vetődött s a köszörűnek m inden újabb forgá
sával új tüzet, új fénysugárt lövell ki.

Valószínűleg 1847-ben is mosolyogtak a jobbítéletű olvasók a 
Honderű komikus megkülönböztetésén, mely szerint Hiador: költér 
s Petőfi csak: költő.

De bárm iként van, H iadornak volt oka elbizakodni, m ert ha a 
Honderű nem is képviselte az olvasók többségét, de a kisebbség, 
amelynek a nevében beszélt, ugyancsak tekintélyes volt s az 
arisztokrácia tagjaiból s más előkelőségekből állott. Nem sokkal 
később az Emléklapok egy főrangú Hölgyhöz című „versfüzér” 
megjelenése alkalmából a Budapesti Híradó is messze föléje he
lyezi Petőfinek Hiadort, akit Byronnal hasonlítva össze, kijelenti, 
hogy „Hiador egyetlenül, habár egyedül is, áll irodalm unkban”, 
s hogy ő abban „legvalódibb képviselője a tiszta lyricának”. Több 
lapnyi terjedelm ű bírálatban dicséri ez újság költőnket Petőfi 
rovására.



Csoda-e, ha az akkor mindössze 24 éves fiatalember, akit sokan 
Petőfinél nagyobbnak tarto ttak  s ,,magyar Byron”-nak neveztek 
el, hinni kezdett a küldetésében, és édes m éregként szívta magá
ba a jóleső hódolat dicsériádáit, amelyek folyóiratok hasábjairól 
és előkelő társaságok szalonjaiból hangzottak feléje?

Azokban az években, amelyekről itt szó van, Byron ,,nagy di
vat” volt, s a m agyar írók közül különösen Császár Ferenc, Va- 
hot Imre, P. Horváth Lázár és Jám bor Pál rajongtak érte. Ezek 
közül alighanem ez utóbbinak byronizmusa volt a legőszintébb. 
P. Horváth Lázár írt ugyan a „nagy lord”-ról m ár 1842-ben hosz- 
szú és hosszadalmas (három kötetre terjedő) életrajzot, de a te r
jengős műben vajmi kevés (vagy semmi) az eredetiség és ha nem 
is épp fordítás, de parafrázisa és némely részében szinte jegyző
könyvszerű leltára azoknak az angol biográfiáknak, amelyek m ár 
akkor közkézen forogtak. Tudása P. H orváthnak bizonyára több 
volt, m int Hiadornak (s angolul is jobban tudott nála), de a for
dításai kevésbé sikerültek, s a Don Juan költőjét dicsőítő versei 
távolrul se oly melegek, m int Hiadoréi, aki általában lelkesedőbb 
szellem s rajongóbb kedély volt.

Egy alkalommal különösen nagy elragadtatással szólott előttem 
Széchenyiről, s a beszélgetés folyamán kiderült: azért, m ert a 
Hitel írója is lelkes Byron-imádó volt, aki próbálta lefordítani 
Childe Harold-ot s együtt olvasta barátjával, Wesselényi Miklóssal 
a fenségesen zord Manfredet. Az Akadémia alapítását s a Lánchíd 
megteremtését nem tarto tta Hiador akkora érdemnek .. . Ő persze, 
mint a naiv lelkek szokták, m indent komolyan vett, s szerette, 
ha az emberek magukévá tették  a szimpátiáit. Aki Bérangert 
vagy Byront kedvelte, azt ő m ár pusztán ezért az ízlésrokonsá
gért is sokra becsülte. Mondtam is egyszer neki tréfásan: „Aki e 
két költőt szereti, azt ön viszontszereti”. Ami engem illet, én bi
zony csak az egyiket szerettem igazán, de őrizkedtem, hogy észre
vegye, miképp Béranger nem tartozik a kedvenc poétáim közé. 
Ha észreveszi, bizonyosan elszomorodik, s a barátságát is meg
vonja tőlem . . .

Byronnak a kultuszát m indhaláláig ápolta. Mi'kor 1860 körül 
Velencében já r t (ahogy ekkoriban mondották: andalgott), minde
nütt a b rit költő nyomait kereste. Lakást közel bérelt a Mocenigo- 
palotához, ahol mintegy negyven évvel ezelőtt Byron az 
állatseregletével s a szeretőjével, M argaréta Cogni-val („maga
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is egy szépséges á lla t”, ahogy őt a nagy költő elnevezte) élt, s a 
velencei pletykának bőséges beszédanyagot nyújtott. Hiador nem 
nyugodott, míg föl nem födözte azt a gondolást, aki állítólag a 
Childe Harold költőjét a Lidóra szokta vinni, s boldog volt, hogy 
ő is ennek a járm űvét használhatta, amíg csak az álomvárosban 
időzött. A rajongó poéta nem is gondolt arra, hogy az a barcarole, 
aki a Byron hajósának adta ki magát, nem lehetett ez a nagy 
bajuszú Tita, aki a híres ,,pilgrim ”-nek a szolgálatában állott. Ez, 
ha még élt a Hiador idejében, m ár aligha szállított ki „forestiere”- 
ket a Lidóra, — nyolcvanesztendős korukban a velencei gondo
lások m ár nem forgatják az evezőjüket. De a hit boldogít, és Hia- 
dornak mindig jól esett a tudat, hogy közte és bálványa közt ez 
a velencei hajós volt az eleven kapocs. Ekkoriban írhatta  a költő 
egyikét ama Byron-verseknek, amelyekben leckéztette Angliát, 
am iért az kiüldözte hazájából annak nagy fiát.

Minden ellened volt,
A b ritt föld, az égbolt, 
így álltái mogorván!
De nőve a vésztől,
Egy fejjel nagyobb lől,
Nagyobb m int az orkán.

Béranger m ellett Byront szerette legjobban, ami arra vall, hogy 
lelkének nagy volt a befogadóképessége, s hogy abban a végle
tek is találkozhattak. Alig lehet elképzelni két költőt, aki jobban 
különbözne egymástól, m int ez a kettő. Ha az életben találkoz
nak, semmi esetre se kötnek barátságot, s ha Béranger megláto
gatta volna angol kollégáját a Mocenigo-palotában, a vizitjét nem 
ismételte volna meg. Éspedig két okból. Először, m ert Anglia 
száműzöttje nem nyerte volna meg a francia „bourgeois” tetszé
sét, s másodszor, m ert Byron, ahogy őt ismerjük, megparancsolta 
volna a személyzetének, hogy ha szeretik az életüket, ezt az em
bert többé ne engedjék be hozzá. De a Jám bor Pál szívében he
lyet ta lált s ott békében fért meg mind a kettő. Hiador, aki ver
selni a francia chansonnier lírá jára  támaszkodva kezdett, később 
Byron sokkal szenvedélyesebb, lázasan lüktető poézise felé for
dult, anélkül hogy első ideáljához hűtlenné lett volna. Ebben a 
predilekcióban találkozott a m agyar irodalom egyik legnagyobb



értékével: Madách Imrével, aki szintén im ádta Byront. Hiador, 
aki a föllépésekor szemben állt Petőfivel, később Madách mellé 
került. Az előbbi helyzetbe, amely néki volt a legkellemetlenebb, 
belekényszerítette az esztétikai pártoskodás, a másikat, amely egy 
időre boldoggá tette, a Madách rokonszenvének köszönhette, aki 
elsőben néki adja át elolvasás és bírálat céljából az Ember T ra
gédiáját. Hiadornak ez a bizalom igen jól esett, és büszke is volt 
rá, szerényen tanácsolta mégis új barátjának, hogy mutassa be a 
művét A rany Jánosnak is. Így Jám bornak elv itathatatlanul abban 
is van érdeme, hogy e hatalm as koncepciójú költeménynek nem 
kellett, m int régebben a Katona Bánk bánjának évtizedekig várni, 
amíg észreveszik.

Nos, a költő, kit a kritika és az olvasóközönség egy része éve
kig a nemzete legkülönb dalnokának tart, s aki később egy nagy 
géniusz barátjává s bizalmasává lesz, jól érezhette-e magát, mi
kor az irodalm i harcok, am elyeknek homlokterében állott, rég le
zajlottak és feledésbe mentek, s az a nagy bará tja  is, aki őt kon- 
geniális szellemnek és hozzája méltó költőnek ism ert el, elkese
redetten visszavonult az élettől és az irodalomtól s aránylag fia
talon meghalt? Az elkeseredése nem szorul egyéb megokolásra . . .

S az évek múltak, s az öregedő költő egyre magányosabb lesz. 
Itt-tartózkodásának első éveiben még szívesen beszélgetett a tisz
telőivel a kedvenc témáiról, a költészetről, a francia szellemről 
és Párizsról. Ha a városligetbe sétált ki, útja elvitte a mi házunk 
előtt is. Ilyenkor beszólt hozzám, s megkérdezte, van-e kedvem 
kirándulni vele a szabadkai Bois de Boulogne-ba. E séták feled
hetetlenek előttem, m ert ilyenkor megnyílt a szíve a költőnek egy 
őt megértő „fiatal” barátjának a rokonszenve előtt, s ha rapszo
dikusan is, de mindig érdekesen beszélt párizsi éveiről s ifjúsága 
küzdelmeiről. Sokszor nálam telepedett meg, s valam ikor m ár 
megénekelt gesztenyefám árnyékában az ő lágy hangján meghit
ten csevegett könyvekről, saját magáról s m ert igen udvarias je l
lem s gyöngéd természet volt, rólam is. De a költő gyorsan öre
gedett, hipochondriája az évek m últával egyre fokozódott, — las- 
sankint bizalm atlanná s em berkerülővé lett. Az újságolvasás kínzó 
fájdalm at okozott neki, m ert a sorok között re jte tt célzásokat ta
lált, am elyeket m agára vonatkoztatott, holott az újságok, ame- 
lyeknék jobbára fiatal m unkatársai m ár csak a nevét ismerték, 
nem is gondoltak arra, hogy foglalkozzanak vele. Sic t ra n s i t .. .



A nyolcvanas évek vége felé mindjobban visszavonult Hiador 
mindentől és mindenkitől, s megkezdte egészen magányos életét. 
Engem 1888 augusztusában látogatott meg utoljára, hogy rész
vétét jelentse apám elhunyta alkalmából, aki orvosa és barátja volt. 
Könnyes szemmel adott kifejezést fájdalmának, s azt ígérte, ezen
túl gyakrabban fog fölkeresni s velem a régi jó időkről beszél
getni. Mosolygó szájjal és síró szemmel idézte az elmés francia 
verset:

C’ était le beau temps,
J ’ étais tant malheureux!

(Ez volt a szép idő, oly boldogtalan voltam!)
De nem jö tt többé. Remetévé vált, aki csak akkor mozdult ki 

hazulról, ha nagyon m egkívánta a levegőt vagy ha, hite szerint, 
valami igen fontos dolga akadt. E magányosságot csak ritkán 
szakította meg egy-egy — rendesen igen rövid tartalm ú — inter
vallum, amelyben beszédes lett, s ha keserűen is, de p illanatra 
föléledt bizalommal közölte azokkal a híveivel, akikkel véletle
nül találkozott, hogy beteg, s hogy a m últ még mindig kísért. 
Régi elfeledett s valószínűleg meg se történt eseményeket eleve
n ített föl ilyenkor, amelyek szomorú bizonyságai és kétségtelen 
tünetei voltak egyre fokozódó üldöztetési m ániájának. Ez a han
gulata s az abból táplálkozó félelme olykor a Rousseau folie de 
persécution-jára emlékeztetett. Egy ily utcai találkozásunk alkal
mával így szólt:

— Jó, hogy látom. Már rég óhajtottam  figyelmeztetni: ne higy- 
gyen azoknak a híreknek, amelyek Párizsban vannak elterjedve 
rólam. Azt fogják rám, hogy egy kofa többet adott vissza a tíz
frankos aranyból, amellyel fizettem, mint amennyi járt, s hogy 
ezt a pénzt m egtartottam . Nem igaz, m ert ahogy észrevettem a 
tévedést, a többletet nyomban visszaadtam.

Biztosítottam őt, hogy ily hírek nincsenek forgalomban róla, s 
ha volnának, senki se hinné el őket. De őt nem lehetett megnyug
tatni. Az ily bajnak a természete az, hogy k iirthatatlan  .. .

Modorának a diszkrétsége és hagyományos udvariassága még e 
beteges állapotában se hagyták őt cserben, s tanítványai, akiknek 
egy része m ár rég meglett ember és tekintélyes ú r lett, még ek



kor — hanyatlásának e szomorú korszakában — is tanulhattak  
volna tőle. Persze nem rendhagyó igéket, de úri viselkedést.

Üj — utolsó — lakásában (A Jugoslavenska Banka mostani há
zában) m ár rohamosan hanyatlott az egészségi állapota, — kezdte 
nem szeretni, hogyha háborgatták (azaz: látogatták), s ő is mind gyé
rebben bukkant föl az utcákon. A városligetbe is ritkábban sé
tált ki, m ert hogy odaérjen, néhány utcán kellett végigmennie, s 
ez neki m ár-m ár úgy tűnt föl, m int holmi vesszőfutás. Az utcá
kon annyi ember hemzsegett, s ezek közül sokan köszöntötték is, 
m ert a város e nevezetes-híres férfiát, aki könnyebben ír verset, 
mint más halandó számlát vagy nyugtatványt, m indenki ismerte, 
s néhányan, akik régebben beszélőviszonyban állottak vele, néha 
meg is szólították. Ez neki most már, amikor a világfájdalm a el
keseredésbe csapott át és valami ism eretlentől való félelemmé fa
jult, nem kevésbé volt terhére, m int Axel Borgnak, S trindberg 
híres regényhősének, aki mindenkiben, aki közeledett hozzá, el
lenséget és üldözőt szimatolt. Jám bor persze ezeket az ellensé
geket nem a szabadkaiak között kereste, hanem Budapesten és 
— harminc esztendővel az emigrációból való visszatérése után! — 
Párizsban. Ő ugyanis betegsége ez időszakában még a párizsi 
„F igaródból is tám adásokat olvasott ki „a sorok között” a sze
mélye és a költészete ellen.

Ha mégis kijött néha az utcára, lehetőleg a kocsiúton bandu
kolt, ahol akkor még távolrul se volt oly élénk kocsijárat, m int 
mostanában, az autók pedig akkor még csak várták, hogy forga
lomba hozzák őket. A gyalogjárót elkerülte, hogy ne oly sokan 
emeljék meg előtte a kalapjukat, s néki kevesebb tisztelőjének 
kelljen a kezével inteni. M ert ekkor, a m elankóliája és hipochond- 
riája éveiben is, párizsiasan köszönt, elegáns kézmozdulattal, m int- 
na a Boulevard des Italiens-en találkozna Auguste Villemot-val 
vagy Jules Janinnel, akiket párizsi esztendeiben jól ism ert s ak ik
kel ott barátságot kötött.

E ritka megjelenései alkalm ával rendesen meleg sállal övezte 
körül a nyakát, a szája elé pedig zsebkendőt tarto tt, s a benyo
más, amit így tett a szemlélőre, bizony nem volt vigasztaló, s kü
lönösen leverőleg hatott régibb tisztelőire, akik még emlékeztek a 
költő finom abbé-alakjára, elegáns úri m agatartására s a szelíd 
fényre, amely a szeméből azelőtt kisugárzott s körülötte a meg
értés és a gyöngédség poézistől illatos atm oszféráját terem tette 
meg. A nyakát védő s az ajkait fedő két kendő m intha azt jelezte



volna, hogy a férfiú, a’kit a hideg légáram ellen óvnak, már fél
idejét já rja  és életének a fagypontja felé közeledik, s mintha azt 
súgták volna halkan a szembejövőknek: ne állítsátok meg, ne há
borgassátok, hagyjatok neki békét!

És az emberek, ha nem is m indnyájan diszkrécióból (sokan bi
zony önzésből és kényelemszeretetből), békében hagyták. S a sze
gény költőnek tapasztalnia kellett, amit Goethe énekel a Meister 
Vilmosában: Wer sich dér Einsamkeit ergibt, ach Dér ist hald 
alléin. (Ki csak m agányra vágy, mi könnyen egyedül lehet! — 
Szász Károly fordítása.) Az öreget, bármily szép a múltja, akkor 
se igen háborgatják tiszteletnyilvánításukkal és rokonszenvük ki
fejezésével a fiatalabbak, ha az keresi a társaságot és hívogató- 
lag nyitja meg az a jta ját ország-világ előtt, hát még ha a sokáig 
élő maga szolgáltat ürügyet a viselkedésével arra, hogy elhanya
golják. Jám bor így zavartalanul vándorolhatta végig azt a pár 
utcát, mely a főtérről a városliget „virányai” felé vezetett, m ár 
hozzám se té rt be, mint azelőtt, ha útja a házunk előtt elvezette, 
némi irodalmi tereferére, amelyet az általam  m ár megénekelt s 
azóta el is hunyt gesztenyefa a la tt oly gyakran folytattunk. (Én 
ugyanis, m intha csak m egsejtettem  volna, hogy magam is hosszú 
életű leszek, mindig megadtam az öregeknek az őket megillető 
tiszteletet.) Nem állított be hozzám, s ha végigment az utcánkon, 
az ablakból szánakozó szeretettel pillantottam  utána. De én se há
borgattam  őt keserű meditációiban. Hiszen nem akart gyógyulni, 
s m ár nem tudott b a rá tk o zn i. . .

Ily ú tjai alkalm ával néha mégis, akik összeakadtak vele, s va
lamikor a bizalmas köréhez tartoztak, kötelességüknek vélték, 
hogy udvariasan tudakolják hogy létét. Ezek, ha ősszel vagy télen 
szólították meg s érdeklődéssel kérdezték, m ért nem mutatkozik 
soha a tisztelői között, akik a társasága után vágyódnak, rende
sen — több-kevesebb változattal — ezt a feleletet kapták:

— Most még nem lehet — s a torkára m utatott, amely be volt 
pólyázva. — De megjön annak az ideje is. Majd tavasszal. Akkor 
megint ember s talán költő is leszek. Öreg em bernek napsütés, 
zöldellő virány kell. Óh, a tavasz! A tavasz oly szép, oly vidám, 
s ha megjön, meglássa, m indjárt minden jóra fordul, s én is me
gint egészséges leszek. Addig is: Isten Önnel!

És elsietett.
Ha pedig a tél m últával intéztünk hozzá hasonló kérdést, azt 

szokta válaszolni:



— Nemsokára. Nemsokára. Már nem tartha t soká. De most még 
kissé nehezemre esik a társalgás.

Megint a torkára m utatott, amely tavasszal is gyapjúkendőbe 
volt csavarva, in tett a kezével, s nem kívánt tovább diskurálni.

A társalgás nagy művésze m ár nem szeretett — és sajnos, nem 
tudott — csevegni, esztétizálni, vitatkozni, emlékezni, s Párizs 
szépségeit se óhajtotta m agasztalni a „profánok” előtt, akik azo
kat még nem ismerték, s akiket azelőtt nem győzött rábeszélni, 
hogy okvetlenül és mielőbb látogassák meg ezt az „egyetlen” vá
rost, ahol az élet szebb, m int bárhol, s ahol a nők még szebbek, 
mint i t te n . . . (Ami nagy szó volt, m ert Szabadka mindig híres 
volt a hölgyei szépségéről.)

Sokat szenvedett a szegény költő. Nem tartozott az emberiség 
legnagyobb vigasztalói, az igazi nagy géniuszok közé, de a mélyen 
érző és szenvedésre hivatott poéták gárdájához tartozott, ama líri
kusok közé, akiknek a megértéséhez ismerni kell a mondást, és 
méltányolni a benne kifejezett igazságot, amely egy szintén nem 
boldog költőnek (Justinus Kernernek) a hagyatékából származik: 
Poesie ist tiefes Schmerzen. H iadornál a poézis fájdalommá lett, 
s a fájdalom költészetté nem esedett.. . Egész oeuvre-jén végig
vonul a heinei és Leopardi-szerű világfájdalom, amely kétségtele
nül veleszületett és lírájának velejárója volt. Az objektív ítélet 
előtt a H iadorral rokonszenvező olvasó szemében ez a „Welt- 
schmerz” nem annak bizonyult, aminek néhány bírálója, még Toldy 
Ferenc is, tarto tta , másoktól rá tapadt vagy mások műveiből el
lesett vagy átkölcsönzött hangulatnak. Szerette ugyan Byron vi
lágfájdalmas költészetét, de talán még jobban a Béranger élet
igenlő vidám líráját. A fájdalom, amely átsajogja a hiadori ver
seket, m agának a költőnek a fájdalm a volt, s szívének a szívéből, 
nem pedig más dalnokok lan tjának  a húrjaiból fakadt.

Ám a baj, a lélekkínzó betegség, amely ezekben a szomorú 
években gyötörte, már nem a költészetéből táplálkozott, — az a 
sorsából szakadt rá. Életének a nagy tragikum a, amelyről egy 
előző fejezetben volt szó, abból az aránytalanságból eredt, amely- 
lyel szépen induló s dicsőséges jövővel kecsegtető pályája meg
indult (trombitaharsogás, dobpergés, tapsvihar és éljenzés) s amely- 
lyel az (mellőztetés, feledtség, agyonhallgattatás) aránylag korán 
lezárult. Azok közé a boldogtalan költők közé tartozott, akik a 
dicsőségüket túlélik, — talán a legnagyobb csapás, amely írót, 
művészt érhet. Mint fiatal költő az érdeklődés középpontjában ál



lőtt, tarsolyában a legfényesebb jövőnek m arsallbotjával, s alig 
lett ötvenesztendős, már tapasztalnia kellett, hogy elfelejtették.

Az ily letörést a legegészségesebb idegrendszer is nehezen vi
seli el, s a Jám bor testi-lelki s truk tú rája  ily katasztrófának az 
elviselésére nem bizonyult elég erősnek. Amint a modora lett a 
sorsa, úgy a divatból-kijövetele lett a végzete. Ez volt az a be
tegség, amely ,,magányos”-sá s emberkerülővé tette. Már nem 
tudta elviselni testvérét, az embert. A költő, aki olyan melegen 
szerette az emberiséget, végül félni kezdett annak egyes példá
nyaitól, minden homo sapienstől, s nyugtalan, izgatott lett, ha bár
hol találkozott vele. Az em bertársai fölöslegesebbekké lettek előtte, 
mint am ennyire ő vált nélktilözhetővé a kortársak szemében, s 
különösen ama későbbi kortársakéban, akik m ár nem lehettek ta 
núi a dicsőségnek, amelynek napjában valaha sütkérezett, s a te t
szésnek, am elyet költészete egy előbbi nemzedék olvasóinak a lei
kéből kiváltott.

Mégis, akik közel álltak hozzá, akár mint emberhez, akár mint 
dalnokhoz, átérzik és meggyőződéssel vésethetnék síremlékére — 
ha volna ily emléke! — egy másik költőnek a versét: Dalt érde
melt, mert költő, könnyüt, mert szeretett .9

Ha a hálátlan utókor egy hálás rohamában állít m onumentu
mot, bárm i szerényét, néki, a sírkövére, ajánlom epitáfium nak e 
meleg szavakat.



REVICZKY GYULA1





Reviczky Gyula, aki 1855-ben született, m ár 1889-ben itt h a 
gyott bennünket, — zsenik szokásaként, akik akkor szűnnek meg 
alkotni, am ikor mások úgyszólván csak a m unkájukhoz fognak. 
Raffaelo, Mozart, Byron, Kleist, mind az ő korában haltak meg 
(Petőfi még sokkal fiatalabban), s bár a művészeti hagyatékuk 
hasonlíthatatlanul jelentékenyebb az övénél, ő is hasonló kegye
letre és rokonszenves érdeklődésre számíthat, m int e nálánál na
gyobbak. Amennyivel kisebb a halhatatlansága, annyival több 
volt a szenvedése, s az élete még az öngyilkos Kleisténál is szo
morúbb. Talán csak Leopardiról lehet elmondani oly joggal, m int 
Reviczkyről, hogy a szenvedés költője. Korai halálán kívül ez a 
szenvedés az oka, hogy különös szeretettel és nem szűnő kegyelet
tel emlékezek rá vissza. Barátom  volt, s nem ma gondolom el 
először, mily igazságtalanság volt a Sorstól, hogy ezt a nagy te
hetségű költőt oly korán szólította el tőlünk, míg minket, kiseb
beket, itt felejtett.

Túléltem őt annyi sok esztendővel, s gondolom, a magam ré
széről ezt csak azzal tehetem jóvá, ha följegyzek róla egyet-mást, 
amit mások nem tudtak, vagy elfelejtettek megörökíteni.

♦

Már a pályánk legelején, a hetvenes évek közepe táján ism er
kedtem meg vele, de a találkozásunk csak jóval későbben m é
lyült barátsággá. Az első időkben, úgy látszik, nem nagyon ér
dekeltük s ennek folytán nem is tegeztük egymást. A barátság
gal is úgy vagyunk, mint a szerelemmel, mely néha pillanat a latt 
születik meg, máskor meg időmúlásra, érésre és kedvező viszo



nyokra szorul, hogy erőre kaphasson. Fiatal írók, akár tehetsége
sek, akár nem ( m ert ez nem a talentum uk mértékétől, hanem a 
gondolkozásuk egyezőségétől függ), hamarosan szoktak összebarát
kozni, — kettőnknél ez nehezebben ment. Már egész sor kávéházi 
estét töltöttünk együtt nagyobb társaságban, s még nem találtunk 
egymásra, — még mindig nem szam arazhattuk össze egymást.

Ezt ugyan később, barátságunk legmelegebb korszakában se 
tettük (mert én őt fényeselméjű írónak tartottam , ő pedig — igen 
udvarias ember volt), de Balázs Sándortól, az akkori hum oristák 
egyik legkiválóbb]ától hallottuk:

— Mit gondoltok? Mi a különbség azok között, akik tegeződ- 
nek és azok között, akik magázzák egymást? Az előbbiek nyíltan 
megmondják a barátaiknak, hogy szamaraknak ta rtják  őket, az 
utóbbiak csak gondolják ezt róluk.

Én nem tegeztem Reviczkyt az első találkozásnál, talán m ert 
egy esztendővel korábban született,2 s ő engem esetleg azért nem, 
m ert jobb kabátban jártam . A költő szemérmetes-szégyenlős és 
büszke alapterm észetétől k itelle tt ez a vonakodás. Hasonlított eb
ben a tekintetben Vajda Jánoshoz, aki „nagy idők nagy tanúja”- 
ként botorkált közöttünk amaz esztendőkben, s irodalom történe- 
tileg fém jelzett dicső neve ellenére képes volt tekintetesurazni és 
megnagyságolni azokat az írótársait, akik nem voltak méltók, 
hogy a cipőjét begombolják, ha véletlenül jobb állásban voltak, 
mint ő, aki csak költő, író, újságíró és szerkesztő volt, s egyéb 
sem m i. . .

Hogy’ vélekedett akkor rólam Reviczky, nem tudom, — talán 
az ő érzéseit is az a ,,je ne sais quoi” irányította, amiről később 
oly sokat csevegtünk együtt, az a különös fluidum, amely a rokon- 
és ellenszenveket kelti, növeli, szabályozza. Bizonyos, hogy első 
látásra nem fogadtam szívembe a kopott ruhájú, sápadt, rossz
kedvű poétát. Később, helyesebben: nemsokára, amikor egyet-
mást m egtudtam  a regényesen szomorú gyermekségéről, a nélkü
lözéseiről, a sehovásetartozóságáról, a családtalanságáról és o tt
honnélküliségéről, s amikor meggyőződtem, hogy ifjúkorához és 
vigasztalan életviszonyaihoz képest aránylag mily sokat tud, m ele
gebben kezdtem vonzódni hozzá. De még mindig tartózkodó maga
tartást tanúsítottam  vele, m int mindazokkal szemben, akik abban 
a hírben állottak, hogy ,,kelleténél jobban gyűlölik a zsidót”. Nem 
szerettem, ha „k ivéte lekén t kezeltek, s ha azzal a megokolással 
kívánt valaki megajándékozni a barátságával, m ert „más” vagyok,



s „nem olyan, mint a többi”. Minden zsidónak vannak ilyen ba
rátai a másfelekezetüek, és minden kereszténynek vannak ilyen 
kivételes favoritjai a zsidók közt. Az effajta szeretetből én nem 
kértem.

Reviczky is, m int abban az időben a ,,fiatalok” közül sokan 
(Szabó Endre, Tóth Béla, Inczédy László, Koroda Pál stb.) azzal 
indult útnak írói pályáján, hogy Istóczy Győzőre esküdött, aki 
1875-ben bontott zászlót és toborzott alája híveket az antiszemi
tizmusnak. Istóczy maga nem volt veszedelmes ember, s azokban, 
akiknek ártani akart, kevesebb kárt tett, m int saját magában. 
Tragikus alakja lett a politikájának, amely m agában se volt jogo
sult (sőt akkoron igazán népszerű se), s az ő gyönge vezetése 
alatt éppen nem tudott tényezővé lenni. A szegény ábrándozó szo
morúan fejezte be nagy garral kezdett ,,állam férfiú pályáját. Kis 
vagyonát elköltötte dilettáns tollal megírt röpiratainak a kinyo- 
m atására és terjesztésére, s végül abból tengette életét, hogy le
fordítván m agyarra Josephus Flavius könyveit a zsidók történeté
ről, e művével maga házalta végig az országot s adta el annak 
példányait a — zsidóknak. (Más bizony nemigen vásárolta őket.) 
E különös rajongó „rosszkor” kezdte hirdetni az elveket, amelyek 
akkor még nem találtak term ékeny talajra. Egyik-másik epigonja, 
a későbbi évtizedek története bizonyítja, jobban találta el a „he
lyes időpont”-ot, s nagyobb sikereket is a r a to t t . . .  A zászlóbontó 
idealistát sokkal többen nevették ki, m int ahányan követték, de 
az ifjú irodalom ra s a fiatal irodalm árokra a program ja nem m a
radt minden hatás nélkül. M ikszáth is, mielőtt lekerült Szegedre, 
„sokallta” a zsidókat és „kevesellte” a „becsületes em berek”-et. S 
nem ő volt az egyetlen író és politikus, aki a pályáját antiszemi- 
táskodással kezdte, liberalizmussal folytatta, és opportunizmussal 
végezte.

A nevezett írók s még néhányan, akiknek a neve azóta fele
désbe merült, kezdtek Stöckeire, Rohlingra hivatkozni, Dumesnil- 
marigny-ből idézgetni és zikcene-zakcenezni. Ám ezek az első 
„kibocsátású” antiszemiták — az irodalomban legalább — ham ar 
megenyhültek, s később szinte zsidóbarátokká szelídültek. A m á
sodik „emissió”, amelyet 7—8 évvel később Ónody Géza és Tisza- 
eszlár fog életre szólítani, m ár makacsabb lesz, azt nem lehet 
majd oly könnyen mederbe szorítani s a hivőit „észretéríteni”, — 
ott m ár nemcsak szürke elméletekről, hanem pártegzisztenciákról, 
politikai egzisztenciákról és hatalm i törekvésekről is lesz szó. A



harm adik nemzedék gyűlölködése pedig, amelyet a háború, a kom- 
műn és a terro r fakasztott, egészen gyógyíthatatlannak fog bi
zonyulni.

A Tóth Béla megtérésében semmi szerepem se volt — őt a 
nyíregyházi vérvád-tárgyalás atrocitásai térítették  el az előítéletei
től —, de a Reviczkyében volt valami kis részem, s ha ez érdem, 
némi érdemem. Ez a költői lélek pár évi ismeretség után hozzám 
is, a felekezetemhez is közeledni kezdett, s végül is beösmerte, 
hogy a gyűlölségre épített és kizárással dolgozó politika nem lé
vén emberséges, nem lehet erkölcsös és nem lehet célravezető 
sem . . .  Az akkori antiszemitizmus — óh, mily árta tlan  kis szóra
kozás volt az! —, amint mondtam, távolrul se volt olyan engesz
telhetetlen, m int az, amelyben ma gyönyörködhetnek azok, akik 
szeretik, ha az erős üti a g y en g é t. . .  Mi volt ennek az igazi oka? 
Az-e, hogy a politikusok akkor szelídebbek, vagy az, hogy a zsi
dók szeretetrem éltóbbak voltak? — nem tudom. Tény, hogy amaz 
esztendőkben nem egy antiszem itának a barátságával „dicseked
hettem ”, s akadt köztük olyan is, aki egyenesen a kedvemért en
gedett bizonyos százalékot a „meggyőződésbe negyvennyolcából. 
Így Reviczky Gyula is.

Egyszerre csak azt vettük észre, hogy szeretjük egymást, s et
től fogva, valahányszor m egfordultam Budapesten, ebéd után és 
esténkint mindig együtt voltunk, színház után a Váci utcai Koro
nában kapucínereztünk, s aztán még sokáig sétáltunk, és közös 
nagy szerelmünkről, az irodalomról csevegtünk. Ilyenkor néha el 
se váltunk, s éjjel is együtt m aradtunk. Reviczky mindig szegé
nyes bútorzatú hónapos szobákban lakott, s haláláig — amely, 
fájdalom, nagyon is korán jö tt — kényelmetlenül, sőt nélkülözé
sek közt élt. Jól esett hát neki, ha olykor meghívtam szállodai 
szobámba, s az éjét ott puha párnákon tö lth e tte . ..  Olcsó világ 
volt akkor, — harminc forint havi bért fizettem a Hungáriában 
harmadik emeleti D una-partra néző szép szobáért szolgálattal 
együtt. Az olyan vendégágy, am elyet ily alkalm akkor fölállíttat
tam, egy forintba került, s a szegény költőnek ham isítatlan élve
zetet nyújtott. Ö ebben az olcsó világban is nyomorgott, s az ak
kori társadalom nak örök szégyenére gyakran éhezett is. A költők
kel szemben — s épp az igaziakkal szemben — mindig nagyon 
közömbösek és szívtelenek voltak a kortársak. M ozart után nem 
m aradt annyi pénz, hogy tisztességesen temethessék el, s a hetvenes 
és nyolcvanas évek magyar közönsége szenvtelenül nézte és ér



zéketlenül tűrte, hogy egyik legkiválóbb poétája kénytelen éhezni. 
Szép sírem léket persze kapott a halála után, és utcát is neveztek 
el róla (amíg élt, szobája se volt mindig), de nem akadt politikus 
vagy városatya, akinek eszébe ju to tt volna a nagy dalnok részére 
tiszteletdíj megszavazását indítványozni, — B aum garten-alapít- 
vány pedig akkor még nem volt/' Az Emma-dalok sápadt költő
jének ilyform án nem is esett rosszul (de persze jól se!), ha vala
melyik barátja  a szerény vacsoráját s a még szerényebb kávéházi 
,,cech”-jét kiegyenlítette, vagy — mint az em lített esetekben — 
európaibb ággyal kínálta meg, m int amilyenen rendesen szokta az 
álmait álmodni.

Reviczky büszke volt a ném et tudományára. Csodálatos is volt, 
hogy autodidakta létére szinte a tökéletességig elsajátította ezt a 
m agyaroknál akkoriban éppen nem népszerű nyelvet. Szeretett 
német költőkből (Goethéből, Heinéből és Lenaüból) idézni s né
met m ondatokkal tarkítani a beszédét. Mikor először nyúlt végig 
ezen a szállodai ágyon, fanyar mosollyal — óh, szegény jó Gyu
lának a legelégedettebb mosolya is fanyar volt! — mondta:

— Nie w ar ich so gut gebettet!
(Sose volt ily jól vetett ágyam.)
Hogy’ fá jt nekem, hogy e kiváló szellem és Isten kegyelméből 

való poéta ily viszonyok között él, hónapos szobában lakik, és a 
legtöbbször vörösterítékű sorházakban ebédel! A kávéház term é
szetesen m in t életszükséglet szerepelt a napirendjén, — akkoriban 
(és még igen sokáig) az íróknak második otthona volt ez a jó 
füstös meleg hely. Itt adtak ők találkát azoknak a bájos nőszemé
lyeknek, akiket múzsáknak szoktunk Aevezni, s e hölgyek, akik 
szeretik a meleget, itt szívesebben ölelkeztek az imádóikkal, mint 
azoknak sivár otthonában, ahol nem kínált nekik kényelmet bár- 
sonykerevet, s nem sugárzott meleget a fűtetlen vaskályha. Még 
az oly írók is, akiknek kellemes ,,home”-juk volt, itt alkották a 
verseiket és novelláikat, s köztudomású, hogy tíz évvel utóbb a 
legjobb m agyar regények egyike, Ambrus Zoltán remekműve, a 
Midas Király  elejétől végig kávéházi m árványasztalon k észü lt. . . 
Reviczky is (mint még sokkal későbben Ady) ilyen alkalm atos
ságon dolgozott legtöbbször. A kávéház jótékony intézményét ő 
se nélkülözhette, s e fényűzés költségeit az ebédjén-vacsoráján ta 
karította meg . . .

Ha nem születik jellemesnek, büszkének és szemérmetesnek, 
talán ő is hódít oly mecénást, aminőre szert te tt később a ke



vésbé rászorult Bródy Sándor,^ mecénást, aki hóna alá nyúl a 
küszködő poétának, s leveszi róla a nap gondját s az éjjel nyug- 
hatatlanságát, de ő, a minden költőtársánál szerényebb, a maga 
emberségéből — Reviczky-tüdővel és Reviczky-fizikummal! — 
akart megélni. Ó, hogy az ilyen emberség néha a legderekabb 
embernek se elég! . . . Nagy koncesszió volt tőle, ha nem tiltako
zott az ellen, hogy egy-egy alkalommal valamelyik barátja  fizessen 
helyette a Szikszay-ban vagy a Kammon-ban. Am it gazdag asz- 
szonyok mint udvariassági aktust fogadnak el náluk szegényebb 
férfiaktól, akikkel véletlenül egy asztal mellé kerülnek, azt ő csak 
kelletlenül s kényszeredetten tű rte  a társaitól. Néki nemcsak azért 
já rt ki az utókortól fokozott elismerés, m ert nagy költő volt, de 
azért is, m ert sokat szenvedett. A szenvedés nemesít, tartják  so
kan, s ha e mondás nem is illik mindenkire (hiszen a szenvedés 
sokakat demoralizál), Reviczkyre nagyon is talál. Az apja (Re
viczky Kálmán) csak nevének a viselését engedhette meg a tö r
vénytelen fiának, a nemességet nem ruházhatta át rá, — ezt a 
máskülönben kétes értéket a nemesen tű rt szenvedésével szerezte 
meg a „M agány” költője, s így ha nem is volt nemesember, nemes 
ember-ré lett. A költő akkor is szenved, ha a költői érzésein kí
vül nincsen egyéb baja, — hát még ha szegény és beteg, mint 
Reviczky volt, akinek még azonkívül szomorú „apai örökség”-ével: 
törvénytelen származásával és anyagi helyzetével arányban nem 
álló magas műveltségével is küzdenie kellett. Szeretni kellett őt 
nemcsak a verseiért, de a szenvedéseiért is . . .

Gyakran mondta:
— Heine távolrul se volt oly boldogtalan, m int én. Valószínű

leg többet szenvedett, de a holnapja meg a holnaputánja biztos 
volt. Fizikai fájdalm at többet állott ki, m int én, de lelkileg én 
szenvedek többet. Ha egy időben élnénk, szívesen cserélnék vele 
sorsot.

Erről a beteg költőről (és K leistről meg Leopardiról is) sokat 
beszélt ily együttlétek alkalmával. Érthető, hogy azok a költő
társai érdekelték őt legjobban s azok voltak a legrokonszenveseb
bek neki, akik szenvedéseikben is közel állottak hozzá. Mégis: a 
nagy ném et lírikusról sose beszélt igazi szánalommal, sőt azt állí
totta róla, hogy egyike a legboldogabb embereknek, akikről az 
irodalom történet tud.

— Alapjában csak fájdalmai voltak, de gondjai nem, s dicse
kedhetett azzal, ami nélkül a költő nem élhet igazi életet és nem



dalolhat igaz verseket: a nők szerelmével. Az ő egész élete: egy 
nagy szerelem volt folytatásokban. Anyagi gondjai se voltak, — 
az ő jövedelméből három m agyar költő urasan élhetne . . .

Ez volt Reviczky életének két legnagyobb keserve. Szerelemben 
sokkal kevesebb része volt, m int a gerincsorvadásos német líri
kusnak, és — nem volt amiből megéljen.

— Heinét még akkor is szerették a nők, amikor m ár a tagjait 
se m ozdíthatta, s még akkor is kacérkodtak vele, amikor m ajd
nem vak volt s a szépségüket csak érezhette és sejthette, de m ár 
nem láthatta. Mily szívesen feküdnék én az ő m atrác-sírjában, 
ha oly ápolásom lehetne, m int őneki volt, s ha oly szeretetrem éltó 
asszonyok igazgatnák a párnáim at, mint akik az ő ágya körül 
forgolódtak!

Ez a nyilatkozat, amennyire képtelennek látszik, olyannyira 
természetes. A más baját mindig kisebbnek s a mások szerencsé
jét mindig nagyobbnak látjuk, m int aminő az valójában . ..

II.

Negyven-ötven év előtti dolgokról emlékezve, nem győzöm saj
nálni, hogy azokról a férfiakról, akik a följegyzéseimben szere
pelnek, nem közölhetek annyit, am ennyit írhatnék róluk, ha an
nak idejében a körülöttem történőkről jegyzeteket csinálok, vagy 
legalább oly szemfüllel figyelek rájuk, amely a megörökítésüket 
célozza. Sose gondoltam persze arra, hogy valaha memoárokat 
fogok írni, s hogy majdan a portré it próbálom vázolni azoknak a 
kitűnőségeknek, akikkel a Sors és Véletlen, életviszonyok és ro- 
konszenvek, közös kedvtelések vagy rokon ízlés összehoztak. Ha 
idejében gondolok rá, és zsebemben a riporternek vagy hivatásos 
emlékezőnek a jegyzetblokkja, bizonyára hasznosabb — m ert rész
letesebb és tökéletesebb — m unkát végezhetnék, mint így, am i
kor pusztán a m últba visszatekintő szememre vagyok utalva s 
arra a történelm i érzékre, amely többé-fcevésbé mindenkiben 
megvan, aki a m últat nemcsak elm últ esztendőknek, de tanulsá
gos életnek is nézi. Eckermann azért alkothatta meg a német iro
dalom történet s a nagy könyvtárrá dagadt G oethe-literatúra 
egyik legbecsesebb művét, a Gespräche mit Goethe-1, m ert nem 
csak az ütőerén tarto tta  kezét annak a nagy géniusznak, akinek
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bölcs kijelentéseit hallgatta, de m ert a jegyzőkönyve állandóan a 
zsebében s a ceruzája mindig hegyezve volt.

Már ismertem Reviczky Gyula jelentőségét és biztos voltam az 
irodalom történeti jövőjében, amikor a baráti viszonyunk kezdő
dött, de a szándék, hogy valaha oly módon számoljak be róla, 
ahogy azt e lapokon megkísérlem, akkoriban távol állott tőlem. 
Kedvem volna azt mondani (s ennek a kedvéért új szót alkotni), 
hogy minden ,,előgondolat,, nélkül éreztem és viszonoztam a ba
rátságát. így hát a beszélgetésekből, amelyeket találkozásaink al
kalmával folytattunk, aránylag csak keveset nyújthatok azoknak 
az olvasóknak, akik több m int negyven évvel a jeles költő halála 
után velem együtt érdemesnek ta rtják  rája emlékezni s vele fog
lalkozni. Bármily jó memóriával legyen megáldva vala'ki (s ez 
még Senecára s a még tüneményesebb emlékezőtehetségű Guido 
della grarí memoria-ra. is vonatkozik), csak kevésre emlékezhetik 
abból, am it életében láto tt s hallott, s amit valaha átélt, átérzett 
és átálmodott. M ert — ne fe ledjük! — az em ber alapjában nem 
emlékezik, hanem  felejt. A feledés, a mentalitásból való kihullás 
tulajdonképpen a normális szellemi folyamat, s az a kevés, ami 
e kiválás u tán fennm arad — az átélt eseményeknek, a látott ké
peknek s a halott történeteknek csak parányi része — az emlé
kezet. A gondos-pontos megfigyelő (az Eckerm ann-term észet vagy 
a Brousson-típus), aki a felejtés e gyorsprocesszusát azáltal, hogy 
plajbásszal vagy töltőtollal védekezik ellene, m egakasztja s rom
boló m unkájában főitartóztatja, természetesen többet tud átm en
teni az öregségébe és az utókornak átadni, m int az a könnyelmű, 
aki nem is próbál ellenállást fejteni ki az emlékezetből-kiesés 
kegyetlen törvényével szemben.

Én is ily könnyelműséggel jártam  el, s most hiába sajnálom, 
hogy akkor jobban nem figyeltem, s főképp, hogy nem követtem 
a filozófus Lichtenbergnek elvét és tanácsát, aki azt mondta: 
amit meghallgatni érdemes, azt följegyezni is érdemes. Ha fél
század előtt jegyzeteket csinálok, ma én is gazdagabb emlékezésű 
vagyok s e gazdagságból többet ju ttathatok  azoknak, akik nem 
csak olvasni kívánják a kedvenc költőiket, de ism erni is szeret
nék ő k e t. . . Szerencsének tarto ttam  mindig, ha kiváló emberek 
társaságában tölthettem  tanulságos napokat vagy vidám órákat, 
s hogy szellemük pazar kincseiből okos tanítást, bölcs ítéletet, é r
dekes em lékeket m eríthettem  s szellemes fejtegetéseiket hallhat
tam, de azt a kötelezettséget, hogy ami ez érintkezésben komoly



értek s figyelemreméltó m egállapítás volt, a magam és esetleg 
mások részére el- és kisajátítsam , sajnos, sohase éreztem . . . A ján
lom mindenkinek, aki saját magánál jelentékenyebb egyéniségek
kel ju t oly intimitásba, amely betekintést enged neki azoknak 
leikébe s m egismerteti vele a jellem ük tulajdonságait s a szelle
mük irányát, ne legyen ilyen könnyelmű . . . Mégis, e könnyelmű 
eljárás ellenére is m aradt az emlékezetemben egy s más a közös 
időből, amelyben a Magány kitűnő költőjével érintkeztem, a ba
rátságunkat ápoltuk, s az írótársainkról, nagyokról és kicsinyek
ről csevegtünk.

Reviczky egy csöppet se volt önző, ellenben a tehetségéhez és 
a tudásához képest rendkívül szerény, — mégis sokat foglalkozott 
magával. Ezt az önkultuszt a legközönségesebb nyárspolgár is gya
korolja, még akkor is, hogyha egészséges (amely állapotban a jó 
lélek Heine szerint: valóságos állat), h á t még ha beteg? M ert 
mivel-kivel törődjön a szenvedő ember, ha nem a maga revízióra 
szoruló nyomorúságos, de őrá nézve fontos, sőt érdekes egyénisé
gével? A mi költőnk pedig beteg volt, talán m ár a születésénél 
s a születésétől fogva. Akik, m int én is, húsz-huszonöt éves korá
ban ism erték meg őt, m ár betegnek találták, s a halál jegyesé
nek tarto tták . A tekintete, amely mélabúval figyelte meg a kör
nyezetét, a szava, amely fátyolozottan hangzott mindig, s a moz
dulatai, amelyekből hiányzott az ifjúság rugalmassága, egyaránt 
arra m utattak, hogy gyönge alkatú és fizikailag szomorú jövőjű 
emberrel állunk szemközt. Csak ha irodalomról társalgott és élén
ken vitatkozott (amit nagyon szeretett), akkor te tt vigasztalóbb, 
reménykeltőbb benyomást, s ilyenkor — legalább pillanatra — 
elhittük, hogy a mi drága Gyulánk egészséges. Valójában szervi 
tüdőbajban szenvedett, de Beksics Gusztávnak, a jeles történet
írónak és akkor m ár előkelő publicistának az állítása szerint nem 
csak tüdőbajos volt, de —

Mielőtt befejezném e mondatot, elmondom a Beksics eredeti 
elméletét, amelyet ő nagy kedvteléssel hangoztatott és — mintha 
az is vezércikk volna — gyakran, hipergyakran ismételt. Akkor 
is hirdette, amikor Reviczky aggasztó állapotáról volt szó. Azt 
mondta, olyan határozottsággal, amellyel Moravcsik professzor 
se m ert volna nyilatkozni:



— Mind a ketten elmebetegek vagyunk. Reviczky is, én is.
Ehhez az állapothoz természetesen a nagy vezércikkíró — aki

a legidegesebb politikusok egyike volt — sokkal közelebb állott, 
m int a halk szavú, bölcselkedő és meggondoltan író és beszélő 
poéta, de ő is elég távol, hogy nevessünk a szeszélyes mondásán.

Nevetve kérdeztük hát:
— Miért?
Mire ő kifejtette a teóriáját, amelyről azt állította, hogy igen 

sok jeles orvossal közölte azt, s azok — a magukévá tették. (Mer
tek is ellentm ondani neki! Agyonbeszélte volna őket.)

— A neuraszténiások, aminő én is vagyok, azt hiszik, hogy 
sose gyógyulnak meg, s attól félnek, hogy megbolondulnak, pedig 
rendesen kigyógyulnak a bajukból, és nem követik el azt a bo
londságot, hogy megőrüljenek. Nos, mivelhogy az állapotukat, 
magamnál tapasztalom, állandóan másnak látják, mint aminőnek 
azt az orvos és a tudomány nézi, elmebeli fogyatkozást, valam e
lyes demenciát árulnak el. A tüdőbajosok pedig, akikre a halál 
ólálkodik, a legbutább optimizmussal bíznak a fölépülésükben, 
holott okvetlenül (?) elpusztulnak, — ők hát azért betegek a hom
lokrégiókban is (s itt Beksics a fejére mutatott), m ert állapotukat 
épp ellenkezőleg ítélik meg, mint az objektív tudomány. Én és a 
többi neuraszténiások azért vagyunk bolondok, m ert attól félünk, 
ami nem fog bekövetkezni (ti. hogy megőrülünk), Reviczky és a 
többi tüdővészesek pedig azért, m ert olyat hisznek, amire semmi 
kilátásuk (?), ti. hogy meg fognak gyógyulni.

Quod erat demonstrandv/m.
A téma szomorúsága ellenére jót m ulattunk mindig, mikor a 

szenvedélyes debatter azt vitatta, hogy ő maga azért bolond, 
m ert attól tart, hogy megbolondul, pedig biztos benne, hogy ezt 
nem fogja megcselekedni. A jeles publicistának nem egy ily ere
deti-hóbortos elmélete volt, am elyet nagy meggyőződéssel s szinte 
meggyőzően tudott előadni, m ert hatalm as szókészségén és nem 
közönséges tudásán kívül szellemes előadóképességgel is rendelke
zett, s ha nem lett volna túlságosan ideges, kellemes társalgó is 
lett volna. Talán nem is kell mondanom, hogy esze ágában se 
volt megőrülni, élete fogytáig írta  tiszta ítéletről tanúskodó vilá
gos tanulm ányait, s végül is szépen halt meg, — mint nem sok 
esztendővel előbb Félix Faure francia köztársasági elnök egy úri 
hölggyel folytatott kellemes, nagyon kellemes társalgás köz
ben . . .



Szegény Revickyre nemcsak szomorúbb sors, de kevésbé szép 
halál is várt. Őt még kevésbé kellett a Beksies-féle elmélet ultima 
ratio-jától félteni. Bízott ugyan, ha nem is épp abban, hogy az 
élete voltaire-i hosszúságú lesz, de abban, hogy ha a teleket dél
szaki vidékeken töltheti (óh, de hát lehetséges lesz-e ez valaha?), 
fölgyógyuLhatna, és lassankint megvalósíthatja irodalmi terveit, 
lefordíthatja Heinrioh von Kleist összes műveit, elkészítheti e 
költő életrajzát, m egírhatja a regényeket, amelyek az agyában 
már szinte készek stb. stb. S m inderről oly logikusan, józanul és 
bölcsen nyilatkozott, hogy Stendhal (a logika e fanatikusa) se le
hetett logikusabb.

Amikor beszélt is magáról, nem sokat emlegette a betegségét, 
— erre a vigasztalan tém ára nála csak akkor került sor, amikor 
az már olyan előhaladott stádium ba lépett, hogy az nemcsak az ő 
schopenhaueri olvasmányon táplálkozott pesszimizmusát, de a 
normálhalandók ,,grundlos” optimizmusát is aggodalomba ejthette. 
Reviczkynek a beszédessége inkább irodalmi tervezgetésekből, jö
vőjének kiépítéséből s a k ritikájá t élénken foglalkoztató és őszin
tén bosszantó közéleti állapotokból szedte a tárgyait. Azt hiszem, 
szomorú életsorsa váltott ki az érzékeny poéta leikéből ily sok 
önfoglalkozást és énelmélkedést. Mindig azt tapasztaltam , hogy 
akiknek nem sikerül az élet napos oldalára kerülni s napjaikat 
ködben, árnyékban kénytelenek tölteni, vagy egészen hallgatagok 
lesznek s beletörődve a balszerencséjükbe a keservükkel még ön
maguknak is alig esnek terhűkre (a fatalisták), vagy pedig fájón 
érezve a sorsuk igazságtalanságát, panaszaikkal próbálnak köny- 
nyíteni szenvedéseiken, am elyeket meg nem érdem elt büntetés
ként viselnek. (Ezek: a pesszimisták.) Reviczky szerencsére a rosz- 
szuljárta'k ez utóbbi csoportjához tartozott, s amit e vonatkozás
ban elmondott, az — m ert valódi költő ajkáról hangzott el — 
mind érték (kedvem volna mondani: irodalmi érték) volt. Ha m ár 
nem lehetett boldog, megadta néki a Gondviselés azt a kárpót
lást, hogy poétikus formába tudta öltöztetni a panaszait is. Justh 
Zsigmond, a jeles regényíró, aki nagyon kedvelte a bánatos költőt, 
azt mondta egyszer:

— Szívesebben hallgatom Reviczkynek a lam entálását, mint 
Iksz-nek a dicsekvését.

Iksz úrnak nem árulhatom  el a valódi nevét, m ert még életben 
van s oly közbecsülésben áll, aminőre Reviczky, félek, akkor se’ 
tett volna szert, ha még évtizedekig írja szebbnél szebb verseit.



A jó úr (a megnevezhetetlen Iksz) megapprehendálna, ha revelál- 
nám azt a gyöngéjét, amelyben tudvalevőleg nemcsak ő, hanem 
minden tehetségtelen ember szenved. A finom tollú és szintén igen 
korán, ugyancsak tüdővészben elhalt regényírónak a mondását is 
csak ama megfigyelésemnek az alátám asztására közöltem, hogy 
Reviczkynek még a panaszai se lehettek kellem etlenek a barátai
nak, m ert azok is ugyanabból a lélekből fakadtak és ugyanolyan 
formába szöktek, mint nemes lírájának halk szavú, bánatos, finom 
dalvirágai.

Ha biztos állásban rendes jövedelemmel rendelkezik és ha jó 
egészségnek örvend (de hát képzelhető-e ez a „m orbide” szerve
zetű és szenvedőpoézisú gyöngéd lelkű költő egészségesnek?), azt 
hiszem, mindenkivel többet foglalkozott volna, m int a saját las
san haldokló sápadt életvilágú énjével. Liszt Ferenc híres válasza 
arra a kérdésre, hogy hogy’ van, s amely így hangzott: „pompá
san, m ert nem foglalkozom Liszt Ferenccel”, nem azt jelenti-e, 
hogy akit a hogyléte felől kérdeztek, egészséges? Hasonló kér
désre bizony Reviczky nem adhatott volna soha hasonlóan büszke 
választ. Betegen jött a világra, ahol nem várta szívesen sem az 
apja, sem az anyja, s mintha ott csupa zavarban lévő apák és 
csupa hamis helyzetben lévő anyák vették volna körül, hontala
nul és otthontalanul bolyongott köztük egész ifjúságában, amíg 
csak nem könnyített magán Apai Örökség című életrajzos regé
nyével, amelyben nagy mesterének, Goethének a recipéje szerint 
vegyítette a valóságot a költészettel. Ennek a műnek a megjele
nése és elég kedvező fogadtatása aztán kissé fölszabadítólag ha
tott a helyzete fonáksága m iatt vergődő lélekre.

Nem tudott elhelyezkedni, s mikor legnyugodtabb volt, akkor 
is azon kellett búsulnia, hogy a tudásához és a képességeihez 
méltó állást képtelen kijárni. Öh, a tehetség nem mindig szeren
cse, s az övé bizony, ha nagy nyeresége is lett a kora szellemi 
életének s a nemzete költészetének, őrá nézve bizony kétes értékű 
ajándék volt. Ha különösebb képességek nélkül születik s hogy 
Anatol Franee-i kifejezést használjak, ha nincs tehetséggel meg
verve , mi olvasók nem is tudnók ugyan, hogy valaha élt, de a 
napjai könnyebben folynak le, eleintén a Reviczky-kúrián, ha 
nem is a főépületben, majd valam ely iparostanyán vagy paraszti 
udvarban, egy Nyitra megyei falu levegőjén a tüdőbaja se nő fel 
sorvadássá, aminek ugyancsak kedvezhetett eleintén a gyakori la
kás- és sorsváltozás (nevelősködés vidéken és lapszerkesztés kü



lönböző helyeken), s később a fővárosi élet éhe-szomja, sokféle 
nélkülözése.

Ez a tehetség, amely a boldogulása szempontjából így átka volt 
neki, csöppet se volt tolakodó, a jelleme pedig kényes és büszke, 
mint talán azoké a Reviczkyeké sem, akik m ajdan az Országos 
Kaszinónak, ennek a nagyon exkluzív társaskörnek lesznek a tag
jai. Biztos egzisztenciához hát nehezen tudott jutni, s mikor a 
Hon című napilap 1882 őszén megszűnt, s illetőleg a „Nemzet”-be 
olvadt, a költő kicsöppent abból a csekély dotációjú állásból is, 
amely legalább a létminimum biztonságát jelentette addig neki. 
Keserves évek, hányódások és nélkülözések következtek most a 
m ár akkor is elism ert jeles fiatal költőre. Voltak ugyan barátai 
— különösen Koroda Pál, aki mindig melléje állott a szereteté- 
vel s a költészete iránt érzett hódolatával —, akik folyton érdek
lődtek a boldogulásáért, de mégse tudták ham arosan olyan stal- 
lumhoz ju tta tn i, amely megélhetést biztosít neki. M indannyiunk 
nagy bánatára — de szégyenére is! — a nyolcvanas években egy 
istenáldotta kiváló költő bolyongott Pest utcáin, és olykor vidéki 
városok meg nem értő népe között, akinek, bár dolgozni akart, 
nem akadt kenyere. Tragikus sorsú munkanélküli, emelkedett és 
művelt szellem, aki kitagadottnak érzi magát abban a világban, 
amelyről később azt fogja mondani, hogy az csak h a n g u la t ...

III.

Reviczky Gyulánál talán csak a templom egere volt szegényebb. 
Érdemetlenül volt szegény és fájón, keserűn, amilyen csak az 
olyan kiváló szellem tud lenni, akit a végzet csupán erkölcsi és 
szellemi javakkal „végkielégít”, az anyag előnyeiből, a mammon 
áldásaiból pedig teljesen kizár. Ilyen szabású poétának az alakja 
lebeghetett Schiller képzelete előtt, amikor Die Teilung dér Erde 
című költem ényét írta, amelyben a földi kincsek elosztásához az 
álmaiból és ábrándjaiból későn ébredő költő elkésve érkezik, és 
döbbenetes csalódással látja, hogy a nálánál fürgébbek és élel
mesebbek m ár mindent széjjelhordtak, s az ő számára semmit se 
hagytak . .. Mégis, nem ism ertem  írót, akinek annyi barátja volt, 
mint neki. M eghazudtolta a minden nyelvekben élő közmondást, 
amely szerint a szegénynek nincs barátja. Neki több volt, m int 
bármely költőtestvérének, több m int Zichy Géza grófnak is, aki



nek megengedte a módja, hogy pesti palotájában vagy vidéki kas
télyainak valamelyikében írh a tta  a verseit, amelyek bizony tá- 
volrul se hangzottak oly szépen, bár zeneember költötte őket, 
mint a Reviczkyéi, amelyek fűtetlen hónapos szobában vagy vala
mely irodalmi kávéház m árványasztalkáján fogantak.

A német „Talent zűr Freundschaft”-nak nevezi azt a képessé
get, amellyel valaki barátságot érezni és kelteni egyaránt tud. Ez 
a tulajdonság bizonyos m értékben kétségkívül megvolt Reviczky- 
ben, de hogy nagyszámú barátai melegen ragaszkodtak hozzá, 
aligha ennek az erényének köszönhette. Ahhoz, hogy szeressék, ő 
maga nem te tt valami sokat. Tudott barátságot érezni, és term é
szetesen szerette, ha szerették, mégis azt hiszem, nem egy bará t
já t az vonzotta hozzá, hogy tehetségén kívül nem volt ra jta  sem
mi irigyelnivaló. A tehetségét pedig talán azért nem irigyelte 
senki, m ert egyéb irigyelnivalót nem találtak rajta. Akit a kivé
teles költői képessége a közelébe hozott, az aztán talált egyéb 
attrakciókat is nála: meglepő műveltséget, finom kritikai érzéket 
és szociális érzések m ellett sok lelki nemességet. Én legalább 
ilyennek ismertem őt, s ezeknek a szellemi és erkölcsi erények
nek tulajdonítom, hogy aki egyszer barátja lett, soha el nem sza
kadt tőle . . .

Jelentéktelen, külsőleg színtelen, fakó megjelenése ellenére ha
marosan központja lett egy kis (megerősített alapszabályok nélkül 
működő) irodalmi társaságnak, amelyét legbizalmasabb barátja, 
Koroda Pál gyűjtött köréje. Ha ez összejöveteleken az akkori iro
dalmi Pilvax-okban — Kammon-, Korona-, Fium e-kávéházak — 
az írói tavola rotonda-ná 1 Reviczky megjelent, ott őt tekintette 
mindenki vezérnek, a pincérek nagy bám ulatára, akik majd ki
nézték a szemüket, amikor látták, hogy a ,,költő u rak ” arra hall
gatnak a legnagyobb áhítattal, aki a legkopottabb köztük. Csak 
ha Mikszáth is közéjük tévedt, akinek szegedi ,,tanulóévei” után, 
amikor Pesten már beérkezettnek tekintették, nagy volt a tekin
télye, akkor kényszerült a „vezér” a második hegedűt játszani. 
Mikszáth nagyszerű „beszélő” volt, s az ő egészséges humora el
halványította a Reviczky érdekes, de kevésbé színes fejtegetéseit.

Volt valam i a sápadt arcú poéta lényében, ami barátjaivá tette 
mindazokat, akik a vitatkozásait, ezt a formás, halk, nem éppen 
kellemes (mert néha rekedtes), de rendkívül intelligens hangú és 
tartalm ú előadást hallották. Én nem tartozhattam  — benső viszo
nyunk ellenére sem — a legbizalmasabb köréhez, hiszen csak ak



kor lehettünk együtt, amikor Budapesten jártam  és — ő is ott 
tartózkodott. Mert időnkint vidéken „vendégszerepeit” a költő va
lamely újságnál mint segédszerkesztő vagy főm unkatárs. Legin
timebb barátságban költőtársával, Koroda Palival élt, aki néhány 
évvel fiatalabb volt Reviczkynél, s őszinte bám ulattal és irigység
mentes hódolattal tekintett föl rája. (Ő volt az, aki később lelki- 
ismeretes gonddal adta ki a költő műveit és nagy barátjának sze
retettel teljes életrajzát is megírta.) Ma azt mondanák róla, hogy 
,,csacsener”-je a jeles lírikusnak, — akkor még nem használtak 
hasonló tolvajnyelv-szavakat, s az ily megható írótestvéri viszonyt 
(amely emlékeztet a Tompáéra és Kerényiére) annak nevezték, 
ami volt: baráti szeretetnek. A két költő — Reviczky és Koroda 
— rokonok voltak, és mégis szerették egymást, s ha ez utóbbitól 
függ, Reviczky bejut fiatalon az Akadémiába, m egválasztják kép
viselőnek, minden sor versét tíz forinttal fizetik, s elnyeri a Te- 
leky-díj összes aranyait is a rossz tragédiájával, amellyel azokra 
pályázott. (Mert drám át a ,,par exellence” lírai költő, mint Heine 
is, nem tudott nyélbe ütni.)

Koroda igen sokat tett barátja  érdekében. A Révai-lexikon is 
dicsérőleg jegyzi föl róla, az pedig alaposan m egrostálta az ada
tokat, m ielőtt helyet adott nekik, hogy ez a lelkes „csacsener” 
egész irodalmi tábort gyűjtött a barátja zászlaja alá, akik őt fe
jüknek és mesterüknek, m indnyájuk közt a legzseniálisabbnak 
szívesen elism erték s a vezérüknek proklam álták. Ehhez a gár
dához tartozott a szárnysegéden — Koródán — kívül Szabó Bandi 
(akit tréfásan így hívtunk néha: Nogáll Janka ura, szül. Szabó 
Endre), Kom játhy Jenő, Rudnyánszky Gyula, Inczédy László, Gás
pár Im re és még néhányan, akiknek a neve az irodalom történet
ben nem m aradt fönn, s egyedül csak Szinnyei bácsi mammut- 
lexikonában (amely harmincezer „író” életéről és műveiről szá
mol be) található meg. Akik nem tartoztak a Tafelrunde-hoz, tré 
fásan m iniatür-K isfaludy-Társaságnak nevezték e baráti kört, in
kább enyelgős tréfasággal, m int gúnyosan, m ert Reviczkyt azok is 
becsülték, akik távolabbról szemlélték a nagy tehetségű költő 
vergődését az akkori kedvezőtlen írói és kiadói viszonyok között. 
Ez az elismerés — kell-e mondani? — jól esett a szegény és mégis 
szerény poétának, de nem kárpótolhatta azokért a nélkülözésekért 
és gondokért, amelyeket bizonytalan helyzete ró tt rá. Penetráns 
költői tehetségével, nem közönséges olvasottságával és filozófiai



képzettségével se tudott oly állásba jutni, amely állandó foglal
koztatás m ellett gondtalan m egélhetést biztosított volna neki.

Ha az am erikánus ezermester, Edison, akinek nevétől-hírétől 
már akkor visszhangzott a világ, ha Edison föltalál egy -kifogás
talanul működő tehetségmérő-1 (a konstruálója valószínűleg ta- 
lentometer-nek keresztelte volna el), amely épp oly pontossággal 
állapítaná meg fokokban az ember képességeinek a m értékét, m int 
ahogy például a hőmérő jelzi a melegség centigrádját, s ha az 
államok azokat a kivételes szellemű polgáraikat, akiknél ez az ördön- 
gős készülék, mondjuk, ötven foknál többet m utatna — ami m ár 
igen magas alkotóképességet jelentene —, tisztességes életjáradék
kal honorálnák (olyanfélével, aminő nyugdíj címén jár ki mind
azoknak, akik hosszabb ideig fontoskodtak, nagyképűsködtek, h í
zelkedtek vagy hatalm askodtak valamely hivatalban), Reviczkynek 
kétségkívül olyan tiszteletdíj ju t a hatalm as tehetsége révén, hogy 
nem a „Két kék bakókból” című józsefvárosi kiskorcsmábán, ha
nem a D una-parti Hungária nagyszállóban lehetett volna különös 
tisztelettel fogadott törzsvendég. Nemcsak Koroda Pali, de az 
egész frekvencia, amely a költő társaságában szokott kapucíne- 
rezni, a tehetségét nem ötven századfokra, hanem ennél is sokkal 
többre becsülte, s valahol a százas forrpont felé a legmagasabb 
numerusok közt kereste. Hogyha ebben a becsülésben volt is túl- 
ság, az még mindig soványka kárpótlás volt azért az elismerésért, 
amelyet máshonnan várt a költő, — a szerkesztőségektől és a 
nagyközönségtől. Egyelőre persze hiába!

De hát Mr. Edison, ez a máskülönben olyan megbízható gép- 
szerkesztő (akkoriban tréfásan Gewohnheitserfinder-nek nevezték 
el), aki ha elm últ egy hét anélkül, hogy új találm ánnyal lepte 
volna meg az emberiséget, így szokott fölkiáltani: „elvesztettem 
egy hete t”, — Edison, akinek annyi pompás találm ányt köszön
hetünk, ezt a műszert (sohase bocsátom meg neki!) nem találta 
föl. Sokaknak szerencséjére és nagy örömére persze, akikről an
nak alkalmazása révén kiderült volna, hogy előkelőbb az állásuk 
és busásabb a fizetésük, m int a centigrádjai megokolnák! Sok 
konfúzió tám adt volna ebbő l. . .

Mért nem foglalkozott Alva Thomas Edison ennek a csodás 
változásokat és sok hibát jóvátevő gépezetnek a megszerkesztésé
vel? — nem lehessen bizonyosan tudni. Valószínűleg azért, m ert a 
szigorú realitások rideg embere lévén, keveset vagy semmit se



törődött a költészettel, amely oly távol áll az ő csavarjaitól, kere
keitől és egyéb ,,ténylegesség”-eitől. Bánta is ő, hogy a Fiume- 
kávéházban — avagy a Kammonban ültünk akkor? — egy sereg 
poéta és egyéb mihaszna epedve várja a talentom eter föltalálásá
nak a hírét, amely nemcsak Reviczkyt léptette volna elő magasabb 
fizetési osztályba, de a kerekasztal más egy-két lovagjának is 
igazságot szolgáltatott volna az őket körüllengő hűvös levegővel 
és a tehetségüket gúzsba kötő közömbösséggel szemben! . . .  Vagy 
pedig azért vonakodott előállani ezzel a találm ánnyal, m ert is
merte az állam okat és tudta, hogy azok azt nem engednék sza
badalm aztatni. S ha ettől félt a nagy amerikai, igazat adok neki. 
Az államok nem szívesen látnák ezt az újítást, — attól tartanának, 
hogy a készülék csalhatatlansága nagyon is sok tehetséges költőt, 
művészt és egyéb antinyárspolgárt derítene ki, akikre aztán el 
kellene évjáradék vagy szubvenció form ájában „pazarolni” azo
kat az összegeket, amelyeket ők sokkal okosabban hadihajók és 
arzenálok építésére, háborús repülőgépekre, robbanó gázgyárakra 
s az óhajtott világbéke egyéb biztosítékaira fordítanak.

A mi szegény költőnk így hát a hiába megálmodott műszer
szám és minden államsegély nélkül tengette életét, amely 1874- 
től 1886-ig abban telt el, hogy a nagy lírikus hol egyik, hol a m á
sik hírm űhelyben ír (és rí) riportot, s a jobbik s mégsem túlságo
san kedvező esetben színházi k ritikát vagy könyvismertetést, s e 
munkásságával némely évfertályban annyit se tud megkeresni, 
am ennyit a nem éppen nagylelkű állam vagy más bőkezű hatóság 
egy másodosztályú írnokocskának fizet azért, hogy az elébe lö
kött olvashatatlan — m ert előkelő kéztől származó — fogalmaz
ványt olvashatóan másolja le. Az ember, ha erre gondol, meg
érti a Lauka Guszti bácsi adom ájának a m orálját, amelyet a nagy
időket átélt veterán író szokott elmondani, ha írói sorsról — a 
magáéról vagy a máséról — volt valahol szó.

Fiatal úrilány beleszeretett egy fiatalemberbe, s mindenáron 
feleségül akart hozzá menni. M ert a kislányok azt hiszik — akkor 
legalább azt hitték —, hogy a legnagyobb boldogság: férjhez
menni. Természetesen ahhoz, akit szeretnek. De az apja, aki lehet 
hogy a saját tapasztalásából is tudta, hogy ez nincs mindig így, 
kevésbé lelkesedett az ügyért. Azt kérdezte:

— És vajon mi a foglalkozása ennek a pasasnak?
— író — világosította föl.



Nos, azokban az évtizedekben, amelyeknek a történeteiből m erí
tette Lauka az ő kis históriáját, ez csakugyan nem jelentett va
lami sokat.

— író?! — mondta hát megvetően s gúnyosan az apa. — Ak
kor nem kapja meg a lányt.

És hozzátette:
— Ha legalább írnok lenne!
Az eset, amelyet az öreg író elbeszélt, nem sokkal előbb tö r

ténhetett, m int a Reviczky idejében. Hiszen ő is cserélt volna 
olykor egy ilyen csekély, de biztos jövedelmű tisztviselőcskével, 
akinek a verseit nem olvassák ugyan sóhajtozva az ábrándos leá
nyok, nem is produkál semmi eredetit, s csak azt a szamárságot 
adja át m ásolatban az ira ttá r halhatatlanságának, melyet az író
asztalára tesznek, de nincs is gondja arra, vajon a keresetéből 
telik-e vacsorára is, vagy pedig a délután ozsonnakávé lesz-e (és
pedig nem is mindig finom kávéház-ban, de gyakran szegényes 
kávémárés-ben) a napnak utolsó étkezése?

így élt egy kiváló magyar költő a múlt század vége tá já n . . .

IV.

A barátai nagyon szerették Reviczkyt, akit m indnyájuk közt a 
legkitűnőbbnek tartottak. Ady Endre kisfiú volt akkor, aki nem
csak írni, de még olvasni se tudott, Vajda János pedig, aki csak 
a század legvégén fog meghalni, m ár életében a nagy klasszikusok 
között foglalt helyet, s az elm últ korszak dicsőséges irodalmához 
számított. Reviczkyé volt a jelen s övének ígérkezett a jövő, s 
ebben a tudatban a híveinek nem kevésbé fájt, m int magának a 
költőnek, hogy ez időnkint állás nélkül m aradt s biztos kereset 
híján még a szokottnál is többet nélkülözött. Pusztán a poézisból 
ma se igen lehet megélni, — h á t még akkor! Példa volt rá a negy
venes évek ifjú irodalmának nagy élő emléke, az im ént em lített 
Vajda, aki öregsége éveiben ,,á llam segélyét volt kénytelen elfo
gadni. És nem érdektelen, hogy épp a harminc esztendővel fia
talabb Reviczky írta akkoron az alábbi keserűen gúnyos költe
ményt, amelyet azért közlök itten, m ert állam ra, közönségre, 
korra és irodalmi viszonyokra jellemzőbb szinte könnyfakasztó 
verset nem írtak  sem azelőtt, sem azóta.



Azt írták a lapok minap,
Hogy egy költő segélyt kapott,
Az államtól szubvenciót.
Nem tréfa. Néztünk is nagyot.

Mégis van hát elismerés,
Még sem halunk éhen tehát,
Az állam végre észrevesz,
Ha kínlódtunk egy élten át.

Örült a költő, képzelem,
Öreg már és boldog szegény;
Egy rideg élet alkonyán 
Eltartja a jótétem ény.

Most már van egy biztos zugoly,
Ahol rághatja kenyerét.
Rászolgált negyven éven át,
Hogy végre észre is vegyék.

ínségben őszült meg, szegény,
Siváran teltek évei.
De most már minden rendbe jött,
A z  állam őt segélyezi.

Magyar költő! Kenyértelen  
Művész, dicsérd az államot!
Fogadd alázattal kegyé t! . . .
Én titkán elmélázgatok:

Megérjük-e a kort, mely a 
Csodák csodáját műveli,
Hogy költő kegyre nem szorul,
Mert eltartják a m űvei?

Okkal-joggal m élázhatott el a Verse utolsó négy során, m ert őt 
bizony „nem tartha tták  el a m üvei”. Még ha minden költeménye, 
amelyekkel bekopogtatott a különböző szerkesztőségek ajtain, tíz 
forintot ,,hozott” volna (pedig dehogy hozott!), akkor se lett volna 
biztosítva a gondtalan megélhetése. Nem volt oly m értékben te r



mékeny, amily m értékben tehetséges volt, s nem írhato tt annyi 
verset, ahány ,,tizes”-re volt szüksége. Bár pénzért dolgozott, a 
költeményeit nem bocsátotta addig világgá (bárm ennyire éhes 
volt is a szerzőjük), amíg lelkiism eretes simítással és gondos esz- 
tergályozással formába nem hozta őket. Müveit a halhatatlanság
nak szánta, amely majd kárpótolja őt a halála után azokért a 
szenvedésekért, melyeket, amíg élt, hősiesen iparkodott elviselni.

Ebben az időben gyakran folyt tanácskozás a Reviczky-társaság- 
ban arról, m iként lehetne a „vezér” élethajóját a gondtalanság 
révpartjára ko rm ányozn i... Végső esetben elfogadott volna ta 
lán olyan állást is, amely egyáltalában nem irodalomjellegű, — 
elmegy levelezőnek egy kereskedő irodájába válaszolni a külön
böző becsesekre, amelyek a céghez érkeznek, vagy fogalmazónak 
a közigazgatáshoz, ahol nem kell sokat dolgozni, m ert ott csupa 
urak pipáznak és cigarettáznak, rang és mód, kor és gusztus sze
rint. De hát Reviczky olyannyira költő volt, nagyon is költő, hogy 
sem ő maga, se bárki más, aki ismerte, efféle tisztségre rá term ett
nek nem tartha tta . Egész lénye csupa őszinteség volt. A leikéből 
énekelte: Hazugságot sohf sem irtam. Nemcsak írni, élni se tudott 
hazugságot, — hazugság lett volna, ha hivatalba ül és aktákat 
ír, amikor rím eken já r az esze . . . Lévay József, Zalár, Dalmady 
Győző, Éjszaky Károly, Szabados János, Székely József, Arany 
László és mások — csupa jeles poéta — előkelő stallumokban, 
alispáni, árvaszéki elnöki, helyettes polgárm esteri s hasonló dí
szes, szépen bútorozott hivatalszobában intézték a város, a vár
megye, az állam vasutak s a Földhitelintézet dolgát s lantjukat a 
pihenés óráiban (amelyeket Byron hours of idleness-nek nevezett) 
vígan-szomorúan, de m indenesetre gondoktól szabadultán penget
hették, aszerint, am int a tém ájuk vidám volt vagy bánatos. Gyu
lát nem tudtuk ily helyzetben s ily miliőben elképzelni. Ö csak 
írótársakkal együtt tudott élni és dolgozni. . .  Az im ént em lített 
nagyon érdemes költők emlékét szimbolizáló babérokból egyetlen 
levelet se tépek le, ha megállapítom, hogy e kitűnő férfiak tiszt
viselők is tudtak lenni. Többoldalúak voltak, m int Reviczky, aki 
egész lényében költő volt, s csakis költő. Oly egyoldalúság, ame
lyet nem fog a rovására könyvelni el az irodalom történet. Hiszen 
oly fogyatkozás ez, amelyet megosztott Heinével, Baudelaire-rel 
és még sok kiváló szellemmel, akik szintén megpróbálkoztak 
valamelyes polgári foglalkozással, de hiába . ..

A szerkesztőségek levegőjében, ha az visszhangzik is a politika



garstig Liedjétől s a közgazdaság és egyéb antipoétikus elemek 
problémáitól, mégis zsong-bong valami irodalmiság, egy kis esz- 
tétizmus, némi költőiség és apró bohémségekkel fűszerezett esz- 
ményiség is. Még a részvénytársaságok üléseit és a börzei árfolya
mokat ism ertető „közgazdász” is M urger-t olvasta akkoriban és 
verseket idézett (ha Büchmannból szedte is őket); a redakciók- 
ban pedig, ha néhány percnyi m unkaszünet állott be, a fiatal ú j
ságírók, sőt a tekintélyesebb „rovatosok” is színházról, Márkus 
Műikéről (az akkori szőke csodáról), Munkácsy Mihályról és 
könyvekről csevegtek, nem pedig vámszerződésekről vagy tarifa- 
kedvezményekről. Reviczky el se tudta képzelni jövő esztendeit 
egyebütt, m int egy ily barátságos hírműhelyben, ahol egyívású 
pajtások közt nyugodtan dolgozhat, szünetes órákban verseket is 
írhat, társaival esztétikai csevegést folytathat, és dolga végeztével 
vacsorázni mehet. Ez az idő el is fog érkezni, úgy két-három  
esztendővel a klinikai halála előtt. De egyelőre még a szegénység 
jegyében kénytelen élni, a szegénységében, amelyet, hogy az élete 
egy kicsit tarkább legyen, időnkint nyomorúság vált föl. Szo
morú, kényszeredett mosollyal emlegette akkoriban a németül jól 
beszélő költő a tréfás mondást: Die Armut kom mt von dér „pauv- 
rété” her. Lehet mondani: szívesen volt szegény, de valamely 
szerkesztőség falain belül, s nem azokon kívül kívánta ezt a sor
sot elviselni.

— Nem bánnám  már azt se — mondotta ilyenkor —, ha ez a 
redakció valahol vidéken volna. Akár a pokolban . . .

B arátainak az u tán járására (néki persze hasznosabb lett volna 
egy „kijáró”, mint tíz „u tánajáró”) kapott is nemegyszer vidéki 
városokból, nyomdász-laptulajdonosoktól ajánlatokat, de ezek mind 
komolytalanok és olyannyira szegényesek voltak, hogy a túlságo
san szerény és állandó anyagi zavarokkal vesződő költő se fogad
hatta el őket, — még részletes tárgyalás alapjául se. Érkezett 
hozzá olyan „meghívás” is, amely lakást, ellátást és tíz forint 
havigázsit ígért neki egy hetenkint kétszer megjelenő „vegyes
tarta lm ú” hetilap „gondos” szerkesztéséért. Az ajánlatot a lap 
tulajdonosának az a biztatása óhajtotta különösen vonzóvá, tenni, 
hogy fizetéses m unkatársa a tek. szerkesztő úron kívül nem lesz 
ugyan a vidéki Times-nek, de azért az igen tisztelt szerkesztő úr 
ne szíveskedjen aggódni, — a városban sok a „tollforgató” intelli
gens ember (akkor ezeket még nem gúnyolták entellektüeleknek), 
akik nagyon szeretnek „cikkezni”, s a szerkesztő úr annyi kéz



irato t fog kapni — és mindezt ingyen! —, hogy néki m agának alig 
kell majd valam it írni. De a levél további közleményeiből kitűnt, 
hogy ez az ,,alig valam i” nem is olyan szörnyen kevés. A tu laj
donos ugyanis — mint írta — meg lesz elégedve, ha a szerkesztő 
vezércikkekkel látja el a lapot, minden számba ád Reviczky-ver- 
set (tehát havonkint legkevesebb nyolcat!), gondoskodik bőséges 
riportról, megírja a közgyűlési és egyesületi tudósításokat, refe
rál a színházi előadásokról, a beküldött cikkeket pedig, amennyi
ben azok nem ütnék meg ,,teljesen” a m értéket, „k ijavítja” s így 
közölhetőkké varázsolja. Tárcákról majd a város m űvelt „szépei” 
és egyéb tehetséges dilettánsok fognak gondoskodni.

Amit a jó úr kért, nem is volt sok teljes ellátásért és tíz forin
tért! Természetesen fanyar mosollyal tért napirendre az ily „nagy
lelkű” ajánlat fölött a lírai költő, aki sohase tudta meg, mit sza
lasztott el, amikor e szeretetrem éltó meghívást visszautasította. 
Hiszen lehet, hogy a szobának, amelyben elhelyezték volna, ab
lakja is volt, s nem lehetetlen, hogy a reggeli kávé nem lett 
volna cigóriásabb, mint a pesti kávéméréseké, s hogy az ebéd se 
lett volna oly rossz, mint ha még egyszer oly rossz lett volna .. . 
Mind meglehet.

. .. Szabó Endrééknél vacsoráltunk egyszer, a költő és én. Sza
bóék tudták, hogy nagyon jóba’ vagyunk, s am ikor engem meg
hívtak, Reviczkyt is mindig meginvitálták. Nemcsak azért, hogy 
kevésbé unatkozzanak, de azért is, m ert tudták, hogy mindket
tőnknek örömet szereznek, ha vendégszerető asztaluknál össze
hoznak bennünket. Nogáll Janka, Szabó Bandi felesége, nem volt 
nagy tehetség, de egész lénye, a szeretetrem éltó lelkesedni tudó 
egyénisége a legkiválóbb francia írónőkre, G irardin-néra és George 
Sandra em lékeztetett, akikhez főleg abban hasonlított, hogy nem
csak mesterségszerűen és hivatásból dolgozott, de szenvedélyes 
szeretettel csüngött az irodalmon. Mint Mme de Girardin, ő is in
kább írónak érezte magát, m int asszonynak, s inkább volt író
természet, m int akárhány nálánál sokkal jelentékenyebb tehetségű 
férfiíró. A szép Delphine ennek köszönhette, hogy a francia iro
dalmi életben a „tizedik m úzsa” elnevezést kapta. Szabó Endréné 
is efféle múzsának a szerepét játszotta az ő természetesen kisebb 
körében, mint aminőt nagyvilági párizsi szalonjában töltött be az 
éppen nem költői G irardin úr poétikus felesége, aki Vicomte de 
Launay néven írta  évekig a legszellemesebb csevegéseket, ame
lyek valaha női fejből és asszonyi toliból kipattantak. Abban is



egyezett a mi szeretett barátnőnk e francia asszony- és író társá
val, hogy szívesebben beszélgetett éhező költőkkel, m int jóllakott 
politikusokkal, s egy tehetséges írót — ha társalgásról volt szó — 
nem cserélt volna föl három méltóságos úrral. (Pedig az ilyen 
urak, m ert sokkal kevesebben voltak, mint mostan, az akkori tá r
saséletben nagy kelendőségnek örvendtek.) Épp ezért mi is az ő 
egyszerű, nagyon egyszerű vacsoráin jobban éreztük magunkat, 
mint ha valam i hatalm as bankvezér csupa ezüsttől és porcelán
tól roskadozó asztalánál falatoztunk volna.

Az ilyen összejöveteleket valóságos szimpozionoknak tekintet
tük, m ert a föltálalt egyszerű ételek irodalommal és esztétikával 
voltak garnírozva, vagy ahogy az akkori vendéglői étlapok ékes 
magyarsággal mondták: körülteremtettézve, s mi inkább csevegés 
dolgában voltunk gourmand-ok, m int konyhai tekintetben. A né
met idézeteket kedvelő Reviczky kedvesen bókolt a nyájas arcú 
háziasszonynak: Ein gutes Gericht, ein freundlich Gesicht. Ez teszi 
pazar lakomává a legszerényebb étkezést is . . .  Egy ilyen „lako
m a” alkalm ával m erült föl az eszme — gondolom, Szabó Bandi 
vetette föl —, nem próbálhatna-e a mi kedvenc költőnk lapot csi
nálni Szabadkán, ahol a hírlapírás különben is köztudomásúlag 
leányágra jutott, s ahol elkelne egy rendes újság olyan szerkesz
tőnek a vezetése mellett, aki színvonalt tudna adni az itteni el
hanyagolt sajtónak, s ezáltal a város ku ltúráján  is nagyot len
dítene?

Reviczky is, én is, rokonszenvvel fogadtuk az eszmét, s egész 
este arról beszélgettünk.

Itt akkoriban nem újságírók, hanem tanárok és ügyvédek áll
tak a lapok élén, olyan professzorok, akik nem tartoztak a karuk 
kitűnőségei közé és olyan ügyvédek, akik a klienseiktől ráértek 
„szerkeszteni”, s így azt hitték, hivatva vannak lapot és közvéle
ményt csinálni. Hiszen — gondolták valószínűleg — ehhez csak 
idő kell! Az újságjaik persze rosszak voltak (a Borsszem Jankó 
gyakran csodabogarászott belőlük), a híreket későn hozták — meg
feledkezve arról, hogy „az újság nem óság” —, társadalm i cik
keik, amelyeket ők tanulm ányoknak és „értekezésekének nevez
tek, naivitásoktól hemzsegtek, a színházi kritikájuk  pedig nyom
tatott udvarlás volt, a referens flörtje a színtársulat valamelyik 
sztárjával. Legérdekesebb rovata a közvélemény e tárogatóinak a 
„N yilt-tér” volt, ahol egyes outsider-ek, valam int a dilettáns-írók 
szellemessége és polémiás tehetsége kedvére — és be kell vallani,
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a publikum egy részének az örömére is — tombolta ki magát. A 
hang, amely ebben az érdekes rovatban uralkodott, éppen nem 
volt irodalmi, s akkoriban csak Zentán lehetett hasonló förmed- 
vényeket olvasni, ahol szintén szenvedélyesen nyílttereztek az 
igazságukat kereső s az erkölcsöket javítani akaró társadalom -re
formerek. Ez a tónus eleintén bosszantotta az olvasókat, de mi
kor ezek, nem is valami nagyon lassan, hozzászoktak a pecér- 
stílushoz, akkor szinte kevesellték annak furcsa ízű-szagú 'termé
keit, szerettek volna csupa ilyen kedélyeket abajgató csemegéket 
kapni a reggelijük mellé. A legprimitívebb újság is sokat ronthat 
a közönség ízlésén, s ezt a rontóm unkát el is végezték alaposan 
ezek a sajtóterm ékek, de rossz hírbe hozták az olvasóikat is, 
akikről azt a találó verdiktet mondta ki akkoriban egy kritikus: 
minden városnak olyan lapja van, aminőt megérdemel.

Természetesen kapva kaptam  a terven, amely siker esetében 
zsurnalisztikánk nívóját emelni és szellemi életünket fölelevení
teni lenne hivatva. Reviczky is úgy nézte a dolgot, hogy rá itt 
„missió” vár, s gondolta, p ár esztendő múlva Szabadkáról — 
mint ahogy a boldog Mikszáth került föl Szegedről — megizmo
sodott tehetséggel, bőséges tapasztalatokkal és egy-két jó kötet 
verssel térhe t vissza oda, ahonnan „hódító” ú tjá ra  indult. Az igé
nyei méltók voltak a szerény költőhöz: hatvan forint fizetést 
óhajtott havonkint, s szinte mentegetődzött, hogy ennyit  mer 
kérni.

— Nagyon kopott vagyok, így nem m utatkozhatok ott lent. Két 
öltöny, felöltő és télirokk kell — m agyarázta —, s ezeknek az 
árából bizonyosan kell majd minden hónap elsején 10—12 forintot 
törleszteni. Nemde?

Attól félt, sokat kér.
És később kiderült, hogy igaza volt. Valóban sokat kért. Azt 

kívánta, hogy a „vállalat”, amely szerződteti, a szegényes fizetést 
három vagy (tette hozzá hamar) legalább két esztendőre biztosítsa 
részére.

Pár nap múlva itthon hozzáfogtam a munkához. Puhatolódzni 
kezdtem abban az irányban, találok-e néhány „áldozatkész” 
irodalom barátot, akik 2—3 évre vállalják e kockázatot. Hajlan
dók-e ennyi időre biztosítani a m ár akkor nagy nevű költő szer
kesztői fizetését? A kockázatnak harm adrészét m agam ra vettem, 
s így még csak négy „merész” kalandor csatlakozására volt szük
ség, akik 10— 10 forintnyi havi hozzájárulást szavaznának meg



arra az esetre, ha a lap nem fizetné ki magát. Megbeszéltem az 
ügyet mindazokkal, akiknek a rokonszenvére ilyen ügyekben szá
mítani lehetett. Elmondtam nékik: nemcsak arról van szó, hogy 
a jeles poétának biztosítsuk a létminimumot (ez a másfél évtized 
óta olyan sokszor hangoztatott szomorú szó akkor persze még nem 
volt meg a szótárunkban), de arról is, hogy az a korcsmái, sőt 
olykor istállóhang, amely akkoron úr volt a sajtónkban, irodalmi 
stílussá változzon, s a városnak hírlapírása ne m aradjon továbbra 
is negatív iskolapéldája annak, m int nem kell és mint nem sza
bad újságot szerkeszteni és írni. Hiszen abban az időben olvasta 
rá egy nagy tekintélyű író az egyik itteni szerkesztőre (aki pedig 
nem volt rossz ember, csak éppen ízlése, tap in tata és tudása 
hiányzott ahhoz, hogy szerkeszteni tudjon), hogy ,,az ilyen em
bernek nem toll való a kezébe, hanem járom  a nyakába”.

V.

Az a nemzedék, amely ma olvas újságot, el se tudja képzelni, 
milyen volt a negyven-ötven év előtti zsurnalisztika abban a vá
rosban, ahová Reviczkyt szerettük volna szerkesztőnek meghívni. 
Az akkori „hirlapirók”-nak, akik itt írtak-nyírtak , a tudatlansá
gát csak a bárdolatlanságuk m últa fölül. E jó urak m ár rég nem 
élnek (hiszen akkor se voltak úgynevezett „mai gyerekek”), s re 
mélem, nékik könnyebb a föld, m int amily nehéz volt őket elvi
selni a jó ízlésnek és az újságírói erkölcsnek. Nyugodtan hagyom 
hát őket pihenni, s még a lapjaikat se nevezem meg, — csak m u
tatóba néhány adattal szolgálok az olvasónak, inkább komikusak
kal, m int undorítókkal. M ert az utóbbiakból ma m ár Texas kies 
virányain se lehetne szemelvényeket közölni az ízléstelenség vád
jának a fölidézése nélkül.

A polgárm ester nyári szabadságát Pöstyénben töltötte, ahonnan 
gyógyultan jö tt meg. Ezt a személyi h írt egyik „laptársunk” ezek
kel a szavakkal adta hírül a közönségnek:

— Mamuzsics Lázár polgárm ester a fürdőből idült állapotban 
érkezett haza. Isten hozta!

Semmi kétség, az újdondász ú r jót akart. Azt akarta öröm
mel jelenteni, hogy a polgárnagy úr felüdülten vagy felfrissülve 
hagyta el a fürdőt, de szerencsétlen szóficamával mégis kissé ko
mikussá tette őt. Mamuzsics Lázót e személyi h ír u tán  sokáig ne



veztük tréfásan idült városhatalmasságnak, krónikus polgármes
ternek.

Hogy A rany Jánosunk kifejezését használjam az akkori lapokra, 
bizony ,,ilyen apró dőreségek gyakran estek ra jtu k ”, de ezúttal 
még csak egyet regisztrálok. (De unó disce omnes.) Egy másik 
újságocska a színházi rovatban azt a meglepő h írt hozta, hogy 
„legközelebb Scribenek hires víg játéka, az Egy pohár víz kerül 
színre a címszerepben N. N. színművésszel”. Ezen a szenzációs 
baklövésen persze nemcsak itthon nevettek, hanem  egyebütt is, 
ahol kedvelik az önkéntelen hum or naiv megvillanásait, s a Bors
szem Jankó, amelynek borsszeme messze ellátott, ebből az alka
lomból azt válaszolta valakinek a szerkesztői üzenetekben:

— A helyi újság téved. A Pohár víz sohase volt férfiszerep, azt 
a szerző intenciói és utasításai szerint mindig és m indenütt nők 
játsszák. Avagy önöknél ez is másképpen van?

Mivelhogy e cikksorozat címe megengedi, hogy ne csak mások
ról, de magamról is beszélhessek, legyen szabad olyan esetről is 
beszámolnom, amely velem kapcsolatos. Az ember azokra az ese
ményekre emlékszik vissza leghívebben, amelyek ővele történtek, 
— s följegyzésüket pedig azért tartom  jogosultnak, m ert fölöt
tébb jellemzők a nyilvánosság amaz orgánumaira, amelyekről itt 
szó van.

Jelent meg itt egy helyi újság, amely azzal tün te te tt ki, hogy 
nem szeretett engem. Ez, am ikor a nevemet közölte, sose felej
tette el m agyarázatul és címadományozásul melléje biggyeszteni 
ezt a szót „magánzó”, pedig volt nem egy titulusom, amely job
ban hangzott ennél a nálunk jobbára csak operettekből és francia 
vígjátékokból ism ert minősítésnél. Ez elnevezés alatt bizonyos 
életkoron túllévő, az üzleti élettől visszavonult olyan nyárspol
gárt képzeltem mindig, akinek nincsen egyéb dolga, mint egy- 
szer-kétszer évenként szelvényeket vágni le az értékpapírjairól, 
és nyáron a családjával Sommerfrische-be menni, és ott horogra 
halászni, — és én óh mily korán és mily érdem etlenül jutottam  
ehhez a m egkülönböztetett és megkülönböztető titulushoz! . . . 
Hogy nem nevezett „író”-nak a derék úr, azon nem is ütköztem 
meg. Hiszen évtizedekkel később is — Havas Emil barátom  je
gyezte föl — nem egy „föltétien intelligens em ber” állította, hogy 
vastagon tévednek, akik írónak tartanak. (Óh, bár igazán magánzó 
lehetnék!)

Egy másik újsággal meg a következő esetem volt. A nyolcvanas



évek elején néhány hónapig szerkesztettem a „Bácskai Köz
löny”-^6 s a'bba tárcát írtam  arról az írói kompániáról, amely ak
kortájt a Váci utcai Korona kávéházban szokott kapucínerezni. 
Innen a neve is: Kapucinéria.

Mikszáth Kálmán, akiről szintén megemlékeztem a cikkben, an
nak megjelenése után tréfás visszhangot írt rá a Pesti Hírlapban, 
és ekképpen kötődött: „Szellemes írónk M. I. elmés tárcát írt a 
Kapucinériáról, amely igen m ulattató volt, de azt is elárulta, hogy 
a szerzője nem nagyon jártas a geográfiában, — az az írói társa
ság ugyanis, amióta a kérdéses tárca írója itt járt, átköltözött a 
Kammon-ba s tagjai most ott isszák a kávéjukat. De hát sebaj! 
— geográfiát Shakespeare se tudott, aki tudvalevőleg a tenger 
mellé p lán tálta Csehországot.”

Mit csinált ebből a kedves enyelgésből a kis szabadkai újság? 
Kihagyta a közleményből a hízelgő jelzőket, s csak annyit kö
zölt belőle, hogy a Pesti Hírlap kiállította rólam a szegénységi 
bizonyítványt, amely szerint annyira tudatlan vagyok, hogy még 
földrajzi ismereteim  sincsenek. „És egy ilyen em ber — tette hozzá 
a szeretetrem éltó lapocska — egy ilyen ember merészkedik itt 
lapot szerkeszteni! Erre m ár igazán azt mondjuk, hogy Mindenütt 
és Sehol!” (Valószínűleg elmés, de nem egészen érthető vonatko
zás ily’ című kötetemre, amely nem sokkal azelőtt jelent meg.)7

No hát, nem is sokáig „m erészkedtem”. A negyedév végén a 
Bácskai Közlöny megszűnt, nem azért, m ert a szerkesztője nem 
tudott geográfiát, hanem azért, m ert nem volt elég pénze, — és 
elég kedve se, hogy ilyen kollégákkal versenyezzen a közönség 
kegyéért és velük „kooperáljon” az akkor épp szőnyegen levő 
„bácskai kultúrkérdés” megoldása érdekében.

De az ő lapjaik még sokáig éltek.

*

Érthető hát, hogy ily sajtóviszonyok közt nagyon szerettem 
volna az Emma-dalok  költőjét Szabadkának megnyerni s az ő 
újságjával a szellemi életünket föleleveníteni. Szabó Bandinak az 
eszméje m intha az én lelkemből pattan t volna ki, — olyan szere
tettel fogadtam azt. El is dicsekedtem vele m indjárt másnap 
Acsády Ignácnak, a kitűnő történetírónak, a fiatal írók e lelkes 
barátjának, akivel ebédutánonkint találkozni szoktam a kávéház
ban. Ez a jólelkű ember szeretett „atyáskodni”, és tanácsaival



szívesen látta  el a ,,fiatalok”-at. Reviczkyt is nagyra becsülte, és 
mindig a legnagyobb rokonszenvvel és jóindulattal nyilatkozott 
az egyéniségéről is, a költészetéről is. Most is meleg érdeklődés
sel hallgatta a tervet, amely hivatva lett volna egy jeles tehet
ségnek az ú tjá t egyengetni, de csak csóválta a fejét, amely külön
ben is mindig izgett-mozgott, és kijelentette:

— Nem lesz a dologból semmi.
— Honnan gondolja? — kérdeztem.
— Abból — felelte —, am it öntől tudok. Ahogy leírásából az 

ottani viszonyokat ismerem, a város nem való Reviczkynek és — 
ő se való az önök városának. Ez egyébaránt minden provinciális 
városra áll. Jegyezzék meg maguknak: a költők nem valók vi
dékre.

És hozzátette:
— Érzékeny lelkek egyáltalában nem valók o d a . . .
Acsády, aki Közép-Európa legérzékenyebb embere volt s a leg- 

apprehenzívebb természet, akivel az életben találkoztam, azt, amit 
vitatott, a saját tapasztalásából tudhatta. M ielőtt történésszé lett, 
vígjátékot és regényeket írt, s vidéken — még abban a városban 
is, ahol az apja első virilista volt — a tehetségét inkább sajnálatos 
aberrációnak tartották, mint becsülésreméltó erénynek . .. Azt ta 
nácsolta, ne is nyúljak a dologhoz, m ert az egészen reménytelen. 
Az igazi poétának, aminő Reviczky — mondotta —, még Buda
pest se elég jó miliő. Külön várost vagy községet kellene a poé
ták részére alapítani, ahol csak megértő szellemek lakhatnak, 
csupa finom lelkek, akik maguk is költői gondolkozásúak, ha m ár 
nem költők. Szokott szenvedélyességével vitatkozott, rábeszélt, 
argum entált, s a jelenlevők ,,józan eszére” apellált. De a jelen
voltak — Tóth Béla, Gáspár Imre, Irmey Ferenc, Szana Tamás — 
ebben a kérdésben az én pártom on voltak, az ő eszük se volt jó
zanabb az enyémnél, s a tervünket szerencsésnek tartották. Sza
badka gazdag város — így nyilatkoztak —, el tud tartani egy 
tisztességes újságot és tud kenyeret adni a jövő egyik legszebb 
reményének: a máris híres Reviczky Gyulának.

Majd nem sokára kisül, hogy kinek volt igaza.
Akikhez itthon ez ügyben fordultam, mind megértéssel hall

gatták az előterjesztésemet, de kételkedéssel és húzódozással is. 
„Elméletben” belátták, hogy jó újságra és jó szerkesztőre szüksé
günk van itten, de „gyakorlati szemmel nézve” nem volt bizal
muk a „v á lla la tih o z . Talán hozzám se. Még igen fiatal voltam



abban az időben, innen a harmincon, oly korban, amelyben vidé
ken az embernek, hacsak nem báró vagy nincsen sok földje, nem 
valami nagy a súlya. Legtöbben azt felelték, hogy szívesen ven
nének részt a kockázatban, ha az csak kockázat lenne, de hát 
amibe „bele akarom őket vinni”, az nem kockázat, hanem egye
nesen könnyelműség. Annyi, m intha arra beszélném rá őket, 
hogy minden hónap elsején dobjanak ki tíz forintot az ablakon, 
amit Geiger Adolf se szokott tenni, akinek pedig több a pénze, 
mint nekik.

(Geiger Adolf volt a m últ század második felében a leggazda
gabb ember a városban. Nem volt annyi földje, m int Vermes Gá
bornak, de rengeteg sok pénze. Elloptak egyszer tőle egy kerek 
milliót a vaskasszával együtt, amelyben a mesés kincset őrizte. 
A dolog kellemetlen volt neki, de gazdaságilag alig érezte meg. 
Valószínűleg azt gondolta: attól lopnak, akinek van.)

A vállalkozás — vetették ellene — nagyon is ingatag alapon 
akar fölépülni, a lap egy évig se fog fennállhatni (s ha jó lesz, 
fél esztendeig se), poéták nem valók szerkesztőnek (hanem ügy
védek és tanárok persze igen!), s a közönségünk még nem érett 
meg az ily újításra. (Hogy tudniillik hozzáértő ember csinálja 
számára az újságot.) Majd ha könyv jelenik meg Reviczkytől — 
ígérték —, azt szívesen megveszik akár díszkötésben és arany- 
metszéssel is, m ert „pártolni” illik a fiatal tehetségeket. De a 
suszter — filozofáltak tovább — m aradjon a kaptafánál, a poéta 
pedig múzsájának a szoknyája mellett, ha ugyan van a múzsák
nak szoknyájuk.

Mire én megjegyeztem, hogy ez nincsen nékik, még annyi se, 
m int a népdalhíres Csicsó lányoknak, akiknek legalább hárm uk
nak van: egy. Mentül előkelőbb egy múzsa, annál klasszikusabb 
köntösben jár, s így annál kevésbé van szoknyája — m ert ez a 
ruhadarab és a klasszicitás nem férnek össze —, a Reviczky m ú
zsájának ilyenform án nincsen . . .

Bámulatos, mennyi kifogást talál az ember, ha meg akar vala
mit tagadni, épp azért a többi ürügyet, amellyel az újságvállalat 
finanszírozása alól fölkért urak kibújni igyekeztek, elhallgatom.

Mindössze ketten m utattak hajlandóságot, hogy „velem jönnek”, 
de ezeknek egyike csak egy évre óhajtotta m agát kötelezni (mert 
ki tudja, mi lesz esztendőre!), a másik pedig föltételeket szabott. 
Szerkesztő bizottságot követelt azzal a megokolással, hogy ide
genből „ideszakadt” ember (aki mégiscsak Hergelaufener, ha száz



szór alanyi költő is!), nem tudván tájékozódni a néki idegen ta
lajon, rászorul egy ily fórum útbaigazítására, tanácsára és segít
ségére. Ez a testület döntene esetről esetre a kéziratok sorsa fö
lött: határozná el, hogy mely cikk jelenhetik meg a lapban, s me
lyiknek nem szabad „kijönni”. Ez utóbbi úriem ber szenvedélyes 
politikusnak a hírében állt, m inden pandúrválasztásból politikai 
kérdést csinált, s még a jegyváltásokat és házasságkötéseket is 
ebből a szempontból tarto tta helyeseknek vagy helyteleneknek. A jó 
úr arra számított, hogy ha az új lap nem is lesz politikai jellegű, 
mégis — ha ő, a kérdéses politikus, áll a szerkesztő bizottság élén 
— jótékonyan fogja befolyásolni a városi problém ák megoldását, 
s győzelemre segítheti az ő pártjának  érdekeit, amelyek „term é
szetesen teljesen azonosak a jól fölfogott közérdekkel s a város 
kulturális fejlődésének az egzigenciával”.

Lassanként be kellett látnom, hogy a terv kivihetetlen, hogy 
fején találta a szöget az a kritikus, aki ránk olvasta: „minden 
városnak olyan lapja van, am ilyent megérdemel”, s hogy igaza 
volt Acsádynak is, aki mint igazándi történetíró nemcsak a múl
ta t látta világosan, de éles szemmel pillantott a jövőbe is, s bár 
sohase já rt Szabadkán, mégis világosabban ítélte meg az itteni 
helyzetet, m int tíz esztendővel fiatalabb barátja, aki ezeket a so
rokat írja. A balsiker nagy fájdalm at okozott nekem, és sokáig 
tépelődtem, mily módon adjam azt tudtára annak, akit az ügy 
kívülem a legjobban érdekelt. Nem tudtam  elhatározni magam, 
hogy e tárgyban levelet írjak  neki, s vártam  addig, amíg Pesten 
találkozhatok vele.

Reviczky nyomban észrevette, hogy ami mondanivalóm van, 
nem lesz örvendetes, s megkönnyítette a helyzetemet azzal, hogy 
így szólított meg:

— Ugye, nem lesz a tervünkből semmi? M egbuktunk?
S mikor elreferáltam  neki, am it az imént előadtam, a maga 

kesernyés mosolyával mondta:
— Es war zu schön gewesen . .. De talán jobb így . . .
Csakugyan jobb volt.
Ha nem is a városnak, am elyre bizony ráfért volna egy ambí

cióval szerkesztett komoly újság, s nem is nekem, akinek jól esett 
volna naponta elcsevegni egy-két órát egy kiváló szellemmel, de 
néki jobb volt. Az oly túl finom természet, m int az övé, aligha 
verhetett volna gyökeret e vendégszeretetéről máskülönben oly



híres városban, ahol a mimóza-szemérmességét nem kímélték volna 
kellően azok, akik évek óta egészen más újsághanghoz voltak 
szokva, m int aminővel a Reviczky Gyula lapja kecsegtette őket. 
Hiszen Aradon, amely — bevallhatjuk — m űveltebb város volt 
Szabadkánál, Aradon se érezte m agát otthonosan semeddig, am i
kor később odakerült főm unkatársnak egy politikai laphoz. M ert 
a vidéki városok — akkor legalább így volt — még csak kib ír
ják valahogy a nagyvárosi újságírót, aki közéjük csöppen, eset
leg az írót is, akit a sorsa hozzájuk vezet, de a költőt, a valódi 
poétát soha. Ez meglehetősen idegen tőlük; hiába énekel ugyan
azon a nyelven, amelyen ők beszélnek, mégse értik meg, mégse 
érthetik meg. Nem mondom határozottan, am it egy nagy költő 
elpanaszolt s amit sokan hisznek, hogy ,,a költő és a sorsharag 
egy-anyaméhből született”, de hogy a vidéki kultúra és ő csak 
igen távolrul rokonok, azt kénytelen vagyok szomorúan elkese
regni.

Legjobban restelltem  a fiaskóm at Acsády előtt, aki legközelebbi 
találkozásunk alkalmával gúnyosan kérdezte:

— Nos, ki ismeri jobban a helyi viszonyokat?
Reviczkynek nemcsak Apai örökség-e volt, amelyről első re

génye szólt (s amely — mint Koroda írta — nem volt egyéb, 
mint néhány tégely bajuszfesték, egy ígérvény és egy karneol- 
pecsétnyomó a Reviczky család címerével), anyai örökség is szál
lott rá, egy kis birtok Nyitra vármegyében, amelyet az apja, aki 
nem volt ,,rendes em ber”, könnyelműen elherdált. Ha ez a jószág 
megmarad, a költő életsorsa egészen m áskint alakul. Akkor a 
„vidék” nem lett volna ránézve kényszerű refúgium, ahová fő
városi nyomorgása elől iparkodott időnkint menekülni, hanem 
cincinnatusi békesség vagy cicerói tuszkulánum, ahol erőt gyűjt
het nagy költői alkotásokra. Így értelmezve a szót, Reviczky épp
oly boldognak érezte volna magát a saját kis földjén, mint ba
rátja, Justh  Zsiga a nagy uradalm án. Függetlennek tudta volna 
magát az emberektől, akik nagyon is éreztették a szegénnyel, 
hogy milyen — fölösleges. Akkor tán a tüdővész is megkíméli, s 
nem klinikán hal meg, hanem  barátságos kis otthonban, amelyre 
sohase tudott szert tenni nemzetének egyik legkitűnőbb lantosa . . . 
Az a „vidék”, amellyel mi kínálhattuk, nem lehetett az az otthon, 
amely a lelkét vonzhatta. Jobb volt hát így . . .

És Reviczky Gyula nem jö tt Szabadkára.



Múlt heti írásom at azzal kezdtem, hogy a mai újságolvasó alig 
képes elképzelni a félszázad előtti vidéki lapocskákat, azoknak 
olykor kedvesen naiv, máskor meg póriasán nyers tónusát, s azt 
az alantas színvonalat, amely durva sértés volt a jóhiszemű olva
sókkal szemben, akiknek számára e sajtóterm ékek készültek. A 
cikket, amelyhez most fogok, szintén hasonló vonatkozással va
gyok kénytelen bevezetni. A mai ember, aki a huszadik század
ban nőtt fel nyájas olvasóvá és nagylelkű könyvvásárlóvá, nehe
zen fogja elhinni, mily szegényesen éltek s mily kedvezőtlen vi
szonyok közt dolgoztak azok az írók, akiknek a tollúkon és a ku
tyanyelveiken kívül nem volt más szerszámuk vagy fegyverük, s 
az írásaik honorárium án túl nem volt egyéb jövedelmük. Már ez 
a szó: honorárium  — tiszteletdíj — is eléggé m utatta, mily rosz- 
szul javadalm azták a szerkesztők és kiadók a ,,szépíró”-kat. (Több 
tisztelettel, m int díjjal.) Erre a korra óhajtott jellemző lenni az a 
mondásom: az írók olyanok, mint a házmesterek, — mindegyik
nek van még más foglalkozása vagy mestersége is.

Akinek nem volt valamely m ellékkeresete vagy főfoglalkozása, 
az bizony nyomorgott. Legbizonyítóbb és egyszersmind legszomo
rúbb példa rá az az író, akivel a cikkeimben most foglalkozok, 
Reviczky Gyula, az immár klasszikussá lett s a nagy halhatatla
noknak panteonjába bevonult pesszimista költő, akinek világ
nézete nemcsak a születésénél, de nélkülözésekkel tele életsorsá
nál fogva se lehetett derült. Nem volt valami robusztus egyéni
ség, az önbizalma sohase faju lt elbizakodottsággá; tudta, hogy hal
hatatlan lesz, de e meggyőződését csak verseiben hirdette, társal
gás közben soha. Nem azzal a föltevéssel költözött Budapestre, 
amellyel a vidéki regényhősök indulnak oda, hogy meghódítsák 
és birtokba vegyék azt, — csak dolgozni és megélni akart ottan. 
S ez is mily nehéz volt azokban az esztendőkben! Ha a még „be 
nem érkezett” író kapott is m unkát, a m unkájáért nem kapott 
annyit, amennyiből megélhetett. Az „éhbér” szót akkor még nem 
használták, de Reviczky ilyen ellenszolgáltatásért volt kénytelen 
körmölni, referálni, kritizálni, c ikkezn i. . .

A Hon című politikai napilaptól (amelyet az Athenaeum adott 
ki és Jókai szerkesztett) éppen csak annyi fizetést húzott, amennyi
ből kicsi hónapos szobára és sovány élelmezésre tellett, — ren
des ruhára m ár nem. Ez a költő, aki az egész világ fájdalm át



érezte, s maga intellektusánál, élénk fantáziájánál és finom ízlé
sénél fogva az egész világ minden gyönyöreit élvezni is tudta 
volna, mindig kopott volt, a sok fakó poéta közt a legfakóbb. 
Észrevette (vagy észrevenni vélte), hogy némelyek — különösen 
vidéki ismerősei, ha Pesten találkoztak vele — hűvösebben kö
szöntötték, s a találkozást vele elkerülni iparkodtak, s ezt az öl
tönye kopottságának tulajdonította.

Gondolta, kiad egy kötet verset, s annak a jövedelméből majd 
urasan kiöltözik. Ha ez sikerül, akkor nem kell majd fölsírni el
veszett ideáljához:

Nem halok meg,
Gúnyoljon bátran  engemet.
Űgyis, ha most összejönnénk,
Kigyúlna arcán s arcomon 
A szégyen és ön rám se nézne,
M ert rossz ruhám van, asszonyom!

Elmondom ennek a könyvnek a történetét, amennyire tudom.
1878 elején igen sajátságos felhívást kaptam, amely feltűnően 

eltért azoktól az előfizetésre buzdító ívektől, amelyek akkortájt 
divatban voltak. Reviczkyről volt benne szó, s annyira jellemző az 
akkori pozitív irodalmi és könyvkiadói viszonyokra, hogy azt a 
hozzája csatolt pár sor írással együtt megörökítem nemcsak azért, 
m ert szaporítja a költő életrajzi adatait, de azért is, m ert való
színűleg egyetlen m egm aradt példánya annak a verbuváló-írás- 
nak, amely szegényesen, búsan és élhetetlenül sóhajt bele hala- 
vány emlékként a mai m ár kevésbé szegényes és mindenesetre 
sokkal élelmesebb jelenbe. Ma ugyanis már igen élelmes könyv
kiadók terjesztik lárm ával és sikerrel a lite ra tú rá t (ha nem is 
mindig a legjobbat), s írók is akadnak (ha nem is éppen a leg
kitűnőbbek), akik pompásan adm inisztrálják m agukat, zseniálisan 
gyümölcsöztetik a tehetségüket, és olyan ügyes reklám mal dolgoz
nak, am elyért megirigyelhetné őket a Barnum  és Baylie cég.

A nyom tatott felhívás így szólt:
Reviczky Gyula Versek a Magányból című eszmékben és hangu

latokban gazdag verskötetének kiadását Aigner Lajos úrtól á t
vettem.

A kötet 1878 március végén okvetlenül meg fog jelenni; és 
mint első felhívásában említve volt, eddig írt szebb költeményeit



fogja tartalm azni; 10 ívnyi terjedelmű, igen díszes kiállítással s 
előfizetési (vagy utánvételi) ára fűzve 1 írt. 20 kr., díszes kötésben 
2 forint. Gyűjtők minden 8 előfizető után ingyenpéldányt kapnak. 
Az előfizetési pénzek vagy utánvéti megrendelések hozzám (Ba
rátok tere, 9. sz. II. em.) küldendők.

Kérem mindazokat, kik a geniális fiatal költő ezen verskötete 
iránt érdeklődnek, hogy engem becses pártfogásukban részesíteni 
szíveskedjenek.

Budapest, 1878. február 21. Tisztelettel
Rudnyánszky Gyula .

Kissé furán hangzott a közönséghez intézett ,,harangue”, amely
ben annak kibocsátója arra kéri az irodalom barátait, hogy ameny- 
nyiben érdeklődnek a kiváló fiatal költő iránt, őt — a még fia
talabbat — „becses pártfogásukban részesíteni szíveskedjenek”. A 
felhívást ugyanis, amint az aláírásból kitűnik, egy fiatal író, 
t i z e n k i l e n c  é v e s ,  Rudnyánszky Gyula röpítette világgá, aki
ről akkoriban csak annyi volt ismeretes, hogy szintén sokat ígérő 
tehetség, — jóval később tudtuk meg, hogy könnyelmű fiú is, s a 
megbízhatósága távolról sem olyan kétségtelen, m int a talentuma. 
Az ifjú legényke mint kiadó és mecénás állott a közönség elé, 
amelytől, úgy látszik, azt várta, hogy a mecénássága költségeit 
vele megossza vagy egyedül v ise lje . . . Naiv korszakban az em
berek is naivak. Voltak többen, akik a felhívást s az abban meg
nyilatkozó áldozatkészséget komolyan vették, köztük az a szintén 
tehetséges író, aki azt a következő ajánlással küldte meg nekem:

Kedves barátom! Igen melegen, sőt igen forrón ajánlom szokott 
buzgalmadba ezt az ívet. Kérlek, gyűjts néhány előfizetőt Re- 
viczkynek, aki szegény sorsnak . . . örvend. Barátod:

Budapest, 1878. febr. 22. Gáspár Imre .

Amint később hallottam, maga Gáspár Imre, a barátkozni és 
pártfogolni nagyon hajlamos fiatal író (abban az időben a „Csa
ládi K ör” segédszerkesztője) nem kevesebb, m int negyven felhí
vást küldött széjjel hasonló ajánlással, de ezek közül csak né
hányra kapott választ, s ezek között is volt olyan, amely — nem 
volt kedvező.



Mármost tessék fölfigyelni, mily sok procedúrán, sőt processzu
son, hány retortán  és közbeeső fórumon keresztül kellett átlábal- 
nia egynémely könyvnek, hogy végre a jó Istennek, a nagylelkű 
kiadónak, a buzgó előfizetőfogdosónak s a nyájas m egrendelők
nek a jóvoltából megjelenhessen vagy — mint a jelen esetben — 
meg se jelenhessen. Hábent sua fata libelli .. .

Aigner (írói nevén Abafi) Lajos, aki valóban rajongó szeretője 
volt a könyvnek és pazarló kiadója sok régi és új írónak, s „sze
rencsésen” tönkre is ment a vállalatain, amelyekkel inkább esz
ményi célokat óhajtott szolgálni, m int az üzleti érdekeit előmoz
dítani, Aigner Lajos, a kiadó, akit valószínűleg Abafi Lajos, az 
író, buzdított erre a kalandra, tehát vállalkozott Reviczky Gyula 
költeményeinek a kiadására. A 23 éves költőt akkor még kevesen 
ismerték. A Hon szerkesztőségében dolgozott ugyan, s ott elism er
ték a tehetségét, de a lapnak sohase volt valam i nagy közönsége; 
inkább a politikusoknak írták  azt, mint az olvasóknak. Reviczky 
a kritikáit és egyéb mondanivalóit különben is aláírás nélkül kö
zölte benne vagy legföljebb a kezdőbetűivel „jegyezte” őket. Ne
vét csak a Fővárosi Lapokból s egy-két divatlapból ismerték azok 
a válogatottak, akik a költészetet kedvelték, m ert versei alatt a 
szépen, szinte kaszinósan előkelő nevet is o lv ash a tták . . . Nem 
csoda hát, hogy Aignernek az előfizetési íve éppoly visszhangtalan 
m aradt, m int az a megható felhívása a közönséghez, amelyet a 
nagy költőnknek: Vajda Jánosnak érdekében egy évre rá bocsá
tott ki, s amelyre 3 (mondd, írd és szégyelld magad: három) elő
fizető jelentkezett, s ezek közül is csak kettő kápéval, am int most 
rebegik, és készpénzzel, am int a jassznyelv térhódítása előtt mon
dották. A vakmerő kiadó ham ar észrevette, hogy ez a próbálko
zása még az eddigieknél is kevesebb sikerrel kecsegteti. Örült hát, 
amikor egy másik Gyula, Rudnyánszky, jött a segítségére, aki így 
szólt hozzá:

— A publikum  nem jön magától. Itt erősebb eszközökkel kell 
dolgozni. Majd én kezembe veszem az ügyet. Én és a barátaim  
majd m egtörjük az olvasók közönyét, el fogjuk árasztani az or
szágot felhívásokkal, s ha egyebet nem, előterem tjük a nyom ta
tási költségeket.

Rudnyánszky rendkívül kedves, meleg hangú, kék szemű fiú 
volt, aki könnyen tudta elbájolni az embereket, — az akkori 
nyelven szólva: „szívtolvaj” volt. Oly modorban tudott apró köl
csönöket kérni (amelyek nem haladták meg soha az öt forintot),



hogy azokat a leglelketlenebb uzsorás se tagadhatta meg tőle, és 
Szabó Géza, a Szikszay-vendéglő úri főpincére (aki nemrég még 
főhadnagy volt) olyan bizalommal hitelezett, azaz „aufschreibolt” 
neki, amely megtisztelő lett volna egy földbirtokosra is. Ha ke
vésbé szeretetrem éltó és nem hódítja meg játszva a szíveket, talán 
nem kényszerül bele azokba a könnyelműségekbe, amelyek a kar
rierjé t megakasztották. A fiatal férfiszépsége és lebilincselő örök- 
mosolya lett a tragikuma. Mikor később — inkább léha életföl
fogása folytán, semmint igazi romlottságból — bajba sodródott, 
mindenki szigorúbban ítélt fölötte (talán még a bíróság is), mint 
azt az eltévelyedése megokolhatta. Haragudtak rá mindazok, aki
ket előbb megbabonázott a rokonszenves arca és a kellemes meg
jelenése, s nem bocsátották meg neki soha, hogy csalódtak benne. 
Külön törvénye a pszichológiának, hogy a nő, ha egy kicsit csi
nos, am int Schiller mondta, m indjárt „megvesztegetett bírákat ta
lál a férfiak szigorú tanácsában”, a férfinak ellenben, ha szép, 
már ezért a „hátrányos” tulajdonságáért is szigorúbbak s néha kér
lelhetetlenek a bírái. A lecsúszását a tehetséges fiatal költő ennek 
köszönhette. Ha oly igénytelen külsejűnek születik, m int Revicz
ky, nem ejtették  volna el oly könnyen és „szívesen”, s többet 
bocsátottak volna meg n e k i. . .

Ne nagyon is eltértem  a tárgytól. Reviczkyről szól ez írás, és 
most veszem észre, hogy Rudnyánszky esete kezd foglalkoztatni. 
Mentségül csak annyit, hogy a memoárírás voltaképpen abból áll, 
hogy az ember eltér a tárgytól. A történetírónak ezt nem szabad 
tenni, az emlékező szinte kénytelen vele. A historikus figyelmét 
leszögezik a források, amelyekből dolgozik, az okmányok, a jegy
zőkönyvek, levelek, könyvek, újságok, amelyekből az adatait szedi, 
— a memoáríró tollát az emlékezés, ez a szeszélyes, csapongó, 
sokfelé kalandozó főm unkatárs irányítja, amely ritkán engedi 
sokáig a tárgynál maradni. A legkitűnőbb „em lékírók” se dolgoz
tak másképpen, m ert hiszen nem egy emberről írtak, hanem a kort 
festették, amelyben az élt, s a kortársakat is rajzolták, akik vele 
és mellette éltek. Saint-Simon, Lesseps, Eötvös Károly, Pulszky, 
s maga Goethe is efféle írásaikban folyton mellékvágányokra sik
lottak . . . Csak arra  kell ügyelni, hogy ahová letéved az ember, 
ne legyen kietlen vadon, ahonnan nem tud a megkezdett ú tra 
visszatalálni, hanem rendes ösvény, amely megint a kiindulópont
hoz vezet. Visszatérek hát a Reviczky verskötetére.



Aigner, a mindenkiben bízó, megbízott a „charm eur” Rud- 
nyánszkyban, s átadta a ,,vállalat”-ot néki, aki így nem egészen 
húszéves életkorban egy jeles költő kiadója és pártfogója lett, s 
barátai által meg akarta törni a közönség hagyományos indolen
ciáját, sőt borzalm át a verseskönyvek iránt. így került hozzám 
is egy felhívása, amely véletlenül még most is megvan, s rajta öt 
név, — a megrendelőké, akik jelentkeztek: Békéssy Irm a (az ak
kor itt működött színtársulat szép fiatal tagja, aki azután a buda
pesti Nemzeti Színházhoz szerződött), Törley Gyula (a legjelesebb 
bácskai gazdák egyike), Scossa Zoltán (majdan tűzoltófőparancsnok), 
Milkó Izidor (aki az írói pályára készült) és Paukovich Andor, 
akiből később ügyvédi kam arai elnök lett. A pénzük — szeren
csére — nem veszett el, m ert a könyvet, jó spuriuszuk volt, u tán 
véttel rendelték meg. Ellenben azok a gyanútlanok, akik kevésbé 
voltak óvatosak és előfizettek a versekre, sose látták  viszont a 
két forin tjukat vagy az egy forint húsz krajcárjukat, bár a könyv, 
amint m ár említettem, nem jelent meg. Rudnyánszky m int könyv
kiadó megbukott. A dolog mindenkinek kellem etlen volt: Aigner- 
nek, Reviczkynek, a t. c. előfizetőknek (akik persze nem lehettek 
valami sokan) s talán magának a ,,kiadó”-nak is, aki kellemetlen 
leveleket kapott, hogy küldje m ár a verseket, amelyekre a levél 
írója prenum erált. De hát hogy’ szállíthatta őket, ha egyszer ki 
se voltak nyomatva!

Akkoriban és még későbben is, nem volt épp ritkaság, hogy 
egy-egy előfizetésre h irdetett könyv nem ju to tt el a rendeltetési 
helyére: a t. c. olvasókhoz. Benedek A ladárral és Lauka Gusztáv
val is tö rtén t ilyen ,,megrovási kaland”; Bródy Sándor is előfize
tési ívet bocsátott ki egy Ügyvédek című regényre, amelyet so
hase adott ki, s talán nem is ír t meg; a „névtelen” írókról, akik 
még a Szinnyei bácsi lexikonában se fordulnak elő, nem is szólva. 
De hát az ily jelenségekkel szemben igen elnézőn viselkedett a 
közönség. Az esetet egyszerűen balesetnek minősítette, és napi
rendre té rt fölötte. Hiszen az, aki nevét az ívre rá írta  és az ígért 
könyvért 1—2 forintot a lelkes „gyűjtő” kezéhez lefizetett, nem 
azért rendelte meg a kérdéses könyvet, hogy azt elolvassa, hanem 
hogy az ív tartó t, ha barátja volt, lekötelezze, s ha nem volt az, 
a nyakáról lerázza.

Reviczkyt ez a fiaskó, amelyben teljesen árta tlan  volt, mód 
nélkül bántotta, s leginkább az fá jt neki, hogy e baleset folytán 
nem tudhatta meg, hogy költészetéről az irányadó kritikának mi



a véleménye, m ert — mindig így volt s ma sincsen másképpen — 
a lapok és folyóiratok csak akkor foglalkoznak komolyan az írók
kal, ha m ár önálló kötettel léptek a piacra. A jeles lírikusnak még 
öt évig, 1883-ig, kellett várni, amíg első verseskönyve Ifjíiságom 
cím alatt napvilágot láthatott. Ezt a művét m ár a Petőfi Társaság 
adta ki mint „védnök”, s ez megbízhatóbb kiadó volt, mint a 
könnyelmű Rudnyánszky v o l t . . . Szegény jó Reviczky irodalm iak
ban mindig a platonikus győzelmek szomorú hőse — ma azt mon
danák: bélistás embere — m aradt. Az „Ifjúságom” előkelő etiket
tel jelent meg ugyan, de csak erkölcsi sikert hozott a költő kony
hájára, azaz az Egyetem utcai (konyhából nyíló) hónapos szobába. 
Éppen úgy, mint további hat évvel utóbb (1889) Magány című 
nagyértékű gyűjteménye, amely bár a Kisfaludy Társaság égisze 
alatt született meg, mégse hozott annyit, hogy a jövedelméből 
födözhette volna arcói útjának és tartózkodásának a költségét. 
Tennyson, aki aligha volt nagyobb költő a „M agány” dalnokánál, 
egyetlen verséért nagyobb tiszteletdíjat kapott, m int Reviczky a 
két kötetéért együttvéve . . .

VII.

Reviczky Gyula élete mindaddig, amíg csak (két-három  évvel a 
korai halála előtt) a Pesti H írlap belső dolgozótársa nem lett, 
csupa hányattatásból s nélkülözésből állott. Néha bizony éhezett 
is a költő. Még akkor élt legjobban, amikor — két ízben is — 
vidéken nevelősködött. Ez időkben úri házaknál élt, ahol nemcsak 
szépen te ríte tt asztalnál étkezett, de könyveket is talált, amelyek 
fontosabbak voltak neki minden lukulluszi lakománál. Onnan, vi
dékről, hozta magával finom műveltségét, jártasságát a különböző 
filozófiai rendszerekben s azt a biztos ítélőképességet, amelynek 
fejlődését csak a legjobb könyvek olvasása biztosíthatja. Bár a 
füssi kastélyban (Lipthayéknál) és a Temesvár megyei Dentán se 
volt éppen boldog — m ert ott meg a függetlensége hiányát érezte 
fájón —, mégis m egnyugtatta s az értékét önmaga előtt emelte a 
férfivá fejlődés és a költővé emelkedés tudata, am elyet ezekben az 
esztendőkben szerzett. Annál leverőkben hatott rá a nagyvárosi 
élet, amelynek a karjaiba vetette magát vidéki kísérletezései 
után.

Jöttek a sovány esztendők, anélkül, hogy igazában kövérek előz



ték volna meg őket. Nehezen elviselhető sors annak, aki bízik 
ugyan a halhatatlanságában, de a halála és a halhatatlansága előtt 
élvezni is szeretné az életet, amely az ő számára különben sem ígér
kezett valam i igen hosszúnak. Ha nem is ism erte orvosi megálla
pítással lappangó-bujkáló betegségét, annyit tudott, hogy erőtle
nebb, gyöngébb és könnyebben kifárad m indnyájunknál, akikkel 
barátság vagy irodalmi érdekek közössége összehozta. Nem tudok 
elfelejteni egy ötven esztendő előtti beszélgetést, amely a kávéházi 
asztalunknál folyt le egy m ájusvégi estén. Mikszáth Kálmán, aki 
szeretett és tudott kérdéseket föladni és társalgási tém ákat kezde
ményezni, egy percben, amikor mindenki hallgatott, megszólalt 
egyszerre:

— Vajon azok közül, akik itt ülünk ennél az asztalnál, ki fog 
legtovább élni s utolsónak meghalni?

Csupa banális nyilatkozat hangzott feleletként a fölvetett kér
désre. Az enyém is banális volt, — válaszomat a kártyázok szó
tárából vettem, s így szóltam:

— Aki kérdi.
A többi is nevetve adta le véleményét az éppen nem aktuális 

problémáról. Csak Reviczky nem nevetett, — betegen mosolygott 
a szomorú mosolyával, és felelte:

— Ki él közülünk a legtovább, azt nem tudom. De azt, hogy 
ki hal meg elsőnek, megmondhatom.

M intha a halál árnyéka suhant volna végig a különben vidám 
kávétanyán. Senki se kérdezte, hogy kit gondol a költő. Tudtuk. 
Egy időre m indnyájan szomorúbbak lettünk Reviczkynél is. Sze
rencsére Mikszáth talált ham arosan más témát, amelyet m ulatsá
gosabbnak találtunk, mint az előbbit, s helyreállo tt megint a ren
des színház utáni hangulat. De a költő jóslata valóra vált. Még 
élt ugyan nyolc esztendőt, de túléltük m indnyájan, akik a jóslá
sát hallottuk.

Az effajta betegek a dolog természeténél fogva élvezetvágyób- 
bak az egészségeseknél, s ha a beteg még költő is, aki elé a fan
tázia állandóan szép jeleneteket rajzol és gyönyörérzéseket v ará
zsol, akkor a fájdalma is, am ért ezektől a valóságban meg van
nak fosztva, nagyobb, mint bárki másé. Ennek a fájdalomnak so
kat köszönhetett a közönség: a költő meleg és mélységes költe
ményeit. Ő maga azonban lassankint belepusztult a szebbnél szebb 
fájdalom-versekbe, amelyeket a szenvedése segített megalkotni, 
érzelmes szerelmi lírájába, amelyet a csalódásai diktáltak, nagy
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irodalmi terveibe, amelyek erő híján nem sikerülhettek, a kor
társak közönyébe és hálátlanságába, amely értelm etlenül és érzé
ketlenül haladt el a költő m ellett, akihez nem tudott fölemel
kedni, s akiről Riedl Frigyes, a nagy megértő, nemsokára elisme
réssel és hódolattal fog beszélni hallgatóinak az egyetemi ka
tedrán . . .

Nem csoda hát (sőt csoda lett volna, ha az ellenkezője történik), 
ha kedvetlenségében és keserűségében a korról, amelyben élt, s a 
hazáról, amelynek polgára volt, a búsongás óráiban komoran-szi- 
gorúan nyilatkozott. Volt-e része a nyomorúságának s a kortársai 
indolenciájának abban, hogy költészetében igen kevés hely és hang 
ju t a hazájának, s hogy a szerelmein és egyéb egyéni érzésein kí
vül őt inkább az összemberiség problém ái érdekelték és izgatták, 
nem tudom egészen bizonyosan. A költő ízlését, irányát és állás- 
foglalását sohase befolyásolja egyetlen motívum. Azt se tudom, 
vajon a leckéztetés, amely Arany Jánosnak Kozmopolita Költészet 
című versében oktatja ki az akkor fiatal írókat, vonatkozott-e 
Reviczkyre is?8 Az ifjú poéta akkor csak huszonkét éves volt, s 
Arany talán nem is gondolt e nagyon tehetséges, de még igen fia
tal emberre, aki mégis talpraesetten felelt rá:

Szép az ének, szent az ének,
Drága kincs, ha nemzeti.
De a legszebb dal örökké 
Általános, emberi.
Az igazság egy lehet csak 
Valamennyi nyelveken.

Az én egyéni érzésem mindig az volt, hogy Reviczky, ha oly 
gazdag és független is, mint kartásai közül Justh  Zsigmond vagy 
gr. Zichy Géza és így nem küzdvén megélhetési gondokkal, köny- 
nyebben és korábban ismerik el a kiadók, a szerkesztők és az iro
dalmi társaságok, hogy Reviczky ebben a kedvezőbb életsorsban 
is az emberiség költője óhajtott volna lenni. A pesszimizmusát táp
lálhatta s a keserűségét növelhette az a visszásság, hogy hatalm as 
tehetsége ellenére nem volt képes anyagilag boldogulni, de köl
tészeti irányára elhatározó befolyást ez a sajnálatos körülmény 
nem gyakorolhatott. Érdeméből és verseinek a hatásából nem von
hat le semmit a költőnek az a törekvése, hogy mindenkihez  akart 
szólni, nemcsak a honfitársaihoz. Endrődi Sándorral, Ábrányi



Emillel és még néhány ún. nemzeti költővel szemben akkoriban 
a még fiatalabbak: Komjáthy Jenő, Gáspár Im re és mások, köz
tük Reviczky Gyula is az emberiség a Menschentum  hú rja it kezd
ték pengetni, s a mi költőnk valószínűleg azt hitte, hogy legjob
ban szolgálja a poézist, ha az egész világ fájdalm át zengi.

Az elégedetlensége, melyre a sorsa hangolta lelkének érzékeny 
hangszerét s amelyet kora és annak közönsége irán t érzett, tá- 
volrul se volt oly nagy, mint a mellőztetés, amelynek áldozatául 
esett, s a méltatlanság, amellyel bán tak  vele. Az ő helyében bárki, 
hasonló tehetséggel, más húrokat penget s nem fatalista m élabú
val és fölényes iróniával, hanem átkozó szózattal és haragos indu
lattal ostorozza a közömbös és korlátolt közönséget, amely a köl
tőt értéke szerint becsülni nem tudta. Akik közelről szemléltük a 
vívódását, inkább azt csodáltuk mindig, hogy kitagadottsága és 
vigasztalan szegénysége ellenére soha és senki irán t se érzett va
lódi irigységet, — s ez nála igazán lelki nagyságot, krisztusi tü 
relmet jelentett, m ert hiszen mindenki, akit csak ismert, jobb anyagi 
helyzetnek örvendett, mint ő, aki, egyik barátjának, Gáspár Im ré
nek, a szomorúan tréfás megjegyzése szerint: „szegény sorsnak 
örvendett”.

Érdekes, hogy ebben a vonatkozásban csak azzal az egy költő
vel te tt kivételt, aki bár nem volt oly boldogtalan, mint ő, nálá
nál is többet szenvedett: Heinrich Heinével. A Buch dér Lieder 
költőjét őszintén irigyelte. Nem a verseiért, amelyek nemcsak a 
Reviczkyéinél, de egy-két igen nagy szellemet kivéve minden más 
poétáinál különbek voltak, hanem  — a szenvedéseiért. Ez persze 
így egyszerűen elmondva bolondul hangzik, de ahogy ő előadta, 
költői eredetiségnek és egészen logikus bölcsességnek a benyomá
sát keltette. Német kollégáját, dalos fülem iletársát a szerelmes 
líra erdejében, irigyelte a betegségéért, amelynek életpusztító kín
jai között azzal a megnyugtató tudattal aludhatott el, hogy más
nap is lesz, amit apríthat a tejbe. Irigyelte, am iért a sorvasztó 
bajában nem küzdött kenyérgondokkal, és irigyelte a gyöngéd 
női ápolást, amely a kínjait elviselhetőkké tette.

— A halál biztos tudatában feküdni a kórágyon — mondotta 
Reviczky —, szinte kívánatos sors, ha az ember testét az a szép 
Matild asszony bársonypuha keze simogatja, a lelkét pedig a fi
nom szellemű Mouche bátorítja vigasztaló és megértő szavakkal. 
Heine a hosszú haldoklásában is irigylésre méltó halhatatlan ha
landó v o l t . . .



Reviczkynek ez az érzése talán nem is volt irigység, — inkább 
költői vágyakozás és férfiúi sóvárgás olyan kínok felé, amelyeket 
női ajkak vigasztaló zenéje és női kezek áldó simogatása egybít 
s varázsol át gyönyörérzetekké.

Az irigység tulajdonképpen: az a vágy, amellyel valaki annak 
a helyében szeretne lenni, aki irán t ezzel a meglehetősen term é
szetes s a legnemesebb embernek a kedélyvilágától sem egészen 
idegen érzelemmel viseltetik. Nos, Reviczky Gyula sose gondolt 
arra, hogy szeretne Lánczy Leónak, a Kereskedelmi Bank nagy
hatalm ú elnökének a helyében lenni (aki az ő idejében alighanem 
a legirigyeltebb pénzoligaroha volt Budapesten) vagy a kalocsai 
érsekében, akinek a stallum át szintén sokan vállalták volna m in
den erőltető rábeszélés és revolvernek a melléreszögezés nélkül, 
s nem irigyelte Arany Lászlót se, aki igen előkelő pozíciót foglalt 
el úgy az irodalmi világban, mint a közgazdasági életben (a Föld
hitelintézetnek fejedelmileg dotált igazgatója volt), hanem a beteg 
Heine sorsát kívánta magának, Heinéét, akinek gyötrelmeit csak 
óriás ópiumadagok tudták valam ennyire enyhíteni, s akinek h a r
minc kilóra lesorvadt testét az ápolónéja a tenyerére fektetve h u r
colta át az ágyból a fürdőkádba s onnan megint vissza a m atrac
sírba, ahol a Reisebilder szerzője nyolc esztendőnél tovább seny- 
vedett-szenvedett. Ily alkalommal mondotta a Párizsban szám- 
kivetetten élő költő egy ném et látogatójának:

— Beszélje el otthon, hogy míg a hazámban bojkottálnak, ad
dig Franciaországban a nők a tenyerükön hordoznak.

Ilyen önmagán gúnyolódó és másokat leckéztető nyilatkozatokat 
Reviczky nem tehetett, pedig az ironizáló tehetsége (bizonyítja 
nem egy kesernyés-gúnyos verse) megvolt hozzá. De hát ő hivata
losan egészségesnek számított (a szegény em bert csak akkor is
merik el betegnek, amikor m ár kórházba ,,u ta lják ”, s csak ő maga 
érezte s csak néhány barátja  búsult rajta, hogy fizikailag ugyan
csak ,,ki van kezdve”.

A Heine játszi tréfálkozása, amellyel a gyógyíthatatlan gerinc
baját „gyógykezeli”, Reviczkynél, a pesszimisztikus világnézetű 
költőnél tragikus keserűségbe sűrűsödik. Koroda Pál, aki (bár 
rokona volt) legközelebb állott m indnyájunk közt a költőnk szí
véhez s valószínűleg legalaposabban ism erte a gondolkozása ru 
góit, bizonyára érthetőbbé tudná tenni azt a sajátságos m entali
tást, amely Reviczky szemében a tenyérenhordozásnak ezt a si
ralmas form áját is kívánatossá tette. Ami engem illet, hajlandó



vagyok azt hinni, hogy az irigységnek ez az igen különös meg
nyilvánulása is a költő végtelen szerénységéből fakadt. E szó alatt: 
szerénység itt persze nem azt a külső szerénységet értem, ame
lyet valaki illendőségből vagy (ha igazán szerény) lelki kényszer
ből tanúsít az em bertársaival való érintkezésben, hanem azt a 
belsőt, am elyet a szívében ápol s a Sorssal szemben érez. Ily é r
telemben volt Reviczky szerény.

Nem is merészelt arra gondolni, hogy sorsát gazdag vagy egész
séges halandóéval mérje össze, — hiszen az egészségtől majdnem 
olyan távol állott, m int a gazdagságtól. Szinte tudattalanul (mily 
szerénység a Sorssal való megalkuvásban!) egy költőtársával ha
sonlította m agát össze, aki nem tartozott a krőzusok arisztokrati
kus köztársaságához, s a teljesen szegények proletárrespublikájá
hoz, de még kínzóbb betegségben szenvedett, m int ő. E bajtársa 
legalább nem küszködött a mai és a holnapi nap emésztő nyű
gével, — a további napok s a távolabbi esztendők gondjait pe
dig vigye el az ördög! Azok olyan távol vannak, hogy tán el se 
érnek hozzánk, s ha elérnek, mi m ár nem leszünk itten, — gon
dolhatta a költő, akiben minden schopenhaueri pesszimizmus mel
lett volt némi fatalizmus is, rokon vonás a Tóth Béla katolikus
vallásos köntösbe öltöztetett keleti mindenbe beletörődésével. En
nek a sorstestvérének — Heinének — az életét hát volt bátorsága 
a magáéhoz hasonlítani.

Valószínűleg ilyenformán gondolkozott:
— Nagyobb géniusz volt, m int én, és betegebb is, — mégis nem 

a hírét irigylem; nem azt, hogy tíz nyelvre fordítják a ver
seit; azt se, hogy fiatal szerelmesek a Lied-jeivel fekszenek le este 
és kelnek ki az ágyból reggel; s a hódolat sem, amely illatos vi
rágokkal díszesíti sírját napról napra, virágokkal, amelyek mivel
hogy folyton fölújítják őket, éppoly frissek m aradnak az idők 
végtelenségéig, mint a dalok, amelyeket a költőjük énekelt. Amit 
a sorsából kívánok magamnak, az: a betegsége. Szívesen viselném 
el a fájdalm akat, amelyeket az kivált, ha tudnám, amiben ő biz
tos lehetett mindig, hogy van és lesz miből megélnem. Ha nem 
volna többé keserves gondom ebédre, vacsorára s a kis szobám 
árára.

Szinte kiolvastam a tekintetéből s a hallgatag ajkáról ezt az 
elmélkedést, amelyből kiérezhető volt a m enekülnivágyás a gyó
gyíthatatlan, biztos halálú betegségbe, ha az egyszersmind azzal 
is kecsegtetné, hogy hűséges ápolásban leszen része, s azzal a re 



ménnyel biztatná, hogy lesz állandó lakása s nem kell folyton 
hurcolkodnia Pestről vidékre, onnan megint vissza, s itt egyik 
utcából a másikba s egyik bútorozott szobácskából a másikba . . . 
Az ily kívánkozás hát nem volt irigykedés, hanem  valam i azt he
lyettesítő hangulat, amit csak poéta érezhet, aki tudja, hogy a leg
jobb esetben is kell szenvednie, — ha m ásért nem, azért, m ert 
költő, m ert költőnek született. Állandó érzése volt ez a pesszi
mistának, aki oly keveset (és mégis elérhetetlent) kívánt a sors
tól, s úgy gondolta, nincsen jussa hozzá, hogy jólétet és egészséget 
várjon az égi hatalm aktól. Ügy óhajtott hát kiegyezni a forza dél 
destino-val (mintha lehetne azzal kiegyezni!), hogy megelégszik 
az egyikkel: a jóléttel, s vállalja a másikat: a betegséget, hogyha 
az azzal a jutalom m al jár, hogy az embert a nők a tenyerükön 
hordják.

A betegséget, amely után vágyódott, nem sokára sikerült meg
kapnia, — a jólétet, amelyet óhajtott, nem érte el soha . . .

VIII.

Egy olvasó — mint levelében kíméletesen hányja a szememre — 
„sokallja”, amit Reviczky Gyuláról „összeírok”. Nos, megvallom, 
én se keveslem azt. (Notabene: minden lelkiism eretes író soknak 
tartja, amit „összeír” ; többnek, m int várnak tőle, s szeretné egy
besűríteni, tömöríteni, összébbvonni, ami széjjelterjeng a tin tás
üvegből s a tolla hegyéről.) Sokallom, de nem tehettem  másként: 
elmondtam a költőről, s kapcsolatban vele magamról, ha nem is 
mindent, de egyet s mást, ami az érintkezésünkből s a közös 
időnkből az emlékezetemből ki nem esett, s am it följegyzésre al
kalmasnak s méltónak gondoltam. Már csak igen kevesen m arad
tunk azokból, akik egyidőben éltünk a Pán Halála költőjével, s 
még kevesebben a kicsi baráti körből (a ,,Reviczky-Társaság”-ból), 
amely a szívéhez s az irodalm i érdeklődéseihez közel állott. Az 
újságokból, amelyekbe dolgozott, m ár csak az egy „Pesti H írlap” 
van meg, s ennek a szerkesztőségében sincs m ár senki, amióta a 
derék Sohmittély meghalt, akivel együtt működött. Barátai, akik 
túlélték őt, azóta majd m indannyian szintén csöndes emberekké 
lettek, s akik még itt vannak — láthatják  rólam  —, azok se ü t
nek s nem is üthetnek valami nagy lármát. Rájuk borult az öreg



ség csöndje, amelyet csak a visszaemlékezés halk duruzsolása sza
kít meg néha.

Mivelhogy az itt felejtett keveseknek egyike vagyok, nemcsak 
jogom volt, de szinte kötelességem átadni az utókornak minden 
oly adatot, amelyet mások nem örökítettek meg; hivatásom nak 
éreztem, hogy beszámoljak a benyomásról, am elyet a költő rám  
tett; egynémely nyilatkozatáról, amely jelenlétem ben hangzott el; 
beszélgetésekről, am elyeket folytatott velem; sőt a vélekedésem
ről is, am elyet táplálok felőle. Milyen szegény volna a Petőfi- és 
Ady-irodalom, ha e „korszakos” költők barátai nem iparkodtak 
volna följ egyezni róluk a sok érdekességet, am it fölfedeztek ra j
tuk, s a nyilatkozatokat, am elyeket hallottak tőlük! S mily hely
rehozhatatlan kár, hogy Shakespeare-ről jóform án semmit, s Mo- 
liére-ről se sokkal többet jegyeztek föl a krónikásaik, úgyhogy 
élet- és jellem rajzi adatok hiányában az előbbinek életét Brandes 
s az utóbbiét Ramon Fernandez csak műveiknek a segítségülszólí- 
tásával voltak képesek — úgy-ahogy — rekonstruálni. Persze, 
ami a 16. és 17. században megbocsátható mulasztás volt, ma már 
nem eshetik meg. Korunkban nem halhat meg nevezetes ember 
úgy, hogy az élettörténete az ismeretlenség ködébe vesszen. TJjab- 
ban az írót, am int a tehetsége felbukkan és halhatatlanságot ígér, 
azonnal tanulm ány tárgyává teszik s szinte élveboncolják, s ha 
meghal és a díszsírhelyére temetik, előállnak az Eckermannok, 
Houbenek, Ferryk, Broussonok és tutti quanti, akik jegyzőkönyvi 
adataikkal szerencsésen egészítik ki azokat az okmányokat, am e
lyek íróbarátjuk  életéről s a művei keletkezéséről szólnak.

E följegyzésekből aztán, amelyek sokszor ellentm ondanak egy
másnak, de sokszor ki is egészítik egymást, művészi mozaikképet 
tud alkotni a történetíró, és világos képet nyerhet az olvasó, — 
ha ti. igazán tud olvasni. (Mert némely olvasó éppen úgy nem 
ért az olvasás művészetéhez, m int ahogy akárhány író nem ko- 
nyít az írás mesterségéhez.)

Az ilyen ráleső irodalomtörténésznek s az ilyen olvasni tudó 
olvasónak szólt e ma befejezendő írásom, amelybe valószínűleg 
betolakodott némi fölöslegesség, de remélhetőleg akad pár olyan 
részlet is, amelyeket a költőnek többi barátai vagy nem vettek 
észre — m ert más időben találkoztak-barátkoztak vele s esetleg 
más relációban kerültek melléje —, vagy pedig módjukban se 
volt észrevenni. Amin nem lehet csodálkozni. Az ember m inden
nap és minden em bertársával szemben más-más arcot mutat, s ez



a szabály — szinte törvény, hiszen nincs alóla kivétel — a köz
élet férfiaira (akik akarva, nem akarva színjátszani is kénytele
nek) fokozottabb mértékben vonatkozik, s még különösebben a 
költőkre, e legkomplikáltabb jellem ekre, akik nemcsak minden 
egyes ismerősüknek m utatnak más jellemarcot, de ugyanazon 
egyéneknek a társaságában is jóform án napról napra más viselke- 
désűek. A gyakran idézett mondás, amely szerint nem is ember 
az, aki sohase változik, legjobban a poétákra illik, akik szellemi
leg folyton átöltöznek és minden versükben, minden vonzalmuk
ban, minden bajukban és örömükben, úgyszólván minden ingük
ben mások. Senkit se tévesszen meg a dicsérni akaró fölületes 
ítélet, amely nagy garral hirdeti, hogy Goethe, Tolsztoj vagy Pe
tőfi ,,mindig hű m aradt magához”, — az ily ráfogás valójában 
csak annyit jelenthet, hogy e nagy szellemek állandó hívek ma
radtak azokhoz a jellemvonásaikhoz, amelyek folytonos átalaku
lásra, fejlődésre, színváltozásra kényszerítették őket. Hogy kifelé 
az ily géniuszok mégis egységes és egész férfiaknak a benyomá
sát keltik, nem dönti meg, csak erősíti a szabályt. A változások, 
amelyeken e költők keresztülmennek, harmóniásan következnek 
egymás után, összhangzásban folynak egybe, s egységesebb jelle
met állítanak elénk, mint aminő például az egyszerű paraszté, aki 
pedig látszólag — ő is csak látszólag! — sose változik, s úgy fest, 
m intha csak oly mértékben fejlődne, amennyire azt a múló esz
tendők hozzák magukkal.

Sokat lehetett hát írni Reviczkyről, s még mindig nincsen ösz- 
szegyűjtve mindaz, ami följegyezhető lenne róla, ha nem véges 
képességgel és korlátolt látással vizsgáltuk volna ez érdekes em
berpalántát és költőpéldányt, de csalhatatlan röntgenkészülékkel, 
amely a legrejtelmesebb emberbelsőt is alaposan tudja elejbénk 
varázsolni. Tudom ezt onnan, hogy amikor régebben találkoztam 
azoknak valamelyikével, akik küzdelmeinek osztályosai vagy szem
lélői voltunk, mindig m ondhattunk egymásnak róla olyasmit, ami 
új volt a m ásik n ak . . . Régi barátai közül e sorok íróján kívül 
m ár csak Kenedi Géza és Koroda Pál vannak életében. (Hogy a 
velünk egykorú Sziklay János, aki még — nagy becsülésben — 
szintén él, barátja  volt-e, nem tudom.) Kenedi a Pesti Hírlap 
szerkesztőségének az élén állott abban az időben, am ikor költőnk 
ez újság kötelékéhez tartozott, s így sok intim itást mondhatna 
régi dolgozótársáról, Koroda pedig, aki különben is írt életrajzi 
vázlatot róla, még többet. Ha véletlenül szemük elé kerülne ez



a szerető írásom, azt hiszem, ők is találnának benne valami újat, 
— ha egyebet nem, véleményeket, amelyek nem egyeznek talán 
az övéikkel s mégis aligha kevésbé megokoltak az övéiknél, ame
lyek szintén személyes megfigyelésekből szűrődtek le.

*

A költőnek Apai Örökség című regényét már em lítettem  ez em
lékezésekben. A regény magában nem éppen tökéletes mestermű 
(sokkal szubjektivebb, énszerűbb és önfestőbb, semhogy az le
hetne), de van két érdekessége: első elbeszélő műve Reviczkynek 
és autobiografikus írás. A könyvet itt nem ismertetem, nincs is 
rá szükség, — legkevesebb három kiadást ért első megjelenése 
(1884) óta, az olcsó Magyar K önyvtár is hozta, s aki el akarja ol
vasni, könnyen ju that hozzá. De szerzőjének néhány rávonatkozó 
sorát és róla publikált bírálatom nak egy passzusát mégis közlöm, 
mert e töredékek rávilágítanak arra  a szellemre, amely amaz 
években az irodalmi életnek bizonyos meleg bizalmasságot biz
tosított (a am elyet ma hiába keresnénk), s az  őszinteségre, amely 
akkoron az írókat egymáshoz és a szerkesztőikhez fűzte. Azóta 
megvénültem, az irodalom egyik veteránja lettem, bizonyos 
,,Ehrung”-ok értek, irodalmi társaságok választottak a tagjaik közé, 
s kicsi híja, hogy jubileumot is nem rendeztek nekem a „tiszte
lőim”, — s ha visszatekintek a régi időkre, nem azért látom szé
peknek őket, m ert akkor fiatal voltam, hanem azért, m ert most 
magammal szemben se találom és másoknál se látom azt a nyílt
ságot, őszinteséget és bizalmat, ami az írók közt jóleső, boldogító 
érzést keltő kapocs volt. A barátság és kollegialitás oly kapcsa, 
amelyet sem ármánykodás, sem irigység meg nem lazított soha . . .

Mikor első ízben volt szó köztünk a regényről, m indjárt meg
állapodtam Reviczky kívánságára Vadnai Károllyal, a Fővárosi 
Lapok szerkesztőjével, hogy ebben az újságban (amely irányadó 
szerepet vitt az irodalmi életben, s vezetett a könyvkritikában) én 
fogok róla ism ertetést írni. Erre hivatkozik a költő néhány sora, 
amelyekkel a könyvét megküldte:

Kedves barátom, a mai napon küldök neked egy példányt 
az Apai Örökség-bői. Magam se tudom, ér-e valam it s a 
kritikától várok fölvilágosítást. Azért, ha — m int annak ide



jén ígérted — írsz róla, bátran neki mehetsz. Ha megérdemli 
ezt az elbánást a könyv, nem bánom, — Vadnai sem. Szí
ves üdvözlettel

Budapest, 1884. aug. 26. barátod
Reviczky Gyula

A szerző valóban nem volt tisztában a műve értékével. Félve 
rukkolt ki vele (persze ő maga nyom atta ki, — sokkal tehetsége
sebb volt, semhogy kiadót találhato tt volna), s talán a keze is 
reszketett, amikor írta, de úgy érezte: könyv s a vele vállalt koc
kázat árán is meg kell szabadulnia a lelkében dúló emlékektől, 
amelyek szomorú gyermekségét és zaklatott fiataléveit idézték 
folyton elébe. Némely író, éppen úgy, mint sok kiváló színművész, 
minden alkalommal lám palázat érez, valahányszor nyilvánosság elé 
kerül. Még jobban van kitéve ennek a láznak a költő, amikor 
valamely művében önmagát rajzolja pőrén, a hibáival (amelyeket 
mindenki elhisz róla) s a jó tulajdonságaival (amelyeket keveseb
ben fognak elismerni) — bizonyos, hogy Musset, am ikor a Vallomá
saival debütált, Goethe, amikor Werther Keservei-ve 1 lépett a 
könyvpiac szószékére, és Kassák, amikor az élete regényét meg
írta, inkább kételkedtek m agukban és az erejükben, mint bármely 
más alkalommal. Hozzá Reviczky büszke és ennélfogva szégyen
lős term észet volt, aki csak lelki kényszerből fe jte tte le magáról 
a konvenciós lélektakarót s csak ily zsarnok muszájból engedte 
meg az olvasóknak, hogy betekintsenek az élete privatissimum-ába.

Mégis: minden szégyenlőssége ellenére tudta, hogy jelentékeny 
poéta (aminek kifejezést is adott nem egy őszinte, lélekábrázoló 
versében), olyan géniusz, akivel valamikor sokat fognak foglal
kozni, s így azt is érezte, hogy ez autobiografikus regényt — m ár- 
csak azért is, hogy az utókor kritikusai annak révén megismerked
hessenek vele — meg kell alkotnia. Aggodalommal — ahogy ő 
mondta: drukk-kai  — adta ki, de bizonyos halálmegvetéssel lökte 
a kritika ítélőszéke elé s azzal a félig vigasztaló, félig mindenbe 
beletörődő elhatározással: valeat quantum valere potest. Ha m int 
elbeszélő mű nem is lesz tökéletes — gondolta —, a patvarba is, 
vagyok (vagy leszek) olyan érdekes fickó, hogy ez az életrajz
szerű önarckép illusztratív szempontból használható adalék lesz 
a költészetem megértéséhez.

A könyvet, amelyet nekem küldött s a városi könyvtárban lá t



ható (immár ritkává drágult nyomtatvány, m ert csak 4—500 pél
dányban jelent meg és régóta elfogyott), a szerző ezzel az aján
lással látta el: Jó étvágyat! Félelme, hogy elrontom vele az ápe- 
titusomat, alaptalan volt. Szeretettel olvastam, s a Fővárosi La
pokban, azt hiszem, elég párta tlanul ism ertettem . Vadnai, a ké
nyességig óvatos szerkesztő is ezen a véleményen lehetett, s a 
cikkben csak egy-két jelzőt „enyhített”, am int ő szokta mondani 
azokról a szigorításokról, am elyeket a m unkatársai kéziratain esz
közölt. Hogyha például egy kritikus azt írta valakiről, hogy „szel
lemes”, akkor ő (ha túlzottnak találta e jelzőt) ezt „elmés”-re eny
hítette. (Egy alkalommal, mikor Keszler József szellemesnek m ondta 
egy könyvnek szerzőjét, Vadnai m éltatlankodva szólt rá: „Ha ez az 
úr szellemes, akkor ugyan minek fogja minősíteni V oltaire-t?” S 
az illető író nyomban elméssé degradálódott.) Az én beszámolóm
ban is túlzottnak tarto tta azt a megállapításomat, hogy Reviczky- 
nek első regénye „az elbeszélő irodalomban nagy sikert je len t”, 
s azt oda enyhítette, hogy az csak sikert jelentett, de nem nagyot. 
Amiben csakugyan néki volt igaza.

A kritikus, aki szereti az előtte fekvő könyv íróját, könnyen 
esik túlzásba a szerző javára, amit természetesnek mond és meg- 
bocsáthatónak ta rt Macaulay, akinek felfogása szerint csak az ír
jon valamely íróról, aki predilekcióval viseltetik iránta máskülön
ben az a veszély fenyegeti, hogy igazságtalan vagy legalábbis túl 
szigorú lesz. Ha m ár nem lehetünk teljesen tárgyilagosak, jobb, 
ha kedvezőbb beállításban m utatjuk be az író t vagy a könyvét, 
mint kedvezőtlenebb világításban, — gondoltam én is. Annál job
ban örültem, hogy bár jó barátom  művéről mondottam ítéletet, a 
szigorú szerkesztő, aki a tárgyilagosságnak valóságos prédikáló
papja volt, csak kevés „enyhítenivalót” talált ra jta  . . .

Reviczkynek az a hiedelme, hogy Vadnai majd nem bánja, ha 
„nekimegyek” az Apai Örökség-nek, abból a meggyőződéséből fa
kadt, hogy Vadnai nem szerette őt. Ebben pedig tévedett. A Fő
városi Lapok szerkesztője egy-két költőt inkább kedvelt, m int őt 
— különösen Endrődit és Zichy Gézát —, de nem mint poétákat, 
hanem m int oly férfiakat, akiknek bizonyos tulajdonságai jobban 
tudták megnyerni a rokonszenvét, — de nagyra becsülte Reviczky 
tehetségét. A finom tollú Vadnai különben se volt ún. éreinteur, 
nem szeretett (és nem engedett) senkit „lerántani”, csak dicsére
tekben volt kissé háztartó, talán fukar is. S ez is inkább jó íz
lésből, m int szűkkeblűségből. Rezerváltságával s az „enyhítés”-ei-



vei ellensúlyozni kívánta a pajtáskodás szülte egekig magasztalá- 
sokat, amelynek más lapok akadálytalanul és könnyelműen adtak 
helyet.

Bírálatom nak a megjelenése után a következő levelet kaptam:

Kedves barátom, okos, de a jóakaratánál is jobbakaratú 
cikkedből látom, hogy az Apai Örökség csakugyan nem ér 
egy hajítófát sem; egy pár megjegyzésed azonban biztat, 
hogy fejembe most vajúdó (4—500 lapra terjedendő) regé
nyem jobb lesz. Első kisérletem  nem volt középszerű, és ez 
is valami. Fogadd még egyszer elismerésemet pápaszemedért, 
amelyen át oly enyhített, bár nem hamis világításban lát
tad regényemet. — Mikor jössz fel? Szerető barátod

1884. szept. 10. Reviczky Gyula.

Az ismertetésemben kifogásoltam, hogy az író a regényhőst 
csak mint „apjafiát” m utatja be, az anyját ellenben teljesen el
hanyagolja, holott ha azt is jobban ismernők, ez em berpár fiát 
könnyebben értenők meg. Reviczky a mű második kiadásában csak
ugyan bővebben foglalkozik e jellemmel, s a könyve előszavában 
meg is említi, hogy e változtatást az én tanácsom ra és buzdítá
somra tette. Amit nem dicsekvésből teszek itt szóvá, de annak az 
illusztrálására, milyen volt akkoriban a viszony író és a kritikus 
közt. Testvérek voltak a literatúrában. M eghallgatták a más sza
vát, és bíztak egymásnak a szeretetében és jóhiszeműségében.

De ami most jön, az már, megvallom, közeljár a dicsekedéshez.
Az „Apai Örökség”-et szerzője az első kiadás megjelenésekor 

nem nevezte se regénynek, se novellának. Valószínűleg azért, 
m ert regénynek rövid, beszélynek hosszú volt. Én pótolni óhajtot
tam a címlap lakunáját:

Az „Apai Örökség”-et regénynek kell olvasni és regény
ként kell bírálni. S ez nem akar okvetlenül dicséret lenni, 
m ert a regény talán nem föltétlenül magasabb műfaj a no
vellánál, — csak nagyobb annál. De m ert a szerző nem 
adott nevet a gyermeknek, én keresztelem azt el legjobb 
meggyőződésem szerint, s ahogy gondolom, az elbeszélő mű
vek meghatározására vonatkozó elméletek alapján. Egy lelki



titok megfejtése, költött tények bonyolítása és megoldása ál
tal: ez a novella. Egy életprobléma megoldása hasonló fe l
dolgozásban: ez a regény. Mivelhogy az „Apai Örökség”-ben
egy egész élet problém ája nyer megoldást, a mindössze csak 
százkét lap terjedelm ű füzet — semmi kétség — regény.

Nem gondoltam, hogy ez valami különösen okos dolog, de mi
kor legközelebbi pesti tartózkodásom alkalm ával a szerkesztőséget 
meglátogattam, Vadnai fölugrott, elébem sietett, és így szólt:

— A Reviczky regényéről írt cikk igen jó volt. Különösen te t
szett nekem a novella és regény meghatározása. (A dűlt betűkkel 
szedett sorok.) Tudja, m it m ondott róla Gyulai? Hogy ezt a defi
níciót „hivatalosan” is el lehetne fogadni és így is tanítani, m ert 
kevés szóval eltalálta a lényeget.

Éreztem, hogy örömömben elpirultam. Aki tudja, minő két te
kintély volt akkor in litteris et artibus Gyulai Pál és Vadnai K á
roly, az nem fog csodálkozni, hogy ez a kijelentés igen jól esett 
és büszkévé tett. (Nem gondoltam akkor, hogy negyven esztendő
vel későbben itthon, a szülővárosomban, intelligens emberek úri
társaságban szótöbbséggel fognak dönteni afölött, vajon író va
gyok-e. A szavazás eredm ényét még ma sem tudom. Valószínű, 
hogy „kím életből” nem közölték velem.)

A cikket, amelynek a két „nagyfejű” elismerését köszönhettem, 
ennek emlékéül el is tettem . Ma is megvan. Talán az egyetlen, 
amelyet kritikai írásaimból megőriztem.





VADNAI KÁROLY1





Bismarckról írták  egyszer, hogy ,,a hatalm as állam férfiú Gondo
latai és Emlékezései (Gedanken und Erinnerungen) nem érnek ke
vesebbet, m int a politikai cselekedetei”.

Ki tudja? — talán többet is érnek, m ert az utóbbiak között 
voltak balsikernek, sőt kárhoztathatok is, míg a nagy kancellár 
vaskos egyéniségéhez szabott nagyoktáv-kötetekben m indenütt ki
váló szellem, hajlíthatatlan  je llem .és eredeti gondolkodás nyilvá
nul meg. Kérdés, vajon e tartalm as elgondolások és őszinte me
moárok nem m aradnak-e halhatatlanabbak, mint a híres státus
férfiú parlam enti sikerei és harctéri diadalai, amelyekkel impo
náló és re ttegett nevét a történelem  táblájára véste?

Egyéb közéleti emberek esetében sincsen másképp, s különösen 
egynémely író sorsában, akiknek intim  írásai s elsősorban a leve
lei éppoly jelentékenyek (s esetleg értékesebbek), m int Sämtliche 
Werke-ik  vagy az Oeuvres complétes-jük. V oltaire-nek bizony szí
vesebben s többen olvassák a tízezer episztoláját, m int a böl- 
cselmi értekezéseit, s még a leglelkesebb Goethe-imádó is kény
telen beismerni, hogy a Mester főbb műveit kivéve, a nagy wei- 
m árinak levelei sokkal érdekesebb olvasmány, m int az ,,összes 
művek” jó háromnegyed része. Még inkább áll ez azokról az írók
ról, akik nem alkothattak oly mesterműveket, amelyek az iroda
lom történet néhány m éltányló szaván túl halhatatlanságot bizto
sítanának nekik, de — talán a múzsák kárpótoló jóindulatából — 
a levélírásnak nagyobb művészei voltak, mint azoknak a m űfajok
nak, amelyeket a tehetségüket túlbecsülve éppen a halhatatlanság 
reményében műveltek. Hogy aztán ezek a levelek is előbb-utóbb 
ama fórum (a közönség) elé jutnak, amelyre az írójuk nem is gon
dolt, az egészen rendben van. Am i jó, annak  nem szabad rejtve
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maradni. Voltaire is, Goethe is, kisebbek lennének, ha pompás 
leveleiket nem őrizték volna meg azok, akikhez intézve voltak, e 
nagyoknál jelentéktelenebbek pedig könnyen m erültek volna el a 
feledés homályában, ha nem hagynak hátra érdekes korrespon- 
denciát.

Nem tudom, hol olvastam (talán éppen én írtam), hogy kis írók 
rendesen különbek, a nagyok pedig jelentéktelenebbek a műveik
nél. Nos, a levél, am it valaki ír, ha a szívéből pattan  s a küldője 
lelkét revelálja: a portréja annak, aki megírta, maga az ember, 
aki megszólal benne, — s így természetes, hogy az a szerző, aki
nek a könyvei nem örökéletűek, e levelekben nagyobb marad, 
mint egyéb munkáiban, amelyek nem élik túl az alkotójukat, s ha 
egyszer lefogytak, nem könnyen tám adnak föl újra, — nem talál
nak másodszor is kiadóra.

Az a férfiú, akinek néhány levelét kívánom itt bem utatni, az 
íróknak ehhez az osztályához tartozik. Nem sorolható a literatúra 
nagyjai közé, de kiváló irodalm i egyéniség volt, aki korának íróira 
— leveleivel is — nagy és üdvös befolyást gyakorolt, amelyet 
írók és olvasók (néha persze tudattalanul) még ma is éreznek.

*

A Fővárosi Lapokról, e maga idejében (1864—1893) kiváló nép- 
szerűségű és nagy tekintélyű szépirodalmi napilapról már írtam  
egyszer a Napló hasábjain, kitűnő szerkesztőjéről, Vadnai Károly
ról most fogok megemlékezni. E finom ízlésű elbeszélőíró és jeles 
stiliszta írt ugyan négy-öt jól felépített regényt s több kötet fi
nom novellát, de ezeknek jelentősége eltörpül ama szerkesztői 
munkásság mellett, amelyet az érdemes férfiú három  évtizeden 
át kifejtett, s amellyel íróknak és olvasóknak az ízlését nemesí
tette, utóbbiaknak az olvasókedvét fokozta, s a műveltek kezébe 
m intaszerű újságot adott.

Ma talán fölényesen mosolyog, aki a Fővárosi Lapok valamelyik 
régi évfolyamának elsárgult lapjait forgatja. De azokban az évek
ben e most naivnak látszó publikáció minden egyes száma komoly 
kultúrm unkát jelentett. Vadnai azt nem az ún. nagyközönségnek, 
nem az utcának, s még csak nem is a kávéháznak, hanem a m ár 
m űvelteknek s a művelődés becsvágyóinak szerkesztette, annak a 
középosztálynak, amely akkor még megvolt, — s a lap meg is 
szűnt azonnal, amint egyéb újságokat olcsón kezdtek árusítani s



az utcán kikiabálni. Ahogy rikkancsok jelentek meg a színen, a tisz
tán előfizetésen nyugvó s abból élő szépirodalmi közlöny beteget 
jelentett, s nemsokára „végelgyöngült”. Anakronizmus lett volna, 
ha tovább is él.

Nem volt nagy baj, hogy el kellett temetni, m ert szép föladatát 
bravúrosan oldotta meg, az eléje tűzött célokat elérte, s szép em
léket hagyott maga után . . . Vadnai a közönséget ránevelte, hogy 
újság és újság közt különbséget tenni tudjon, az írókat pedig ki
tanította nemcsak arra, am it a publikum olvasóvágya, de arra is, 
amit a jóízlés törvénykönyve kíván. Nevelő-szerkesztő volt és ta
nítómester, aki közönséget és írógárdát egyaránt nem esített és 
egymáshoz szoktatott. A ma még élő öreg írók közül is sokan, s 
még többen azok közül, akik m ár meghaltak, az ő tanítványai 
voltak. A kkor is, ha nem az ő lapjába dolgoztak. Olyan szuggesz- 
tív hatása volt e nemcsak finomkodó, de valóban finom szellem
nek . . . Nem kisebb ember, m int Beöthy Zsolt beszélte nekem, 
mily sokat köszönhetett ő e férfiúnak, aki jó tanácsokkal s bará t
ságos útbaigazítással látta el őket, amikor az időszaki sajtó szá
mára igen fiatalon dolgozni kezdett. A csak másfél évtizeddel idő
sebb szerkesztő ,,atyai b a rá tja” volt néki.

— Én a Lehrjahre-imát éltem akkor — m ondotta Beöthy —, s 
ő már a mesteréveknél tarto tt. Mikor az ,,Athenaeum”-ot fiatalos 
könnyelműséggel megindítottam, sok jóakaró szót hallottam  tőle, az 
Akadémiai Levelek-ben  pedig, am elyeket később néki írtam, nem 
egyszer változtatott meg egyes mondatokat, s meg kell vallanom, 
sose rontott, mindig javított rajtuk . Senki se tudta úgy, mint ő 
eltalálni a hangot, s merem mondani: ő volt a legkitűnőbb iro
dalmi szakács, m ert nemcsak elkészíteni tudta jól az irodalmi cse
megéket, de ízlésesen is tálalta fel őket.

Nagy elismerés volt ez az utolsó századnegyed legragyogóbb sti
lisztájától!

Endrödi Sándor, Váradi Antal, Tóth Béla, Keszler József és m á
sok egyenesen a tanítványai voltak, akiknek minden írásán meg
látszott sokáig a Vadnai^hatás. És Mikszáth Kálm án is, amikor 
írni kezdett, nemegyszer kapott jóakaró kioktatást a gondos szer
kesztőtől, aki a ,,jó palóc” tehetségét ham ar fölismerte, de a „ma- 
n ír”-ját, főképp a Fővárosi Lapok bakfis-olvasóinak a szempont
jából kissé merésznek találta, s azért egyes kifejezéseit kiherélte, 
s nem egy erőteljesebb jelzőszavát „enyhítette”. Nagy patáliája 
volt egyszer, mikor Mikszáth kissé érthetőbb szavakkal jelezte



két különnemű egyénnek egymáshoz való bizalmas viszonyát. Most 
ez a jelenet talán még az ún. családi lapokban se volna tilos, ak
koriban nagyon is „merész” volt. Vadnai m iatta napokig nehez
telt, s figyelm eztette Mikszáthot:

— Ez többé meg ne történjen!
Ambrus Zoltán, aki Spectator néven szintén m ellette debütált s 

később maga is a finom ízlés s a nemes stil kodifikátora lett (ba
rátainak a becéző elnevezése: Speki ott tapadt rá), m indannyiunk 
közt a legkevesebb gondot okozta a szerkesztőnknek. Spekinek az 
ízlése talán m ár a bölcsőben is kifogástalanabb volt, mint bárkié, 
s m indjárt első felbukkanásakor, még a bajusza se serkedt, az volt 
róla az általános vélemény: „már nincsenek gyerm ekek”, amit per
sze ő, aki hosszabb párizsi tartózkodás és stúdium  után — maga 
is ham isítatlan francia szellem — kezdte írni a pompás tárcáit, 
így fejezett volna ki: il r íy a plus d’enfants. Kész író volt, amint 
az első Spectator-cikk a közönség elé került. Vadnai, mikor a fia
talok kéziratait olvasta — lelkiism eretesen tanulm ányozott min
den sor írást, amelyet beküldöttek hozzá —, gyakran csóválta a 
vörös fejét. Persze helytelenítőleg, — mindegyikben talált, ha egye
bet nem, pár sort vagy néhány szót, amelyek nem „pászoltak” a 
lap választékos nyelvéhez és disztingvált tónusához. Ambrus Zol
tán tárcáinál is csóválta a fejét, de nem rosszallás, hanem elisme
rés és csodálat jeléül, s talán némi bosszankodással is, hogy nincs 
mit pallérozni, csiszolni, esztergályozni és „enyhíteni” rajtuk.

— Bár így írna mindenki! — sóhajtotta nemegyszer. — Akkor 
gyöngyélete volna a szerkesztőnek.

Tudtommal ő volt az első a tekintélyek közül, aki a Midás K i
rály szerzőjéről megjósolta:

— Meglátják, ebből a fiúból nagy író lesz!
A finomságnak s a jó ízlésnek propagandistája volt Vadnai 

mindvégig, akit e tulajdonságáért egynémely irodalm i kávéház
ban gúnyoltak ugyan, de komoly írói körökben érdeméhez képest 
m éltányoltak. Gyulai Pál, Lévay József, Salamon Ferenc, Greguss 
Ágost s a többi „nagyfejűek” a működését teljes elismeréssel és 
jóakaró érdeklődéssel kísérték, s szerette a lap ját A rany János is, 
aki ha öreg éveiben írt néha egy-^egy „ősziké”-t, az új verset 
(amelyre Gyulai azt mondta: ez ám a tizennyolc karátos arany!), 
a Fővárosi Lapoknak engedte át közlés végett.

Akkor is akadtak K arinthyk (persze kevesebb szellemmel), akik 
nevetve figurázták ki az „úri” lap finom „alaphangú ját, választé



kos nyelvét és óvatos szerkesztési módját, de ők se tagadták, hogy 
ez erények „szükséges rossz” voltak s hogy szépirodalmi újság 
m ellett Vadnainál ráterm ettebb szerkesztő alig képzelhető. Rend
kívüli tekintélyét annak is köszönhette, hogy — bár ő maga az 
úgynevezett akadémiai ‘klikkhez tartozott — az újság körül és a 
belletrisztiká'ban nem volt barátja  semmiféle pajtáskodásnak. 
M unkatársaival jó viszonyt ta rto tt fönn, de bizonyos távolságban 
m aradt tőlük; bizalommal viseltetett irántuk, de nem bizalmasko
dott velük. Urváry Lajos, a Pesti Napló szerkesztője, a harm a
dik héten, hogy a lapjába írtam , közelebb állott hozzám, mint 
Vadnai több esztendős m unkatársi viszonyunk után. Ez utóbbi nem  
tegezte a dolgozótársait (hacsak nem voltak egyszersmind akadé
mikusok, K isfaludysták vagy képviselők, akik egymásközt mind 
testvérkedtek), s így könnyebben tagadhatta meg egy-egy kéz
iratnak a közlését, s bátrabban tölthette be a lap íróival szemben 
a kritikusnak és irodalmi nevelőnek a szerepét. Ez a „drei S chritt’ 
von Leib”-szerű tartózkodás azonban nem akadályozta meg őt ab
ban, hogy a tehetségesebbeket és szeretetrem éltóbbakat őszintén 
szeresse s akárhánynak az irodalm i előmenetelét s a társadalm i 
karrierjé t elősegítse.

Ezt a distance-betartást sokan hajlandók voltak az előkelő szár
mazású író nemesi büszkeségének a szám lájára írni, s egy törté
nelmi név tudattalan  hatásának tulajdonítani. Ez a vád teljesen 
alaptalan volt. Igaz, Vadnai ősrégi és igen tekintélyes famíliából 
eredett. Nagyapja kiváló prókátor és Festetics György grófnak, a 
keszthelyi Georgikon alapítójának jogügyi igazgatója volt, apja 
pedig (maga is író és nyelvtudós) a legfőbb ítélőszék bírája lett, 
s így joggal lehetett büszke az őseire, akik nemes patinájú nevet 
hagytak rá örökül. (És Miskolc városának a szeretetét. Apja, Vad- 
nay Lajos is, és ő is, több ízben képviselték ezt a várost az ország
gyűlésen.) A büszkesége — hiába hánytorgatták ezt föl némely 
elégedetlenek — jóformán csak ebben a jóleső visszapillantásban 
m erült ki; egyebekben (lapjának mintegy 9000 száma kilencezer
szer bizonyítja) mindig szabadelvű, előítéletmentes, elfogulatlan 
szemlélője volt az eseményeknek és objektív bírálója a közéletnek. 
Az eszlári időkben a Fővárosi Lapok állásfoglalása volt a leg- 
tárgyilagosabb. Bár előfizetői között a zsidóság csak alig volt kép
viselve, a lap úgy ír t a kellem etlen kérdésről, m intha azt kizáró
lag izraeliták olvasnák, a ,,nagy per” lezajlása u tán  pedig egész



sor tárcát közölt, amelyek a két tábor kibékítését célozták s a 
gyengébb felet a legrokonszenvesebb világításban m utatták  be.

Apjától, Vadnay Lajostól, örökölte liberális elveit, amelyeket ő 
dem okratikus eszmékkel is gazdagított. Hasonlóan Jókaihoz, ip- 
szilonos nevét állandóan „polgári” i betűvel írta, s csak élete utolsó 
éveiben, akkor is csak magánlevelezésében restituálta a nevét in 
integrum. Ez látszólag nem jelent sokat, de bezzeg fontos volt 
akkor, mikor mások meg, akiknek nem volt „nemes” kihangzású 
nevük, a szerény i-jüket önhatalm úlag léptették elő y-ná. Jókai 
is, ő is érthető leckéztetésben részesítették e cselekedetükkel hiú 
kortársaikat. Hogy e leckéztetésnek oly kevés eredménye lett, a r
ról ők igazán nem tehettek . . .

Az ő ideje, a múlt század utolsó harmada, m ár nemigen 
kedvezett a levélírásnak, amelynek klasszikus korszaka rég 
lejárt. Mégis voltak egyesek (s ilyenek talán most is akad
nak), akik kedvvel hódoltak e nemes tradíciónak, s örültek, 
ha egygondolkozású barátaikkal vagy szellemes nőismerőseik
kel posta ú tján  is társaloghattak. Vadnai nem tartozott ez 
idealisták közé. Néki a levélírás nem volt sem irodalmi kedvtelés, 
sem barátkozási szükségesség. A levelezés néki a művelődést és 
literatú rá t támogató hathatós eszközt jelentett, amikor irodalmi 
problémák és lap körüli kérdések m erültek föl, és a jó szív ud
variasságának megnyilatkozása volt, amikor a társadalm i érin t
kezés egzigenciái kívántak levelet tőle. Ő tehát nem azért leve
lezett szívesen, m ert elmúlt korszaknak elkésett em bereként szü
letett, hanem m ert a rokonszenv-nyilvánítás és kedélyesség ez írá 
sos form ája hozzátartozott a kultúrprogram jához és egy tizen
három próbás úriem bernek mindig udvarias lényéhez.

Azokkal a dolgozótársaival, akik nem lakták Budapesten, állan
dóan levelezett, s bár az így válto tt írások jobbára csak beküldött 
kéziratokkal foglalkoztak, az, akinek Vadnai írt, e válaszban min
dig talált egy-egy esztétikai megállapítást, kritikai megjegyzést, 
kifogást vagy m éltánylást, aminek esetleg nemcsak a fölmerült 
esetben vehette hasznát, de egész későbbi írói pályáján is. Még 
ha önképzőköri színvonalú „dolgozat”-ot küldtek hozzá, akkor 
is pár nyájas szóval és sajnálkozó mentegetődzéssel küldte vissza 
a kéziratot, s csak az abszolút értékteleneket, a bárgyúságokat 
intézte el a szerkesztői üzenetekben a más lapoknál gyakran hasz
nált kegyetlen szóval: közölhetetlen. Azt mondta ilyenkor:

— Ne csak arra  a kellem etlenségre gondoljunk, amit egy has~-



nálhatatlan cikk elolvasása nekünk okoz, de a rra  a fájdalom ra is, 
amit annak visszautasítása a szerzőjének jelent.

Ha novellát küldtek be neki, amelyben az elbeszélő tehetségnek 
legcsekélyebb szikrája csillámlott, képes volt válaszában szeren
csésebb megoldást ajánlani, m agyartalanságokat helyesbíteni s az 
„író”-t a jellem rajzolás hiányaira figyelmeztetni. Ami pedig a 
m unkatársait illeti, azok olyan hangú leveleket kaptak tőle, ame
lyek akkor is kedves kitüntetésként hato ttak  rájuk, ha kritikával 
és kifogásokkal voltak tele. Némelyik dolgozótársát nem szerette 
(ami lehetetlen is lett volna, hiszen közel száz író dolgozott a lap
jába), de ezekhez is nyájas hangon írta meg a közlendőit, m ert 
szerette az irodalmat, s annak a kedvéért nemcsak a saját ellen
szenveit iparkodott elfojtani, de neheztelést, sőt gyűlöletet, ellen
ségeskedést is szívesen vállalt. Az írók egy része bizony appre- 
henzív természet, s akadt köztük, aki a szerkesztő objektivitását 
pártosságnak, őszinte vélem ény-nyilvánítását pedig igazságtalan
ságnak tarto tta. Az általános vélemény az ily eltérő megítélések 
ellenére is az volt, hogy Vadnai nemcsak lelkiism eretes szerkesztő, 
de jó kolléga és igazságos kritikus is. Könyvismertetései és b írá 
latai, amelyek a lapja tárcájában K. (Károly) és Sz. (Szerkesztő) 
betűk jelzésével jelentek meg, a maguk zsánerjének csupa pompás 
kabinetdarabjai voltak. Nem ü tö tt bennük agyon senkit, — ettől 
megóvta a jó szíve, s nem magasztalt senkit egekig, — ettől visz- 
szatartotta a jó ízlése. Ebben a kérdésben nem egyezett meg Gyu
laival, aki az erős rendszabályok embere volt, s ha nem is lehe
tett éppen igazságtalannak mondani, komoly szigorúsággal p a t
togtatta a kritika ostorát.

Hogy női m unkatársaival szemben különös előzékenységet tanú
sított, annak nem volt semmi az erotikával kapcsolatos oka (a höl
gyek, akik a lapjába írtak, különben se voltak olyan szépek, hogy 
e hibát a magasabb életkoruk jóvátehette volna), — ez a kis ked
vezés a nőkultuszából fakadt. A franciák közül Légouvé volt egyik 
kedvenc írója, a nőknek ez az irodalmi lovagja és francia Frauen- 
lob-ja (akinek írásaiból ő maga is sokat fordított a Fővárosi La
pok tárcája számára), s D iderot-t ismerte el m intájának annak 
híres tanácsával a virágok hím porába m árto tt tollrul, amellyel 
csak szépet szabad írni arról a nemről, amelyet akkoriban még 
précieuse-módon szépnemnek hívtak. Tőlük, e derék hölgyektől 
közölt is néha olyan nívójú novellát vagy tárcát, amelyet férfi
írótól nem fogadott volna el.



— Nem írhatnak oly jól, m int mi — m agyarázta az álláspont
já t —, hiszen nem is beszélnek olyan okosan. S valam int a naiv 
csacsogásukat szívesen hallgatjuk, ha az nem is színbölcsesség, 
úgy olvashatjuk a közvetlen tárcáikat, ha nem is olyan jók, mint 
az Ágaié.

Hozzájuk valószínűleg hízelgőbb episztolákat is írt, mint hoz
zánk, akik a szemében (s a D iderot- meg a Légouvé-éban) nem 
voltunk ily privilegizált lények.

*

Most veszem észre, hogy a cikkem hosszúra nyúlt, s a levelek, 
amelyeket bem utatni szándékoztam, nem férnek el benne. Közlé
sük a jövő hétre marad.

II.

A buffon-i szállóigévé lett híres mondás, amely szerint a stil 
maga az ember, legjobban illik a levélre, s nekem, amikor a le
velesládám fakó papirosemlékei között babrálok, kedvem támad 
azt ekképp idézni: a levél: maga az ember. Semmi se olyan jel
lemző, mint a levél, amelyet vala'ki ír, s bizony sajnálatos, hogy 
az írógépbe diktált sablonos írások lassan-gyorsan teljesen kiszo
rítják a kultúrem beriség életéből a ,,régimódi”, sajátkezű, kedé
lyes, szívből fakadt intim postai társalgást. A mai kor fiának a 
lényét s a jellem képét bajos volna a diktálás és írómasina szok
ványfogalmazásaiból megkonstruálni. A manu propria-s írás ma
holnap ritkaság lesz, s a gépbemondással a stílus is — amelyet 
egy-két emberöltő előtt még irályaak hívtak — nagyot változott, 
s a közvetlenségéből sokat vesztett. A gépírásos levél gépirályos 
is lett. Kazinczynak a hat-hétezer üzenete Széphalomról el se 
lenne képzelhető egy typew riter-görl szabályos betűgyártásának a 
közvetítésével. . . Még aki önkezével kopogtatja is le a mondani
valóját, egészen másképp veti őket a géppapirosra, m int a nagy
apja, aki még a töltőtollat sem ismerte, nemhogy lelketlen gépre 
bízta volna a bizalmas közlendőit.

Érzi e régi jó szokás hiányát a modern ember is. Innen az ál
landó kutatás (szinte hajsza) régi papirosemlékek és emlékpapiro



sok után. Soha annyi levélgyűjtem ény nem kerü lt könyvpiacra, 
mint mostanában, — hallgatag beismerése annak, hogy a rég írt 
bizalmas közlések nemcsak fölöslegesek nem voltak, de nélkülöz
hetetlen nagybecsű relikviái m aradtak oly kitűnőségeknek, akik
nek belső életére és valódi egyéniségének megismerésére az utó
kor joggal kíváncsi. A ma kiválóságainak a po rtré já t egyéb ada
tokból kell majd megalkotni, — leveleiket, amelyek csekélyszá- 
múak és csak kevéssé jellemzők, nem fogják kötetekbe gyűjtve 
kiadni, s nem is fogják őket a biografusai'k élet- és jellem rajzi 
adalékul fölhasználni.

Vadnai Károly — bár néki a levelezés nem kedvtelésül szol
gált, hanem csak lelkiismeretes kötelességteljesítésnek számított 
— egyike volt a levélírás amaz utolsó m ohikánjainak, akiknek 
hátrahagyott bizalmas közlései az írójukat fotografikus hűséggel 
jellemzik, s a korra, amelyben íródtak, megvilágító fényt vetnek. 
Különös érdekességűek ezek a papirosok a korbeli újságszerkesz
tés s a lapvezér meg a m unkatársai közti viszony szempontjából. 
Módomban lesz közölni tőle néhány írást, amelyben hozzá kül
dött cikkeimről „tárgyal” velem azzal a komolysággal, amely őt 
az életben és az irodalomban soha el nem hagyta. Kitűnik majd 
ezekből, m ennyire szívén viselte a lelkes szerkesztő a közönség 
érdekét, amely a lapját olvasta, s az írókét, akik annak m unka
társai voltak, s m ennyire vigyázott, hogy ne jelenjen ott meg 
semmi, ami m egbotránkoztathat, s még olyan se, ami a finom 
ízlést a legtávolabbról sérti. Dicsekedve m ondotta egyszer:

— A Fővárosi Lapok összes évfolyamaiban sohase fordult elő 
ez a szó: poloska.

Az ilyen apróság félévszázadnak a távlatából, ma, amikor ízlés- 
ben-erkölcsben sokkal liberálisabb lett az olvasóközönség (no, 
egyéb nem is igen m aradt meg a liberalizmusból), nem látszik 
fontosnak, s talán komikusán is hangzik, de akkoriban program ot 
jelentett. Két vezérmotívuma volt Vadnainak az újságszerkesztés 
körül: a tiszta erkölcs és a jó ízlés. Hogy az őrködést ezek fölött 
néha túlzásba vitte, természetes jelenség volt. Minden következe
tességhez tapad némi túlzás. Ö némely olyan szót se hagyott benn 
szívesen a kéziratokban (s valam i szinonimával próbálta helyette
síteni őket), amelyek egy betűvel különböztek valamely trágár 
vagy csak kétértelm ű szótól. Félt, hogy „végzetes” sajtóhiba foly
tán botránkoztató kifejezés kerül az újságba, amelyet minden



szennytől megóvni legfőbb becsvágya volt. Meg is történt, persze 
nem az ő lapjánál — néha nemcsak a jó Homérosz, hanem a jó 
korrektor is alszik —, hogy valam ely ártatlan  szende főnévből vagy 
szűzies hangzású igéből a szedők tréfája olyan betűviccet csinált, 
hogy a szerkesztő három napig volt beteg tőle. Az ilyen „bot
r á n y o k  ellen Vadnai profilaktikus módon védekezett.

Volt azokban az időkben még egy újság, amely nem kevésbé 
védte az „erkölcs”-öt: a Csernátony Lajos „Ellenőr,’-je, amely min
den előfizetési felhívásában kövér betűkkel hangoztatta, hogy „bi
zonyos doktorok hirdetéseit nem közli”, de ez még kevésbé vetett 
ügyet a jó ízlés követelményeire. Rovás című h írhedt rovatában, 
amelyet maga a „pecérstílus” megteremtője, Csernátony, ír t nap- 
rul napra, bizony a poloskánál sokkal poloskább szavak voltak 
olvashatók . . .

Leveleiben Vadnai talán még tapintatosabban írt, mint a lap
jában. Olyan gondosan szerkesztette meg azoknak még az üzleti 
elszámolásra vonatkozó részét is, m intha akadémiai székfoglalóra 
készülne. Ezekből nem egyet közölt m ár az „Irodalomtörténelmi 
Közlemények” című szemle, amely érdemesnek ta rto tta  megmen
teni azokat az elkallódástól s valamelyik privát levélgyűjtemény 
m akulatúra-sírjától. Hiszem, hogy az általam  kiadandók is meg
érdemlik e mentőmunkát, nemcsak m ert finoman s plasztikusan 
megírt apró mesterművek, de azért is, m ert korrajzolók s világot 
vetnek a viszonyra, amely a m últ század utolsó harm adában szer
kesztő és m unkatársak közt fennállott, s a szempontokra, amelyek 
a lelkiismeretes és gondos lapvezért a kultúrm unkájában vezették.

Mielőtt a közlésükhöz fognék, előbb két olyan levelét adom ki, 
amelyek ugyan csak annyiban irodalmi jellegűek, amennyiben két 
íróembernek egymáshoz való viszonyát revelálják, de közlésre mél
tók, m ert egyszersmind jellemzik a szeretetrem éltó modort, amely- 
lyel e csúnya vörös ember, de szép lelkű és finom gondolkozású 
gentlem an-író a m unkatársaival érintkezett, s bizonyító okmányai 
a szeretetnek, amelyet azok irán t érzett, akiket egyszer szívébe 
fogadott.

Az elsőt abból az alkalomból küldte, amikor édesanyám at vesz
tettem  el. Sua sponte írta, m ert mint a részvéttáviratból is ki
tűnik, az engem ért súlyos csapásról gyászjelentést nem kapott, 
s a rámnézve oly szomorú h ír t  az újságokból olvasta. Ha sze
rénytelenségnek látszik is közönség elé vinni e 33 év előtt kelt



írást, amely voltaképpen tisztán a magánügyem, mégis közzé
teszem, éppen irodalmi szempontból, mintegy annak a bizonysá
gául, hogy ma már nem írnak ilyen leveleket.  Valamikor az ily 
relikviákból fogják megtudni, minő ízlés és modor uralkodott a
19. században, s mily érzéseket keltett egyik ember bánata a m á
siknak lelkében. Aki olvasni fogja e meleg sorokat, azt is kiol
vashatja belőlük, hogy — bár nyelvünk az elm últ emberöltő alatt 
sokat fejlődött, izmosodott és számtalan új szóval gazdagodott — 
ma csak másképpen írnak az írók, de nem jobban.

A levél, melyet a már akkor 66 esztendős öregúr gondosan állí
tott ki az ő jellegzetes gyönyörű betűvetésével (amely az A the
naeum szedőinek évtizedeken keresztül a legszívesebben láto tt 
m anuskriptum a volt), így hangzik:

Tisztelt barátom!
A hírlapokból most olvastam, hogy Kegyedet, az én régi 

jó dolgozó társamat, családi szomorúság érte, még pedig pó
tolhatatlan veszteség, m ert édes anyánk elhunytéval Attól 
kell végkép megválnunk, ki bennünket nemcsak legáliandób- 
ban, hanem legrégibb idő óta, m ert m ár születésünk előtt, 
szíve alatt hordva, hőn szeretett.

Nem is kísérlem meg fiúi bánatos szívét meddő szóval vi
gasztalni, m ert a sok életigaz francia mondás közt alig van 
egy-egy igazabb, m int az, hogy a vigasztalás csak azoknak 
fájdalm án enyhít, akiknek voltaképp nincs szükségük vi
gasztalásra.

Csupán bánatában való legőszintébb osztozásomat kívánom 
kifejezni, m ert bár nem ismertem az elköltözött nemesszívű 
anyát, tudom, hogy Kegyedet, sok nemes érzés és gondolat 
kifejezőjét, szeretettel nevelte és hogy az O hiánya Kegyed
nek és a családnak szívében az édes emlékek m ellett fá j
dalmas ű rt okoz.

Viselje azt férfias erővel és a m egváltoztathatatlanba való 
beletörődéssel.

S higyje meg, hogy noha én már a tevékenység forgalmá
ból kiesett, a makacs csúzbajtól állandóan szenvedő, úgy
szólván levert szobafogoly vagyok, de az a benső fogékony
ság lelkemben nem változott, amellyel nemcsak a magam 
szenvedéseit és veszteségeit tudom fájón érezni, hanem mind-



azokéit, akikhez valamely kapocs kötött s kiket becsülni és 
szeretni okom és alkalmam volt.

Ezek közé tartozik Kegyed is, kinek fájdalm ára őszintén, 
lelke mélyéről gondol bánatának napjaiban

Budapest, 1898. jun. 30. régi őszinte híve
Vadnay Károly.

Megható ebben az írásban az a hízelgő vélemény, amellyel ró
lam következtetve az anyámra, s róla, az Elköltözöttről, a fiára, 
m indkettőnkről a jó szív szeretetével s a finom elme virtuóz sza
vaival nyilatkozik. Alig hiszem, hogy valaha bárki is írt volna 
részvétlevelet, amely tökéletességben a Vadnaiéval vetélkedhetne. 
Két célja van az ily szomorú alkalomból küldött levélnek: annak 
bizonyítása, hogy az író részt vesz a címzettnek fájdalmában, s 
hogy akit súlyos csapás ért, efölött érzett bánatában találjon vi
gasztalást. Rövidebben, plasztikusabban és célmegközelítőbben 
effajta közlést nem lehet megírni. Vadnay magánlevelei a nyilvá
nosság számára készült finom cikkeinél is jobban bizonyítják, hogy 
az ő tapintatossága nem Mache vagy „allűr” volt, hanem  hamisí
tatlan szívbeli érzés. Jól esett neki, ha szerethetett valakit, s rossz 
érzést ébresztett benne, ha valakit nem szerethetett. Természete
sen ez utóbbiakkal is udvariasan bánt, nem tudott volna másmi
lyen lenni, míg azokkal szemben, akiket kedvelt s a barátságára 
m éltatott, szíves volt a szónak nemcsak uzuális, de legigazibb ér
telmében. Itt említem meg, hogy nem egy ellensége volt, bár ő 
senkinek se volt ellensége. Leggyöngédtelenebb érzése volt az, ha 
valakit „nem sziveit” (az ő kifejezése), -s váltig csodálkozott, hogy’ 
haragudhatnak rá olyanok, akiket sohase bántott. Klikk-ember 
volt, az tagadhatatlan, de nem oly értelemben, hogy mást ne ha
gyott volna élni. Az álláspontját e kérdésben így magyarázta:

Az ember a családját jobban szereti, mint a tőle idegeneket. Én 
természetesen közelebb állok azokhoz, akikkel nézeteinkben, el
veinkben és céljainkban megegyezünk, de nem bántok senkit, 
am iért nem tartozik hozzánk. M ármost m iért kiáltanak kígyót- 
békát reám, akik ellen sohase vétettem  egyebet, m int azt, hogy 
valamely irodalmi kérdésben nem vallom ugyanazt, am it ők hisz
nek?

Szerencsére filozófus-természet volt, korán lett férfi, és korán 
is lett öreg, „szedátus” benyomást te tt oly korban, amelyben má



sok még a Jugendeselei szende éveit élik. Régi emberektől hallot
tam, hogy már mint ifjú is nyugodt és szinte bölcs volt. Az ily 
jellem könnyen nyugszik bele, ha balul is ítélik meg a cseleke
deteit, s tudva, hogy igazságra törekszik, megadással tűri, ha igaz
ságtalannak tartják . Füléhez jutott, hogy az irodalom egyik leg
nagyobb kitűnősége, akinek nagy tehetségét ő is mindig készség
gel elismerte, így fakadt ki ellene: ,,a legvörösebb disznó a vilá
gon”. Fájó mosollyal mondta:

— Sose tagadtam, hogy vörös vagyok, de hogy disznó lennék, 
azt R. is csak dühében, heves tem peram entum ának egy ellenőriz
hetetlen momentumában állíthatta. A disznósághoz igazán semmi 
tehetségem, még annyi se, m int az írósághoz. Nem is tudnám, 
hogy’ kell hozzáfogni. Mégis kár volt, hogy Pr. (híres nagy p lety
kadomb) ezt a kijelentést értésem re adta. Az ember nem szereti 
az olyan ellenséget, akit becsülni kénytelen.

Valóban, — Vadnai az életben is, az irodalomban is, semmitől 
sem állott távolabb, mint a disznóktól. Ez a lojális nyilatkozata is 
bizonyítja . . .

. . .  A másik írás, amely alább következik, valószínűleg egyike a 
finom tollú író utolsó leveleinek, m ert nemsokára (mintegy két 
hónap múlva) halálának h írét hozták az újságok. Hetvenedik szü
letésnapjára gratuláltam  szeretett mesteremnek, mire ezt a választ 
kaptam:

Budapest, 1902. május 3.
Kedves tisztelt Barátom!

Mondhatom, hogy melegen átérzett és m egírt üdvözlő le
velével nekem igaz örömet akozott, am elyért hálás köszöne
tét nyilvánítok.

Érdemem túlzását is Kegyednél hő rokonszenve sugallja, 
mely nekem jól esik, főleg oly tanítványtól, ki ,,mester”-ét 
ham ar túlszárnyalta s ezzel is csak örömet okozott neki. Én 
tartozom Kegyednek köszönettel, m ert törekvésemben: az 
általános műveltség emelésében s az ízlés és érzületek nem e
sítésében lényegesen segített. M ert m ire m ehetne a legbuz
góbb „vezér” is, ha nem tám ogatnák jeles segédtisztek a küz
delemben, amellyel sereget, olvasóközönséget, törekedtünk 
szerezni.

Sohasem feledem tám ogatását s lelkemből kívánom, hogy



Isten még igen sokáig éltesse Örömekben, teljes erőben, 
egészségben. Ne feledje öreg, rokkant, de őszinte barátját:

Vadnay Károlyt.

Nem, nem feledtem el őt, sőt kötelességemnek tartom  bem utatni 
e mintaszerkesztőt és finom ízlésű írót annak a nemzedéknek, 
amely talán szeret ismeretséget kötni oly kiváló férfiakkal, akik az 
előbbi nemzedéknek nevelői, irodalm i mesterei voltak. Ez ismer
kedést, azt hiszem, ez a két levél is megkönnyítette, m ert azok 
nemcsak az írót, de az em bert is előnyös világításban m utatták be.

. . . E második hattyúdalszerű, búcsúzó üzenetben is ugyanaz a 
pompás, rokonszenves betűvetés, és itt is a jó szívnek az az udva
riassága, amely a kapott bókot többszörösen viszonozza. Ma talán 
vannak hízelgőbb emberek, de merem mondani: hasonlóan udva
riasak nincsenek. (Legföljebb az öregek közt.) Akkoriban persze a 
viszony szerkesztő és m unkatárs közt nem nyugodott üzleti ala
pon, hanem kölcsönös rokonszenven, amely akkor se szűnt meg, 
amikor e viszony már rég nem állott fenn. Vadnai e levél kelte 
előtt már tíz évvel (1892-ben) m egvált a Fővárosi Lapoktól s a 
hivatalos lapnak lett a szerkesztője, ahol persze nem volt szük
sége szépirodalmi m unkatársakra. Igazi férfi volt, aki az érzel
meiben nem változott. Csak annyiban, hogy akiket szívébe foga
dott, öregkorában még jobban szerette, s akiket nem kedvelt, azok
tól végső éveiben kevésbé idegenkedett.

Nem volt boldog ember. Családi életében csalódás érte, amely 
arra késztette, hogy gyermekeinek az anyjától elváljon, de az öreg
sége mégse volt örömtelen. Tudott szeretni. Em bert és irodalmat, 
s ez m egédesítette azokat az esztendőket, am elyeket saját szavai 
szerint rokkantságban töltött.

*

Az embernek és írónak e két írása után majd a szerkesztőnek 
mutatom be néhány levelét a következő egy-két cikkben.

III.

Vadnai Károly még aránylag fiatalem ber volt, alig harminckét 
esztendős, am ikor Tóth Kálm ánnal a Fővárosi Lapokat 1864-ben 
megindította, de mint szerkesztő m indjárt öregnek vagy legalább



öregesnek tűnt föl. A komolyság vénít. S különösen véníti az 
olyan férfiút, aki 32 éves korában mint saját emlékéről beszélhet 
a 48-as függetlenségi harcról, amelyben tizenhat év előtt tizenhat 
esztendős korában részt vett, s ott hősiesen viselkedett. Akkor 
ugyancsak fiatal volt, s a szubordináció ellen főbenjáró vétséget 
követett el, am elyért halálra ítélték. Szerencséjére (s lehet mon
dani, az irodalom szerencséjére) volt a följebbvalói közt egy hu 
mánus tiszt, aki megsajnálta a jó házból való gyerekem bert s ke
resztülvitte, hogy kegyelmet kapjon. Ismervén ezt az életrajzi ada
tát, megkérdeztem tőle egyszer, vajon megijedt-e, amikor olyan 
közel állott a halálhoz. Azt felelte:

— Akkoriban nem ijedtünk meg semmitől.
Nem csoda, ha az, aki ily élményeken ment át, komolyabb lesz, 

mint az, aki a zsenge korban még ártatlan  társasjátékokat já t
szik.

Deák Ferenc, aki unokahúgai, a Nedeczky kisasszonyok ked
véért já ra tta  a lapot, s azt maga is kedvvel olvasta, ezzel a diákos 
szóval dicsérte meg Vadnait: ,,szedátus em ber”. Valóban, olyan 
gondos, óvatos, tapintatos, higgadt, sőt tagadhatatlanul kissé pe
dáns volt, aminő ráért volna húsz-harm inc év múlva lenni. Szü
letett lapvezér volt, hivatva s egyenesen rendeltetve arra, hogy 
ilyen újságot alapítson és szerkesszen, aminő nem jelent meg az
előtt, s amelynek valószínűleg nem is lesz párja  soha.

Vakmerő és kockázatos vállalkozás volt oly időszaki sajtóterm é
ket szólítani életre, amely napról napra csak verset, novellát és 
tárcát ad az olvasó kezébe. Amikor megindult, bizony sokan siet
tek azt valódi vagy tette te tt részvéttel elparentálni, s akik leg
jobban bíztak benne, azok se m erték remélni, hogy hosszú életű 
lesz s hogy évtizedekig fogja kultúrm unkáját végezni s az irodal
mi életet ezalatt napról napra elevenebbé, pezsgőbbé tenni. Vad- 
nai komoly céltudatossága nem riadt meg a kasszandrai jóslások
tól, s inkább bízott a maga szívósságában meg a Tóth Kálmán op
timizmusában. Tudta, hogy súlyos föladatot vállalt s hogy kemény 
fába vágta a fejszéjét, amely csak szorgalmas és fáradhatatlan  
írótoll volt, az indolencia, közöny és maradiság csomós tuskójába, 
de épp e nehézségek csábították. Szívesen, sőt szenvedélyesen dol
gozott, s kellemesen izgatta a tudat, hogy olyan vállalkozásba fog, 
amelyet előtte még senki se kísérelt meg. Talán érezte is, hogy 
a szerkesztői képessége jelentékenyebb az elbeszélő talentum ánál; 
hogy nem máskülönben igen tiszteletrem éltó belletrisztikai m un



kássága, hanem lapalapítása lesz az a kultúrcselekedet, amely he
lyet biztosít részére az irodalomban és annak történetében, s hogy 
a Fővárosi Lapok minden egyes évfolyama több babért fog szá
mára teremni, m int a Kis Tündér és többi regényei, novellái 
együttvéve. Az ő bizakodása győzött és nem a kételkedők agg- 
sága, s a szokatlan típusú szépirodalmi közlöny nemcsak irodalmi 
szempontból vált be, de elég jó üzletnek is bizonyult. (Ha nem is 
néki, hát a kiadójának.) M indjárt deficit nélkül indult, negyed
század évnél tovább virágzott, s csak mikor az ún. boulevard-sajtó 
term ékeinek a konkurrenciájával kellett megküzdenie, akkor ked
v e tlen ed et el a finom tollú (tehát: régi szabású) szerkesztő, aki 
közben öregedni kezdett, csúzos bántalm aitól is sokat szenvedett, 
s régi rugalm asságának hiányában nem tudta ráhatározni magát, 
hogy változtasson lapjának megszokott szellemén és irányán. Visz- 
szalépett hát (a búcsúzás nem m ent érzékenység és fájdalom nél
kül) a szívéhez nőtt s onnan most letépett laptól, és őszintén kí
vánt szerencsét az utódjának: Szana Tamásnak, aki az örökébe lé
pett, de sem Szana, sem az őt követő és nálánál sokkal agilisabb, 
fürgébb és ötletesebb Porzsolt Kálmán se tudták a versenyt föl
venni az egyre szaporodó s nagyon ügyesen nyélbe ütött politikai 
napilapokkal, amelyek nem sokkal kevesebb szépirodalm at hoztak 
(ha az nem  is volt oly szép), m int a Fővárosi Lapok, s hozzá még 
jó sok politikát is (amely bizony sokszor rossz volt), és tizennégy 
forin tért dupla annyi m értékű és súlyú papirost küldtek a t. c. 
előfizetők házához, mint amaz tizenhatért.

A hatvanas években és még azon túl is sokáig az ilyen különös
ség nem tűn t föl csodálatosnak. Szinte hihetetlen, de akadt akkor
tá jt egy sereg ember, aki olyan újságot akart olvasni, amely csupa 
irodalommal „kedveskedik” a nyájas olvasónak. Konkoly-Thege 
Miklós például, a m ár akkor h íres csillagász, évekig nem olvasott 
egyáltalában politikai újságot, s csak a Fővárosi Lapoknak volt 
a híve. Mondták is rá sokan, hogy „hóbortos em ber” (nem szereti 
a politikát!), de mások meg épp azért tarto tták  okos férfiúnak, 
m ert u tálta az „országászat”-ot. (Akkoriban így is hívták a poli
tikát és Kautz Gyula, annak jeles egyetemi professzora az e tu 
dományszakról szóló könyvét „Országászattan”-nak nevezte.) Mi 
vitte rá az asztrofizika e jeles tudósát s a politika esküdt ellensé
gét, hogy később képviselőséget vállaljon s így nolle-velle poli
tizáljon, örök rejtély m arad előttem. Amikor nekem volt szeren
csém vele érintkezni (mintegy harmincöt éves lehetett akkor), az



égbolt legkisebb jelensége jobban érdekelte, mint a ,,keleti kér
dés”, és Chopin egy nocturne-jét (Konkoly-Thege pompásan zon
gorázott) többre becsülte három m andátum nál . . .

De mindegy! Akkoriban voltak ilyen olvasók, s a Fővárosi La
pok jóleső szellemi táplálékot nyújto tt azoknak is, akik nem osz
toztak a nagy csillagász ellenszenvében, aminek valószínűleg az 
új'ság finom hangja és gondos fésültsége volt az oka. A lelkiisme
retesen készült újságban ugyanis még a napi újdonságok is oly szép 
toalettben jelentek meg, m int a szépirodalmi közlemények, s a 
lap minden során m egérzett a kitűnő szerkesztő gondos keze, 
amely kigyom lált belőle minden pongyolaságot, nyelvhibát, ízlés
telenséget. Tréfálkoztak is fölötte némelyek, de a gúnyos incsel- 
kedésbe vegyült némi irigykedés is a kolléga urak részéről, akik 
esetleg tudtak érdekesebben s pikánsabban írni, de nem tudtak 
oly műgonddal, mint Vadnai s hasonló lelkiismeretességgel, m int 
annak hűséges segédszerkesztője: Földy Géza, akiknek arra is ki
terjedt a becsvágyuk, hogy a „vidéki rövid h írek” is irodalmi kön
tösben kerüljenek a közönségük elé. Valóságos virtuózai voltak ők 
ketten annak a művészetnek, amely 3—4 sorban tudta megszer
keszteni azt, ami más lapokban legkevesebb háromszor annyi he
lyet igényelt volna. Ezt a művészséget olykor túlzásba is vitték, 
s bizony megesett, hogy az ily tömörítésből (ahogy ezt a m űve
letet a redakciók tolvajnyelvén nevezték) komikus alakulat sült ki. 
Történt például, hogy valamely napon a lap egyszerre három h írt 
kapott egy vidéki városból — mondjuk Kecskemétről, s nehogy 
azok túl sok helyet foglaljanak el a megfelelő rovatban, Földike 
(a kis sánta Földy Gézát enyelegve így hívták  a kollégái) ekképpen 
„egyesítette” őket: „Kecskeméten, ahol jelenleg Jászai Mari ven
dégszerepei, a közlegelők ügye közelébb nagy port ver föl a vá
rosi .közgyűlésen, amelyen ugyanakkor nagy többséggel választot
ták meg az üresedésben lévő tiszti ügyészi állásra Fehér Lajost.” 
Rövidebbre ezt a három újdonságot igazán nem lehetett összepré
selni, de komikusabb alakban is bajos lett volna föltálalni. Zsur
nalisztikái körökben sokat nevettek akkor e kis baleset fölött, de 
Vadnai nem volt az az ember, aki többször szolgáltatja ki m agát 
a kárörvendő kollégák gúnyjának. Azontúl még jobban vigyázott 
s ehhez hasonló önkéntelen „hum or” hosszabb ideig nem ism ét
lődött a lapjában. Megelégedett ezzel az önmagától kapott elég
tétellel s nem követte a társlapokat a „bosszúállás” amaz ú t
ján, amellyel azok egymásnak a leiterjakabjaira vadásztak. Ő
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csak mosolygott, ha efféle lapszusokat talált „a szomszédban” s a 
maga fölényes olvasottságát sohase használta föl arra, hogy an
nak segítségével mások tudatlanságára ,,ráolvasson”. Vele szem
ben kevésbé voltak lovagiasak a társújságok.

Az újság beosztása (a ,,rovatozás”-a) is egészen az ő eredeti öt
lete volt. Első helyen — ott, ahol más újságokban a vezércikk 
próbált közvéleményt csinálni vagy hangulatot kelteni valamely 
jó vagy rossz ügy m ellett — verset közölt a lap, azután eredeti 
novella jö tt (amelyet abban az időben még ,,beszély”-nek nevez
tek), utána pedig idegenből fordíto tt elbeszélés, folytatásokban ez 
is, az is. Ezek a közlemények m egtöltötték az eleinte csak mind
össze négy lap terjedelm ű újságnak első két oldalát (1880 körül 
bővült ki a lap hat oldalra és még valamivel később lett nyolc- 
oldalas); a másodikon csak három  tárcalábnyi hely m aradt, ahol a 
tárca kezdődött, amely a harm adikon ért véget. Majd az apróbb 
rovatok következtek: irodalom, színház, bel- és külföldi meg auszt
riai és bécsi hírek, aztán a rövid hírek, Földy Gézának a speciali
tása, a Napló Expressz-híreinél is sokkal kurtábbak stb. Hirdeté
sekkel nem dicsekedhetett ez újság, amely kizárólag az előfizetők 
pénzéből volt kénytelen megélni. Az Athenaeum könyvhirdetésein 
kívül esztendők során jóform án csak a Nemzeti Színház színlapját 
publikálta az utolsó oldal legvégén, s ez is ingyenhirdetés volt, 
amelyet a szerkesztőség a „művészet érdekében” közölt. Vadnai 
még csak a lapnak a színháztól kijáró szabadjegyét se tekinthette 
a hirdetés ellenértékének, .mert néki mint drám abíráló bizottsági 
tagnak úgyis szabad bejárása volt a „Nemzeti”-be, ahol úgy is 
m int e félelmetes bizottság tagja s úgy is mint egy hatalm as napi
lap teljhatalm ú szerkesztője nagy tekintélynek örvendett.

Regényt ama huszonkilenc év alatt, amíg Vadnai szerkesztette, 
sose közölt a Fővárosi Lapok, pedig a legjelesebb írók szívesen 
látták  volna regényüket abban az újságban, am elyet köztudomá
súlag a legelőbbkelő és legműveltebb közönség olvasott. (Ehhez a 
közönséghez tartozott a magyarok akkori királynéja is, akinek a 
lapot Ferenczy Ida mindennap fölolvasta.) E ljárását a szerkesztő 
azzal okolta meg, hogy rövidebb elbeszélő m űvet (,,beszély”-t) le
het folytatásokban is adni, m ert egy-két hét a la tt a műfaj leg
hosszabb lélegzetű term éke is lezajlik, de regényt olyan kisformá- 
tum ú lap, mint az övé, ne közöljön. Azt szokta mondani: amit nagy 
evőkanállal szoktak enni, azt ne szürcsöljük m okkakanállal. A ha
sonlatokat nagyon kedvelte a mi szerkesztőnk, s a most közöltön



kívül emlékszem még egyre, amellyel Csiky Gergelynek felelt, aki 
egyik regényét szívesen helyezte volna el a Fővárosi Lapoknál. 
Vadnai még vele, nagyon tisztelt barátjával se te tt kivételt, nem 
fogadta el a híres író ajánlatát, s így szólt:

— Mivel nekünk nincsen nagy termünk, itt csak ,,en petit co- 
m ité” m ulathatunk. Bált nem lehet nálunk adni, az nagyuraknak, 
lepedőlapoknak való.

(Akkor még a legtöbb napiújság a Figaro vagy a Matin formá
jában jelent meg, s csak a Pesti Hírlap kezdeményezésére kezd
tek bécsi m intára a mostani alakra zsugorodni és egyszersmind 
vastagodni. Csak az „Egyetértés” nem akart tágítani. Azt még a 
század elején is nagy alakban nyom ták s abban is szenvedett ki.)

A lap élén — mint em lítettem  — szeretett verset adni a szer
kesztő, ami azonban csak kétszer, legföljebb háromszor sikerült 
hetente. Ő maga talán sose írt verset, de kedvelte s m int szer
kesztő favorizálta az érzelmeknek „kötött form ában” történő meg
nyilatkozásait, s a költem ényeket többre becsülte nem egy prózai 
műfajnál, m ert az, mint mondta: nagyobb tehetséget árul el az 
írónál, és több m egértést követel az olvasótól. G yakran emlegette 
sajnálkozva előttem:

— Jó volna, ha minden számunkban hozhatnánk költeményt, 
de ez lehetetlen, m ert annyi jó verset nem írnak az országban, 
hogy minden napra jusson.

Tudta, hogy sok máskülönben derék ember egyáltalában nem 
olvas verseket, s elsiklik fölöttük, még ha Arany János vagy Lé- 
vay József neve díszük is alattuk, — tudta, mégis lelkesedéssel 
s meggyőződéssel vitte azokat a lap barátai elé. Gondolta, a vers
kedvelés az igazándi műveltség kritérium a, s a „prózai” előfizető, 
ha gyakran a szeme elé kerül egy-egy hangzatos költemény, végre 
is rászánja m agát s elolvassa őket, — hiszen oly rövidek! De hát 
nem minden olvasónak volt olyan m entalitása, m int Konkoly- 
Thege Miklósnak, aki nem bánta volna, ha a zenebírálatokat is 
versbe foglalják. A legtöbb, am int m eglátta a versek apróbb be
tűit, átugrotta őket, mint a fukar vendég a drága ételeket. Hálá
sak a versekért a szerkesztőnek csak a lányok és asszonyok vol
tak, akik akkoriban lelkes versolvasók és költeményszavalók vol
tak. Leginkább az ő kedvükért szeretett volna Vadnai mindennap 
„versezni”.

Ellenben eredeti novella meg tárca özönével állt a házhoz, sok
kal több, m int amennyi az ő kis bálterm ében elfért s am ennyit a



legválogatóbb selejtezés mellett is oda beszoríthatott. Sokszor olyan 
kéziratot is kénytelen volt ,,helyszűke m iatt” köszönettel és saj
nálkozással visszautasítani, amely máskülönben m egütötte a kö
zölhetőség mértékét. Az ily írásokkal szemben aztán az udvarias 
férfiú azt az előzékenységet tanúsította, hogy valam ely más ú j
ságnál deponálta őket, — oly eljárás, amelyet ma egy szerkesztő 
se követne, de nem is merne követelni tőle senki. Velem is meg
történt persze, s nem is egyszer, hogy valamely tárcám  a nagyobb 
terjedelme m iatt vagy más okból (talán pikánsabb volt, mint ő 
óhajtotta), nem lett volna helyén a Fővárosi Lapokban, — ő ilyen
kor gondoskodott arról, hogy a kézirat ne vesszen kárba, s elhe
lyezte másutt. (Tudta mindegyikünkről, akikkel állandó összeköt
tetésben állott, hogy mely más újságokba szoktunk írni.) Erre kü
lönösen a tárcák nagy halmaza folytán a legelőbbkelő m unkatár
sakkal szemben is szükség volt néha.

A legközelebbi cikkben m ajd közlöm néhány levelét, amelyek 
erre a kérdésre s néhány hasonló szerkesztési problém ára vonat
koznak.

IV.

Vadnai K árolynak ama levelei, amelyeket most fogok közölni, 
távolról sem olyan formatökéletesek, mint a két hét előtt bemu
tatottak, de föltétlenül érdekesebb tartalm úak. Fogalm at nyújta
nak a félszázad előtti zsurnalisztika prim itív technikájáról, bepil
lantást engednek egy régi szerkesztőség m űhelytitkaiba, s rávilá
gítanak a nehézségekre, melyekkel a lelkiismeretes lapfőnöknek 
— ha az olvasóit meg a m unkatársait is kielégíteni akarta — 
megküzdenie kellett. Vadnai helyzete a kora irodalm ában és ú j
ságírásában igen kedvező volt, m ert az írók java része támogatta 
és szerencséjének tartotta, ha cikkei az ő lapjában jelenhettek 
meg, de nehézségekkel is járt, m ert — ne feledjük — a lap, 
amelynek élén állott, szépirodalmi napilap volt, tehát olyan ú j
ság, aminő azelőtt sohase létezett, s így tradíciókkal, sémákkal, 
mintául, Vorbild gyanánt se szolgált. Olyan csupairodalom-köz- 
löny volt, amelynél fokozottabban kellett a jó ízlés meg nem írott 
törvényeit szem előtt tartani, m int egy hetilapnak vagy egy havi 
szemlének. Márpedig harmincszor vigyázni arra, hogy csakis olyan



írás kerüljön a lapba, ami százszázalékig irodalom és az első sor
tól az utolsóig merő finom jószág, 'bizony nehezebb föladat, m int 
ugyanerre a követelményre hetenkint vagy éppen havonta csak 
egyszer lenni tekintettel.

Bizony, a mi kedves szerkesztőnknek a sokaktól irigyelt állása 
egyáltalán nem volt szinekúra. Az akkori közönség — talán ép
pen azért, m ert a kedvenc lapját meghitt házibarátnak tekintette, 
aki mindennap látogatást tesz nála — alaposabban olvasott és szi
gorúbban kritizált a mostaninál, a régi írók pedig érzékenyebbek 
és apprehenzívebbek voltak a maiaknál. Mégis — így nyilatkozott 
Vadnai — a közönséggel sokkal könnyebben lehetett boldogulni, 
m int a m unkatársakkal, akikkel, hacsak egy kicsit voltak zseniá
lisak, nehéz volt ,,kijönni”. (S melyik nem volt jóval zseniálisabb, 
m int amilyennek a szerkesztői, a kortársai és az olvasók tartot
ták?) . . . Diplom atának kellett lenni annak, aki helyesen akarta 
őket kezelni. A szerkesztőnek például óvakodni kellett, nehogy 
az egyiktől aránylag sokkal többet vagy kevesebbet hozzon, mint 
a másiktól. Nem akarta senkinek a féltékenységét fölkelteni. Még 
legkedvesebb dolgozótársaitól sem szeretett gyors egym ásutánban 
adni több cikket, s képes volt Jókainak is azt mondani oda:

— Nem eszünk mindennap fogolypecsenyét. . .
Óvatosságát annyira túlozta, hogy némely cikknek — bárm eny

nyire tetszett is az neki — azért nem adott helyet a lapjában, 
m ert annak tém áját három  vagy négy év előtt m ár tárgyalta egy 
másik m unkatárs, s az ,,esetleg rossz néven vehetné, ha másvala
kitől oly közleményt fogadnánk el, amely az övével fölfogás te
kintetében ellenkezik”. Ellenben nem bánta, sőt szívesen látta, ha 
valamely tárca megjelenése u tán nyomban  polemikus írást küld
tek be neki, persze ildomos hangút és minden személyes vonat
kozástól m entet.

— A vitatkozás — mondotta —, ha a form ája megfelelő, csak 
megtisztelő az íróra, és élénkíti az újságot.

Hogy’ vigyázott itt is a ,,tónus”-ra! Mint védekezett az ily „esz
m ecserékénél, hogy a vitatkozás nemességét valahogy csak egy 
durva szó is meg ne rontsa! Sose tartoztam  azok közé, akik b ru 
tálisan írnak vagy beszélnek, mégis kötelességének tarto tta  velem 
szemben is megvédelmezni lapjának méltóságteljes hangját. Polé
miába keveredtem  valahogy egy Anonyma név a la tt író hölggyel, 
s vita közben a válasz- vagy ellenválaszcikkben az ism ert kocsis



hasonlatot találtam  használni: „ha te ütöd az én zsidómat, én is 
ütöm a tiédet”. Mire ezt írta nekem a szerkesztő:

Tisztelt Barátom!
A cikk megjelenik, de kihagyom belőle a kocsis-hasonlatot, 

mivel hölgyhöz írt levélben az általában nem hangzik ud
variasan. Ön is elengedi ezt, kivált, ha megsúgom, hogy Ano
nyma a tulajdon feleségem, aki sohase kívánt tollat fogni, 
habár én tudtam  rég, hogy sok elmés és igaz dolgot tudna 
írni a társadalm i életből, stb.

Ma a szerkesztők sem a nőkhöz általában, sem a feleségükhöz, 
sem a m unkatársaikhoz nem ilyen udvariasak, s az utóbbiaktól, 
ha egy sort ki akarnak hagyni a kéziratból, nem kérnek sem elő- 
leges, sem utólagos jóváhagyást.

. . .  A könyvkritikákkal szemben is nagyon óvatos volt. Sose 
adott helyet ún. reklám ism ertetéseknek, amelyek ugyanazon szö
veggel jelentek meg a sajtó összes orgánumaiban, ezzel is elárulva 
az eredetüket. Az ilyen kom m ünikéket udvarias gesztussal tette 
félre, s azt mondta:

— Mi m ajd a magunk vélem ényét közöljük a lapban, s nem a 
szerzőét vagy a kiadóét, bár ez utóbbiaké alighanem kedvezőbb 
a könyvről, m int a miénk.

Ha egy irodalm i term éket m éltónak tarto tt arra, hogy cikkben 
foglalkozzon vele, rendesen ő maga szemelte ki azt a m unkatársat, 
akit e föladatra legalkalm asabbnak gondolt.

Ajánlkozott neki egyszer valaki, hogy szeretné ism ertetni a leg
újabban m egjelent novellás'könyvek egyikét, s Vadnai ezzel a kér
déssel fordult hozzá:

— Nincs ön nagyon is jó barátságban a szerzővel?
S a cikk m egírására nem adott megbízást neki. Persze, akkor 

se vele íra tta  volna meg a bírálatot, ha az illető úr a könyv író
jával haragban lett volna.

Az objektivitás és a nyugodt, méltóságteljes hang barátja volt, 
s pajtáskodást éppoly kevésbé tű rt meg a lapnál, m int gyűlölkö
dést. A legkomolyabb kritikai közlöny se lehetett volna korrek
tebb és lelkiismeretesebb ebben a vonatkozásban a mi szerkesz
tőnknél.

Mikor Acsády Ignácnak „Fridényi bankja” című regényét az



Athenaeum (1882) kiadta, ism ertetést írtam  róla, s elküldtem  azt 
a Fővárosi Lapokhoz. Forduló postával ezt az üzenetet kaptam:

Acsády úr regényéről van már bírálatom  Bánfi Zsigmond- 
tól. Előbb fogadtam el, voltaképp az én kérésemre írta, s 
így azt kell közölnöm. K ettőt persze nem adhatok. Kérem 
tehát megírni, visszaküldjem-e a kéziratot, vagy melyik lap 
szerkesztőségébe küldjem?

Első (és egyetlen) eset, hogy nekem „kertelve” írt. Még m a is 
azt hiszem, azért felelt nem  teljes nyíltsággal, m ert tudta, hogy 
benső barátság fűz a regény szerzőjéhez, s félt, hogy kritikám ban 
ez a körülm ény észrevehetően befo lyásolt. .. Mit feleltem az é rte 
sítésére, arra  persze nem emlékezhetek (ötvenéves dologról lévén 
szó), de az ő második üzenetére pontosan emlékszem, m ert hiszen 
itt fekszik előttem. így szólt:

B. u ra t lebeszéltem arról, hogy írjon a regényről, ennél
fogva a Kegyed cikkét most már én fogom közleni a most 
következő héten. Bár egyebet is írna s mennél gyakrabban 
a Fővárosi Lapok számára.

Ügy látszik, újból elolvasta a tárcám at, s belátta, hogy azt nem 
pusztán a camaraderie sugallta.

Ez a két rövid közlemény m ár csak ezért is érdekes, m ert il
lusztrálja, mennyi m ellékm unkával já rt akkor az írás s főként a 
szerkesztés. Én kétszer írtam  ebben a tárgyban levelet a szerkesz
tőnek, ő is ugyanannyiszor nekem, s nem kevesebbszer Bánfi 
Zsigmondinak, — nem is szólva arról, hogy utóbbinak a cikkével 
egyéb vesződsége is lehetett, m ert Vadnai igen udvarias volt ren 
des m unkatársai iránt, akiknek cikkeit, ha a lapjából valamely 
okból kiszorultak, kötelességének tarto tta  egyebütt elhelyezni.

Velem is m egtörtént összeköttetésünknek a meglehetősen hosszú 
tartam a alatt, hogy egyik-másik kéziratom at nem közölhetvén, 
gondoskodott arról, hogy azok ne vesszenek kárba s más lap tá r
cájában jelenhessenek meg. Ez leginkább olyan esetekben fordult 
elő, am ikor valamely cikkem az ő s a közönsége szempontjából 
kelleténél pikánsabbnak látszott. Erre velem szemben különösen 
vigyázott, amióta egyszer „rútul becsaptam ”. (Az ő kifejezése.) Egy 
tárcanovellám ban ugyanis egy színésznőt az udvarlója (aki talán



több is volt, m int udvarló) ,,derékon alul” ölelt meg, ami — ar
gum entum ált a szigorú szerkesztő — „igazán nem járja  olyan 
lapnál, amelyet fiatal lányok is olvasnak”. Ilyen lehetett az a tá r
cám is, amelyre a figyelmes szerkesztő következő sorai vonat
koznak:

A „fogfájós asszony”-t borítékba téve minden levél kísé
rete nélkül elküldtem a Pesti Naplóhoz. U rváry Lajos (a 
lap szerkesztője) így azt fogja gondolhatni, hogy közvetlenül 
kapta öntől.

A kérdéses novella csakugyan jö tt néhány nap múlva a Pesti 
Naplóban, amelynek a címbeli hölgy — úgy látszik — nem volt 
túlságosan kacér.

Máskor meg az történt velem, hogy pénzküldem ényt (persze 
nem valami ijesztő nagyot) kaptam  Ágaitól. Kiderült, hogy Vad- 
nai egy cikkemet valami „erkölcsi” skrupulus folytán hasonló mó
don ráköszöntötte Ágai Adolfra, aki akkoriban a Magyarország és 
a Nagyvilág szerkesztője volt. Mindebből kitűnik, hogy Vadnai 
nemcsak szerkesztőfőnöke volt a m unkatársainak, de (főleg a fia
taloknak) m entora és nevelője — s mint a közölt példák bizonyít
ják — negotiorum gestor-a is. Egyengette az ú tjaikat, megkönnyí
tette az érvényesülésüket, ¡s elismerésül nem kért és nem várt 
tőlük egyebet, m int hogy azok meg ne nehezítsék a szerkesztői 
gondját s pontossággal, ízléses hozzásimulással s nyelvük szere- 
tetével támogassák őt nehéz m unkájában. De hát a m unkatársak 
jobbára fiatalem berek voltak, s a rendtartásuk meg a gondossá
guk nem állott mindig egyenes arányban a tehetségükkel. Kaptak 
is ezért a „m ester”-től nyájas leckéztetést, barátságos figyelmez
tetést eleget, sőt néha keserű szemrehányást és ráp irítást is. Tóth 
Bélára, aki egy ideig belső dolgozótársa volt, gyakran apprehen- 
dált, m ert bár am it írt, mindig elsőrendű teljesítm ény volt, nem 
tudott oly pontos lenni, mint a kevésbé talentumos, de minuciózu
sán pontos és korrekt, mindig megbízható segédszerkesztő: Földy 
Géza.

— Hejh! — sóhajtott egyszer. — Ha ezt a két em bert eggyé 
lehetne összegyúrni! A Tóth Béla tehetségét a Földy Géza rend
szereiével és pontosságával!

De nem lehetett. S a tehetségesnek menni kellett, a „rendes 
em ber” pedig m aradt. Mert a talentum ot lehetett a másokéval



pótolni, de a szorgalmas segédszerkesztő megbízhatósága pótolha
tatlan volt.

Én is „kikaptam ” nemegyszer. Küldtem a lapnak egy „Bende 
P ali” című életképet, s mivelhogy akkoriban épp term ékeny idő
szakom volt, útnak indítottam  rövidre rá még néhány tárcát. Ám 
Vadnai nem szerette a kézirattorlódást, s azt írta:

Tisztelt Barátom!
Az ön tolla hasonlít a pece-patakhoz; néha hosszú ideig 

nem ered belőle semmi, máskor meg ha megárad, ki is árad. 
É letképét ma akartam  újra a nyomdába küldeni a csütörtöki 
szám részére, s íme, ma m ár harmadízben nem engedi. Min
dig új tárcával állja az útját. Ekképp nem én vagyok az 
oka, ha késik. Most meg új tárcát ígér Radegundból, de ezt 
m ár ne írja meg ezúttal. Lelkemen fekszik „Bende Pali”, — 
adjon m ár egyszer neki levegőt.

Nem valami elviselhetetlenül szigorú korholás, de a gyöngéd 
lelkű férfiú — úgy látszik — túl szigorúnak tarto tta, m ert sietett 
„jóvátenni”, s levelét így fejezte be:

Különben köszönet (s később honorárium) az érdekes cik
kért. Adja tudtul, ha hazatér, hogy hová intézhessem s mi
kor a honorárium ot stb.

Ugyanezt az „eset”-et tárgyalja a következő pár sor:

Tiszt. Barátom!
„Bende P ali”-nak nincs oly végzetes ellensége, mint az édes 
szülője: Milkó Izidor. A m inap kitűzöm, hogy a Szathm áry 
beszélye után adom elől (az első lapon) s denique ön küldi 
az „LJj p ro fesszo rit. Most ú jra  kombinálom s ön újra ígér 
még egy iskolai rajzot. De hagyjuk ezt inkább a jövő évre, 
ön meg engedje meg, hogy legalább decemberben megszül
hessük „Bende P ali”-t.

Már sehogy sem emlékszem Bende Palira és a szomorú vagy a 
víg sorsára, de annyit tudok, hogy a mai szerkesztők egy hét



kötetes regény dolgában se leveleznének annyit, am ennyit Vad’ 
nai foglalkozott ezzel a kétszáz sornál aligha terjedelmesebb tá r
cával.

Máskor így ír:

Á ltalában arra  kérem Önt, hogy míg egy beküldött cikk 
meg nem jelent, addig m ásikat ne küldjön, m ert a kéziratok 
felszaporodása rám nézve nagy baj.

Ami más szerkesztőnek örömet jelentett, azt ő bajnak érezte. 
Ő persze „zikherre” ment, hogy kézirathiányban sohase fog szen
vedni, ha mégoly üres lesz is asztala fiókja, m ert egy intésére az 
írók Jókaitól kezdve Prém  Józsefig kész örömmel siettek néki 
cikkeket s novellákat „szállítani”. Néha valósággal idegessé tette 
a sok „áldás”.

— A jóból se jó a sok — szokta ilyenkor mondani.
Hozzám pedig ezt írta  egyszer hasonló esetben és hangulatban.

M egkaptam elmés kis tárcájá t a rossz időrül. De lehetet
len előbb közlenem csütörtöknél, m ert addig napi tárcák 
lesznek szőnyegen. De mi lesz, ha addig állandóvá válik a 
szép idő? (A lelkiismeretes szerkesztőnek az időjárás is okoz
hat gondot.) Most különös bajom  a tömérdek jó tárca, mely 
egy hét óta a szó szoros értelmében zuhog a nyakamba. Kell 
rá három  hét, míg mind kiadhatom. Ezért Kegyedet is bátor 
vagyok fölkérni, hogy ebben a hónapban m ár ne küldjön 
tárcát, m ert hisz van most itt öntül kettő, s örülni fogok, 
ha a hó végéig mind a kettőt kiadhatom. Általában, ha az 
én m. t. (nem: magyar tudományos, hanem: mélyen tisztelt) 
tárcaíró m unkatársaim  megtennék azt, am ire őket folyvást 
kérem, hogy t. i. új tárcát csak akkor küldjenek mindig, 
midőn az itt levő megjelent, az jó volna nekem is a beosz
tás végett, s nekik is, m ert akkor gyorsan adhatnám  mü
veiket. De nem teszik. Du Chaudron (Keszler Józsefnek írói 
álneve) hallgat hat hétig s most öt nap a la tt négy párisi 
levelet küld. Általában m agyar m unkatársak szokása: a szer
kesztő szavát kutyába venni. íme, ez a baj, mely m iatt Önt 
is gyakran várakoztatnom  kell.



Ekkor komolyan haragudott az „öreg”, s képzelem, minő dor- 
gatórium ban részesült tőle a főbűnös: Keszi! (így hívtuk a jeles 
kritikust egymás közt.) Aligha őrizte azt oly kegyelettel, m int én, 
a levelesládájában! Szerencsére Vadnai nem szokott sokáig nehez
telni, s egy hasonló ügyben hozzám intézett leckéjét így fejezte be:

író és szerkesztő közt a barátság legszebb fajtája az őszin
teség. Kérem tehát e megjegyzésemet csupán barátságnak 
tulajdonítani.

Mindig is annak vettem, s talán ennek köszönhetem, hogy ta 
nultam  tőle egyet-mást, m ert a tanulási hajlandóságnak meg „leg
szebb fa jtá ja” a bizalom. S nekem is, másoknak is, volt bizal
munk e kitűnő férfiú ízléséhez és tapintatához. Tanulni pedig csak 
attól lehet, akinek tudásában bízunk.

Akik hallgattunk rá, lassankint nemcsak tanítványai, de lelkes 
követőivé lettünk, akik m éltányoltuk, s tisztelettel bám ultuk azt 
a törekvését, amellyel nyelvben és szellemben egyaránt kitűnő ú j
ságot akart adni a közönség kezébe. Ez ideál szolgálatában túl 
sokat adott a formákra, s olykor lehetetlent is kívánt az oly m un
katársaktól, akiknek a nyersebb s erőteljesebb eredetisége szere
tett túllépni a Fővárosi Lapok szűzies keretein, de nyájas szavai
val s meggyőződésének a hevével ezeket is annyira lekötelezte, 
hogy ha nehezükre esett is, iparkodtak a kereteken belül m aradni. 
(Persze Szabó Dezső nem lehete tt volna sokáig m unkatársa Vad- 
nainak, sőt Móricz Zsigmond se. Ez utóbbinak is szűk lett volna a 
fehér újság Macedónája.) M unkatársait állandóan nevelte és tan í
totta, mégpedig minden nagyképűség nélkül, úgyhogy senki se 
haragudott meg rá, ellenben mindenki örült, ha a Mester figyel
m eztette valamely hibára, tévedésre.

Én is sokat köszönhetek neki, — nemegyszer figyelm eztetett az 
irodalmi hibáimra, aminek levelezésünkben is van itt-o tt nyoma, 
s azt hiszem, az ő tanítása nélkül úgy se tudnék írni, mint ahogy 
mostan írok azoknak a megbotránkozására, akik jobban tudnak.

V.

A mai cikkel befejezem azt az írást, amelyet Vadnai ^Károly 
emlékezetének szentelek. Nem m intha nem volna több mondani
valóm róla, s a jeles férfiú nem érdemelne eddigi közléseimnél



gazdagabb m éltánylást ama becses kultúrm unkáért, amelyet év
tizedeken át kifejtett, de végét szakítom e cikksorozatnak, m ert 
célom csak az volt: őt m int szerkesztőt m utatni be, s kapcsolatban 
véle ism ertetni azt a módot, ahogy a múlt század utolsó harm a
dában korának s talán minden időknek egyetlen szépirodalmi na
pilapja készült. Hogy mily fokú gondosság, ízlés és tap in tat volt 
e nehéz munkához szükséges, az eddigiekből is lá thatta  az olvasó. 
Az a levél, amelyet alább közlök, még világosabb képét fogja 
nyújtani Vadnai szerkesztői tevékenységének. Ki fog belőle tűnni, 
hogy ő nemcsak a lapot, hanem annak minden közleményét szer
kesztette. A tolla nyoma valam iképpen mindegyiken meglátszott, 
s aki ismerte őt, minden m unkatársa cikkében észrevette azt a 
szót s esetleg mondatot, amelyet beszúrt, fölcserélt vagy módosí
tott. Ez nála talán nemcsak szokás, de szinte szenvedély volt, s azt 
hiszem, Voltaire vagy F laubert kéziratán is „igazított” volna vala
mit, ha lett volna alkalma rá.

A lapnak szánt novellákat és tárcákat ő maga nézte át a leg
féltőbb gonddal, s éppúgy nyesegetett a legelőkelőbb Kisfaludysta 
becses m anuskriptum án, mint annak az újoncnak a kísérletén, 
akitől először fogadott el cikket. De ezt a m űveletet csak akkor 
végezte, ha egyes szavak helyesbítését vagy kifejezések módosí
tását tarto tta  szükségesnek, — am int az író valam ely nézetéről 
vagy a cikk irányáról volt szó, akkor a Vadnai diszkrét tolla nem 
nyúlt a kézirathoz. A szerkesztő tisztelte az író szuverén jogát, 
s ha nem érte tt vele egyet, elüzent érte, vagy levelet ír t  neki, de 
lényegeset annak tudta és hozzászólása nélkül a cikkén nem vál
toztatott.

Eredeti m űveken egyes jelzőket helyesbített, becsúszott m agyar
talanságokat vagy ízléstelenségeket kiherélt (ezt az utóbbi szót is, 
ha valahogy betévedt egy cikkbe), a fordításokat pedig különös 
gonddal nézte át, kivált a francia ,,beszély”-eket, nehogy valami 
olyan pajkosság kerüljön a fehér hasábokra ,,dont la lecture la 
mére défendera á sa fiile”, am int ő idézni szerette. Akkor ugyanis 
még vigyáztak az anyák arra, hogy mit olvassanak és mit ne ol
vassanak a leányaik. S vigyáztak erre maguk az írók is, akik vé
deni próbálták a tiszta irodalm at a m érgezett olvasmánytól. Épp 
az én kezdeményezésemre küldött szét az írók és Művészek T ár
sasága akkoriban olyan könyvjegyzéket a kaszinóknak és olvasó
köröknek, amelyben a ,,jó lélekkel ajánlható” szépirodalmi művek



voltak fölsorolva. Ezt a mozgalmat Vadnai és újságja lelkesen 
támogatta.

A Hirek és egyéb kisebb rovatok gondos redigálása és ízléses 
formába öntése a segédszerkesztő dolga volt, de ennek a m unkáját 
is fölülbírálta a szigorú főszerkesztő, s még ezek az apró jelen
téktelenségek is csak akkor mehettek a nyomdába, amikor a 
nagy „javitnok” átnézte s esetleg átdolgozta őket. Ennek az eljá
rásnak volt köszönhető, hogy az újság harm inc évfolyamában nem 
csak leiterjakabok, düngeri halmok, eremi napok s hasonló bár- 
gyúságok nem fordulhattak elő, de ízléstelenség s a nyelv szelle
me ellen elkövetett kihágások sem, — úgyhogy a Fővárosi Lapok
nak mintegy hatvan fóliókötete örök szépemléke m aradt a szer
kesztője lelkiismeretes m unkájának és finom ízlésének.

Hogy egy-egy tárcával m ennyit és mily szívesen foglalkozott, 
s hogy annak elbírálásánál m ennyire vezette őt úgy az írónak, 
mint a közönségnek az érdeke, világosan illusztráló példája az a 
levél, am elyet most m utatok be. Alig m últam  húszesztendős, s a 
lapnak csak hat hét óta voltam m unkatársa, amikor azt kaptam. 
Ez írásból nemcsak az tűnik ki, hogy legfiatalabb m unkatársát 
m ár akkor is becsülte valam ire (ami nagyon jól esett nekem), de 
az is, hogy minden szerkesztői dolgában páratlanul körültekintő 
és óvatos volt, s pénible módon vigyázott arra, hogy .senkit meg 
ne bántson, az író érzékenységét kímélje, s az olvasók igényeinek 
lehetőleg eleget tegyen. A levél egy, a császárfürdőt tréfásan is
m ertető s kissé gúnyolódó tárcám ra vonatkozott. A mai közönség 
(s a mai író is) csodálkozással fogja olvasni, mily komolysággal 
já rt el a szerkesztő ebben az igazán kis ügyben, s erről ítélheti 
meg, hogyan s mily apparátussal foghatott fontosabb problémák 
elintézéséhez. A cikket abban a formában, ahogy kapta, nem ad
hatván ki, mily szeretetrem éltósággal mentegetőzik, am iért azt 
nem közölheti, mily súlyt vet arra, hogy az mégis megjelenhessen, 
s mily tanácsokat ad, mily pótlásokat ajánl, s a gyakorlott szer
kesztő mily kedves módon tan ítja  ki az újoncot: m it hagyjon ki 
a cikkéből s mit írjon be oda pótlásul, hogy az m entül sikerültebb 
lehessen.

Ebből az alkalomból is ismétlem, hogy Vadnai korántsem volt 
szenvedélyes levélíró, m int valaha Kazinczy, — nem azért leve
lezett, m ert az írásos társalgás neki szórakozást nyújtott, hanem 
m ert a lapja meg a közönsége s persze az írótársai érdeke ezt kö



telességévé tette. Kétszeres érdeme hát, hogy még kisebb jelentő
ségű szerkesztőségi ügyben sem restellt aránylag hosszú leveleket 
írni. Ebből a szempontból az alábbi levélnek, merem mondani, 
sajtótörténeti és irodalmi fontossága van, s az mindig bizonyító 
dokumentuma m arad a leglelkiismeretesebb szerkesztő gondos 
m unkájának és ízléstörekvésének.

A levél így hangzik:

„Fővárosi Lapok” 
szerkesztősége 
Lipót utcza 42. sz.

Budapest, jul. 8. 1875.
Kedves barátom!
A „felséges fürdő”-t megkaptam. Igen jó cikk, de van egy 

ok, mely m iatt most tőlem (magán, de igen delikát okból) 
illetlen dolog volna kiadnom.

Nőm, ki három hónap óta beteg, június elejétől fogva a 
császárfürdőben lakik, s am it négy doktor nem b írt meg
gyógyítani, azt m ár is meglepőleg gyógyítja: a fürdő gyógy
vize.

Ha csak tréfából is, hogyan közölhetnék én a fürdőrül 
olyat, hogy e víz csak az egészségeseknek használ?

Ezt az egyet tehát igazítsa valahogy s küldje be újra, mert 
különben szidhatja tőlem e fürdőt bátran, ahol az én csa
ládom is m éregdrágán lakik, rosszul eszik, stb. De ne mond
junk vizéről rosszat, most, midőn én hálával vagyok eltelve 
iránta.

Ezt Ön nem tudhatta, de m int finom érzékű ember m éltá
nyolni fogja.

A c s á s z á r f ü r d ő  sajátos változása az, hogy n é p 
f ü r d ő  lett. Az előkelők vonultak el onnan a Szigetre, stb. 
s így „császári” neve dacára tarkabarka, dem okratikus lett.

M últjába azt is be lehetne szőni, hogy Napóleon herceg 
(Plon-Plon) volt egy báljában, midőn dr. Grósz Lajos (ki ez 
emléke irán ti hűségből most is látogatja gyakran a fürdőt) 
nagy francia dikcióval üdvözlé, m it a Borsszem Jankó ak
koriban sokat figurázott.

Enyhítsen valam it az oly pontokon, melyet a tréfa dacára 
komolyan vehetnének, s küldje be nekem mielőbb újra, s



ne nehezteljen, hogy épp ez igen sikerült tárcával szemben 
cgy gyöngéd magán-szempontomat kell tiszteletben tartani.

Ma épp a K árm án-párt ta rtja  ott diadallakom áját.
A tárcát némi módosítással mindenesetre visszavárom. Ma 

a gyógyudvarban a diadalmas K árm án-párt lakomáz. (Köz
ben a levélíró elfelejtette, hogy ezt m ár említette.) Ezt is 
beleszőhetjük, meg a Sennyey múltkori ném et dikcióját, stb.

Gondolom, ez az első s utolsó ily eset, melyben módosí
tásra kell kérnem.

Tisztelője: Vadnay.

A levélbe foglalt adatok régi vonatkozásaiknál fogva a mai ol
vasót természetesen nem érdekelhetik, — mégse hagytam  ki őket, 
m ert épp annak az illusztrálására szolgálnak, am it bizonyítani 
akarok, hogy ti. a szerkesztő valósággal munkatársa óhajtott lenni 
a munkatársainak. A Napóleon hercegre vonatkozó sor m agyará
zatául megjegyzem, hogy nagy ünnepe volt a császárfürdőnek, 
mikor a herceg ott egy mulatságon részt vett. Csatári Grósz La
jos üdvözölte ékes francia nyelven, s a beszéd elhangzása után 
Plon-Plon herceg állítólag így szólt:

— M ennyire hasonlít a m agyar nyelv a franciához! Egyet-mást 
m egértettem  a szónoklatból.

De valószínű, hogy a herceg ezt nem mondta, s ez az adat is 
úgy született, m int a kiválóságok ajkára adott legtöbb elmésség: 
valamelyik írónak a fantáziájában. De hát se non e verő e ben 
trovato.

. . .  A most következő levél azokra az elvekre jellemző, ame
lyeket Vadnai a könyvkritikák dolgában vallott. M egérthetésére 
megjegyzem, hogy az arra  az ism ertetésre vonatkozik, amelyet 
lapja 1883-ban ,,Divatok” című kötetemnek a megjelenésekor ho
zott. Másik fele a levélnek utasításokat tartalm az ama megbíza
tásra nézve, amelyet a „szegedi napok” (az árvíz utáni rekonstruk
ció) alkalmából tőle mint tudósító kaptam. Ez is m utatja, mily  
komolyan vett a szerkesztőnk mindent, ami lapjára vonatkozott.

Tisztelt barátom!
Kegyedről dr. Tóth Sándor tanár kím életlenül írt, — nem 

nyom tatásban, hanem kéziratban. Ami megjelent, az csak 
egy harm adrészben az övé, három negyedrészben én írtam



bele. Szóval mindazt, ami m éltánylat vagy enyhítés van 
benne.

M egírtam neki, hogy a zenekarba nem csak mély gor
donka és harsogó trom bita kell, hanem játszi fuvola is, s 
bolond aki ettől azt kívánja, hogy a gordonka és a trom bita 
kötelességét teljesítse. (Valamint az se volna okos, aki meg 
az utóbbi hangszerektől várná, hogy azok lágy fuvolazenét 
szolgáltassanak.)

A dolog oda ü tött ki, hogy dr. Tóth Sándor könyvekről és 
írókról nem fog többé a lapba írni, m ert egyoldalú és szem
pont nélküli ember. Ha c r é m -et kap az asztalára, szemére 
hányja, hogy m iért nem r o a s t b e e f .  Pedig hát créme-nek 
is kell lenni a világon, s a szó csak arról lehet, milyen a 
créme. De ő azért, m ert a créme-et nem szereti, haragszik, 
hogy m iért van, s nem veszi tekintetbe, hogy sokan szeretik.

Az ilyen szubjektív ember nem kritikusnak való. Ezt meg
írtam  őszintén neki. M ert csak így igazolhattam  bírálatának 
teljes kiforgatását. Azt követelte Öntől, hogy m iért nem ír 
úgy mint Bodon.2 Azért — feleltem neki — m ert Milkó. S 
ebben áll az érdeme.

Aztán á tté rt az em lített kiküldetésre s folytatta:

Kegyed ne olyan dolgokat írjon, melyeket én esténként 
meg fogok kapni táviratban. Kegyed a részletek írója legyen. 
Például vagy száz sort lehetne m ár írni a vasárnapi számba 
a város hangulatáról, képéről, várakozásáról, díszítéséről. 
Aztán am it akar, benyomásairól, s utólag, de m indjárt az 
ünnepek után egy szép tárcát az egészről, oly részletekkel, 
am elyeket nem tettek azonnal közzé.

T apintata lesz a legjobb tájékozó. Üdvözli
őszinte tisztelője: 

Vadnay.

Végezetül egy igazán nagyon kedves, ma kissé (vagy: nagyon) 
naivul hangzó episztola következik, amelyet oly alkalommal írt, 
amikor tiszteletpéldányt kértem  tőle. Bármily komikus benyomást 
tegyen első olvasásra ez a válasz, amely hosszan igazolja, miért 
nem küldhet a szerkesztő ingyenújságot, m indjárt nem lesz ko



mikus, m ihelyt abból a szempontból olvassuk, minő viszony állott 
fönn félszázad előtt a szerkesztők és kiadók s az irók és a szer
kesztőjük között. Egy darabka irodalom történet elevenedik meg 
e naivul hangzó és apró dolgokat komolyan részletező sorokból, 
amelyekből régi jól hangzó nevek szólanak át hozzánk ittm ara- 
dottakhoz azoknak soraiból, akik m ár rég a díszsírhelyükön nyu- 
gosznak. A mintegy 48 év előtt kelt levél így hangzik:

Kedves barátom!
Ki érdemelné meg a lapból jobban, m int Kegyed, a tisz

teletpéldányt, s kinek adnék örömestebb, mint Kegyednek, 
ha a lap példányaival diszponálnék?

De az „Athenaeum ”-nál oly furcsa viszony uralkodik, hogy 
a kikötött példányok számán túl a szerkesztő nem kap 
egyet sem.

Ha a feleségem fürdőbe megy: nekem is kellvén itthon 
egy példány, az ő számára épp úgy előfizetek, mint akárm ely 
lelkes vidéki úrnő.

Még Tóth Kálmán és Vérei (igazgató) állapították meg azt 
a furcsa elvet, hogy kétféle dolgozótárs legyen. Az egyik, ha 
ingyen ír, kap lapot. No ilyen kevés van. Másik, mely ren
desen díjat kap, nem kap lapot. Kivétel csak a külföldiek.

Ezért Csiky Gergely, PáLffy Albert, Bajza Lenke, meg sok 
beszély- és tárcaíró, rendes előfizetők.

Az igazgató azt mondja: „Ha X. úr (tárcaíró) lapot akar, 
azt neki könnyű, egy kis tárcáért kap 5 frtot. Előfizethet 
ebből évnegyedre 4 ír tta l.”

Sokszor akartam  m ár én ezen segíteni, de könnyebb be
venni Szebasztopolt (ami pedig nem volt könnyű munka), 
m int a mi igazgatónkat megingatni. Én nem is küzködöm s 
fizetek szépen elő testvérem  és apám számára is.

Egy mód van tehát. Ha kegyed lapot akar, küldhetek, de 
ez a nekem járó kis számon felül esvén, ezt a díjból le kell 
számítanom, mivel az év végén nekem is le fogja számítani 
az Athenaeum.

Negyven példánnyal rendelkezem s azoknak mind van 
gazdája. Ez idén küldtem  ötvenegyet. S íme: e tizenegyet 
holnap fogják (Szilveszter-nap) a budgetből leszámolni. Any- 
nyi kedvezményt tesznek csak, hogy nekem egy példányt 16
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frt helyett 12-be számolnak, tehát annyiba, mennyibe —- 
mint mondják — nekik kerül.

Á ltalában az elv itt az, hogy a Pesti Naplóért mindent, 
más lapért semmit. Pedig a Fővárosi Lapok után húsz év 
óta annyi a jövedelem, hogy azért is lehetne ám tenni va
lamit.

Higyje meg, az a boldog szerkesztő csak, ki tulajdonosa is 
a lapjának, m ert az tehet egyet s mást a m unkatársakért.

Farsang lévén a küszöbön, egy pár vígabb tárca elkelne.
Üdvözlöm Hiadort. Neki és Kegyednek boldog új évet 

kíván
Bpest, 1883. dec. 30. őszinte tisztelője

Vadnay

E sorok öreg íróját ez a levél arra  a boldog időre emlékezteti, 
amikor még farsangi tárcákat írt, de érdekelheti azokat az olva
sókat is, akiknek nem egészen közömbös dolog, hogy hogyan ké
szült az újság ötven esztendő előtt, mily „problém ák” vetődtek 
föl a szerkesztés körül s mily hangon tárgyalták  azokat a sajtó 
munkásai. Patriarkális világ volt az, amelyek a kis gondokat — 
m ert nagyok nemigen voltak — nagyoknak nézte. Egyszerűbb kor, 
amelynek emberei is nyíltabbak, bízóbbak s vidám abbak voltak, 
mint a mostaniak. A baráti és barátságos levelezés is azért volt 
még akkor divatban. Azt hiszem, a gépírásos levelek mai világá
ban szívesen vette az olvasó azt a néhány „régimódi” episztolát, 
amely a derűs m últnak néhány emlékét ásta ki a feledés tem e
tőjéből: levelesládám sárguló papirosai közül.



JEGYZETEK





Milkó Izidor élete utolsó éveiben maga szándékozott kötetbe 
gyűjteni emlékezéseit és egyéb írásait. Erre engednek következ
tetni fennm aradt feljegyzései, tárcáinak, aforizm áinak tem atikus 
csoportosítása, s az, hogy legtöbb cikkét a Bácsmegyei Naplóból 
kivágva s kartonra ragasztva számozott rendben állította össze. 
Hagyatékában több, borítékba vagy papírcsomagba gyűjtött, javí
tott vagy kézírással pótolt cikket, novellát, k ritikát stb. találtunk. 
Ahol lehetett, tiszteletben akartuk  tartan i a szerző kötet-beosztást 
sejtető elképzelését, de a válogatás elvei m iatt az általa megálla
pított rendtől sokszor el is kellett térnünk. Javításait, betoldá
sait, áthúzásait illetően szövegünk híven követi a szerző szándé
kait. Hasonlóképpen nem változtattunk archaikus ízű szavain 
(„előbbkelő”, „aggság” stb.), nem m agyarosítottuk idegen kifejezé
seit s szavait sem. Levélidézeteiben, ahol lehetett, jeleztük az ere
deti és az átírás közötti eltéréseket, amelyek részben abból ered
tek, hogy Milkó inkább a hozzá ír t  levelek szerzőinek szellemét 
és egyéniségét, nem pedig szavait akarta megőrizni az utókornak, 
másrészt pedig abból, hogy elsősorban a napilap olvasóközönsé
gének az igényeit akarta kielégíteni, amely számára az írói levél 
nem irodalom történeti ereklye, hanem olvasmány. Ezért Milkó a 
levelek rövidítéseit sokszor felodotta, kisebb szórendi, stiláris vagy 
helyesírási módosítást eszközölt bennük, egy-egy nehézkesebb 
mondatot vagy csak az ő számára fontos közlést á tírt vagy elha
gyott, néha nyilvánvaló tolihibát helyesbített, egyes levélrészeket 
aláhúzással kiemelt stb. Mi csak a szövegszerű eltérést jeleztük. 
Az egybevetést Vajdára vonatkozóan nagyban m egkönnyítette 
Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő m intaszerű szövegközlése (Vajda



János levelei Milkó Izidorhoz. ír ta  Scheiber Sándor és Zsoldos 
Jenő. Budapest. 1958.)

Amint az előszóban kifejtettük, Milkó egész életében újságíró 
m aradt a szó legnemesebb értelmében: tudását, olvasottságát, írói 
ambícióit és gazdag ism ereteit a közönség szolgálatába kívánta 
állítani, is ezért mondott le arról is, hogy tanulm ány-alakban fesse 
meg íróbarátai portréját. Stílusát, kompozícióját a rovat keretei
hez szabta, s a rendelkezésére bocsátott újságtérbe illesztette bele. 
Ez áll „irodalom történeti” érdekű emlékezéseire is. Ezek a hosz- 
szabb cikkek folytatásokban jelentek meg, rendszerint a lap va
sárnapi irodalmi mellékletében, s ezért a közlés folyamatosságá
ban kényszerű törések jelentkeznek: a szerző minden folytatást 
kénytelen „lekerekíteni”, a következő folytatásban pedig figyel
meztetni olvasóját a m ár elm ondottakra. A cikkek effajta „ragasz
tása” természetesen a folyamatos olvasás rovására megy, de ki
adásunk hű akart m aradni az újságíró Milkó módszeréhez, ezért 
még akkor sem tért el az eredeti szövegtől, amikor egy-két sor 
elhagyásával elkerülhettük volna ezeket a zökkenőket. Hasonló
képpen az újságírói stílusnak és előadásmódnak a következménye, 
hogy a szerző — különösen évekkel korábban elejtett fonalat fel
véve vagy befejezni kényszerült tém át folytatva — gyakran is
métli önönmagát. A két Vajda-cikk megírása között pl. több mint 
négy esztendő telt el, s így teljesen érthető, hogy Milkó, aki a 
második V ajda-cikket m ár új olvasó számára írja, ismétlésekbe 
bocsátkozik, isőt az idő folyamán maga is megfeledkezik néhány 
részletről, s az új cikkben a korábbitól eltérő változatban adja elő. 
Adott esetben az ilyen ellentm ondásokra felhívjuk a figyelmet.

A második kötetbe foglalt írások legtöbbje nem irodalom törté
neti vonatkozású, s ezekhez nem is készítettünk jegyzeteket. Az 
ebben közölt Milkó írások 1923 és 1931 között jelentek meg a sza
badkai Bácsmegyei Naplóban illetve Naplóban. Itt a szerző szerte
ágazó érdeklődését s az általa m űvelt újságm űfajok sokfélesé
gét akartuk bem utatni (kritika, tárca, rajz, aforizma st'b.) A kö
tetbe egyetlen nagyobb írást vettünk fel, a Harun al Rasid című 
hosszabb elbeszélést, amelyben a szerző régi típusú „utazási re
gény” form ájában mond csípős bírálato t kora közállapotairól, az 
erkölcs, a politika, az irodalom, a közműveltség stb. helyzetéről. 
Az elbeszélésben nem egy helyen szinte kísérteties hasonlósággal 
térnek vissza a korábbi években ír t  tárcáinak és cikkeinek a gon
dolatai, szentenciái, megállapításai. Ezért az elbeszélést több he



lyen rövidítettük, de csak olyan helyeket hagytunk el, amelyek
ben az írót el'hallgattatta a m oralista, s fölülkerekedik benne az 
újságíró verbális szenvedélye.

A kötet végén néhány Milkóval foglalkozó k ritikát és emléke
zést is közlünk a kortársak tollából.

VAJDA JÁNOS (I)

1. Bácsmegyei Napló, 1923. január 6-tól március 4-ig tíz folytatás 
a lap vasárnapi számaiban.

2. Fehér könyv, 1900 július.
3. Vajda itt közölt leveleinek túlnyomó részét közreadta Sehei- 

ber és Zsoldos. A Bácsmegyei Naplóban Milkó rendszerint rö
vidítve s egy-két szavas változtatással közli a leveleket. Az el
téréseket m indenütt jeleztük. A levelek helyesírása Milkó á t
írását 'követi.

4. Vajda levelében: „legravaszabb”. (Vö. Scheiber—Zsoldos i. m.
24—25. o.)

5. A levél valószínű kelte: 1886. június 10—13. (Vö. Scheiber— 
Zsoldos: i. m. 25. o.)

6. Milkó túlságosan szigorúnak látszik Vajda megitélésében. Mel- 
lőztetéséről, üldöztetéséről, meg-megismétlődő konfliktusairól 
a hivatalos irodalommal a kortársak is tudnak. (L. Komlós 
Aladár: Vajda János. Bp. 1954. 120—140. és 192—213. o.)

7. Milosavljevic Milán ügyvéd és földbirtokos, Milkó és Vajda 
szabadkai barátja, országgyűlési képviselő. Vajda nem m u
lasztja el, hogy Milkóhoz ír t leveleiben ne üdvözölje Milosav- 
ljevicet, aki gyakran látja vendégül a költőt palicsi fürdőzései 
vagy vadász-kirándulásai alkalmával, sőt közvetve anyagilag 
is tám ogatja s előfizetőket gyűjt Vajda könyveire. Kapcsola
tukra 1. bővebben Scheiber és Zsoldos i. m. bevezetését.

8. Vajda édesapja szolgalegény köznemesi családoknál, aztán er
dőkerülő majd főerdész az Ürményi családnál Vaálban. (L. 
Komlós: i. m. 9— 10. o.)

9. A segély összegére vonatkozóan 1. Boros Dezső cikkét: Vajda
legendák. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ma-



gyár Irodalom történeti Intézetének Közleményei, Debrecen, 
1965. 47—58. o.

10. A levél valószínű kelte: 1886. május 28—31. Vö. Scheiber— 
Zsoldos i. m. 22. o.

11. A zárójelben Milkó betoldása. A levél valószínű kelte: 1886. 
június 10— 13. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 24—25. o.

12. Vajdánál: ,,A Napló jegyzékét olvasva, csak most ámulok és 
csodálkozom el önök fáradozásán. Ott olvastam Liohtneckert 
Andrásné nevét is”. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 32—33. o.

13. A kiemelés Milkóé. A levél valószínű kelte: 1886 július közepe. 
Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 30—31. o.

14. A kiemelés Milkóé. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 30. o.
15. A levél valószínű kelte: 1886. június 20. Vö. Scheiber—Zsol

dos i. m. 27. o.
16. Fővárosi Lapok, 1886. október 20.
17. Az „önbirálatnak” kiterjedt irodalm a van a Vajda-filológiában. 

Szövegét elsőnek Milkó közli a Pesti Napló 1898. évi 104. szá
mában. Foglalkozik vele Komlós Aladár is (i. m. 250. o.), rész
letesebben pedig Scheiber és Zsoldos idézett művükben. (Be
vezetés, 11— 15. o.) A fentitől kissé eltérő változatban Milkó 
ismét ír az önbírálatról a Bácsmegyei Napló 1927. december
25-i számában, s közli szövegét is. Ez a szövegközlés csak je
lentéktelen részletekben tér el a Vajda János Összes Művei
ben közreadott szövegtől (Budapest, 1940. Sajtó alá rendezte 
Kozocsa Sándor).

18. Milkó kisebb változtatásokat végez Vajda levelében: felbontja 
összetett mondatai, kiigazítja a szórendet. (Vö. Scheiber— 
Zsoldos i. m. 34. o.)

19. Pesti Napló, 1898. április 15.
20. Neményi Ambrus (1852—1904) a Pesti Napló főszerkesztője.
21. Balla Mihály (1862—1904) a Pesti Napló főszerkesztője.
22. Milkó véleményével ellentétben 1.: M artinkó András: A próza

író Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Bp. 1965.
23. A levél valószínű kelte 1886 m ájus közepe. Vö. Scheiber— 

Zsoldos i. m. 21. o.



24. A levél valószínű kelte 1886. június 10—13. Vö. Scheiber— 
Zsoldos i. m. 25. o.

25. A levél valószínű kelte 1886. június 20. Vö. Scheiber—Zsol
dos i. m. 27. o.

26. A levél valószínű kelte 1886. június 1—9. Vö. Scheiber—Zsol
dos i. m. 24. o.

27. A Nemzeti Kör a reform kor eszméit ápolta, de m ár 1847^ben 
a „halogatás” álláspontján állt.

28. Vö. Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora, I.
29. Csávolszky Lajos újságíró, az Egyetértés főszerkesztője.
30. Nagy Miklós (1840—1907) több korabeli lap szerkesztője.
31. Szűry Dénes (1849—1909) tárcaíró, műfordító, kritikus.
32. M amelukoknak hívták Tisza Kálmán odaadó párthíveit.
33. A levél kelte 1891. december 31. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m.

42. o. Az utolsó előtti bekezdés e mondatát: „én is úgy képes 
lennék, m int bárki m ás” —, valamint az utolsó mondatot: 
„m intha ez az egész csak az ön saját ötlete volna” — Milkó 
aláhúzta. Az utolsó bekezdés előtt kihagyta ezt a sort: „Hiszen 
ime hatalm as vasutas képviselőjük [Ivánka Imre] is elengedte 
vitetni önöktől a vasúti igazgatóságot”.

34. A levél kelte 1886. november első fele. Vö. Scheiber—Zsoldos
i. m. 35. o.)

35. Az itt hiányosan közölt levélszövegben Vajda csak a „m iért” 
és a „mielőbb” szavakat húzta alá, a többi kiemelés Milkóé. 
A valószínű keltezés: 1888 augusztus—szeptember. Vö. Schei
ber—Zsoldos i. m. 40—41. o.

36. A kiemelések Milkótól származnak. Az utolsó szó Vajda kéz
írásában: „országban”. Milkó nyilván a költő aggódó természe
tének hangsúlyozása m iatt változtatott a szövegen. Vö. Schei
ber—Zsoldos i. m. 32. o.

37. Vajdánál: „megengedhető”. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 39. o.
38. Vajdánál: „nem-e kárral já rn a”. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 

39. o.
39. A hiányosan közölt levél utolsó mondata Vajdánál: „Ha szer

dán még otthon Szabadkán érik soraim . . . ” A kiemelések Mil-



kótól valók. A helyesírásiakon kívül Milkó szórendi változta
tásokat is végzett a levél szövegében. A valószínű kelet: 1888 
június—július. Vö. Scheiber—Zsoldos i. m. 39—40. o.

VAJDA JÁNOS (II)

1. Bácsmegyei Napló, 1927. december 25.
2. 1923-i cikksorozatában úgy emlékszik, hogy az önkritikát Vajda 

postán küldi meg neki.
3. Az önkritika szövegváltozatairól 1. Scheiber—Zsoldos i. m. 

Bev.

TOLNAI LAJOS

1. Bácsmegyei Napló, 1928. január 1-től január 15-ig három foly
tatás a lap vasárnapi számaiban a Levelesládámból című so
rozatban.

2. Halálfiai, 1927.
3. Aller: képes családi lap, a nagytömegek igényeit akarta kielé

gíteni.
4. A Tolnai felvett név (a családot Hagymássynak hívták). Sza- 

bóné Nogáll Janka a szokásnak enged, amikor y-nal írja  Tol
nai nevét.

5. Helyesen: A nagy gyárosék. Nyom tatásban csak 1888 m árciusá
ban jelent meg.

GÁSPÁR IMRE

1. Napló, 1929. december 22-től 1930. január 5-ig négy folytatás 
a lap vasárnapi számaiban a Régi irók című sorozatban.

THURY ZOLTÁN

1. Napló, 1930. augusztus 24-től 1930. október 5-ig nyolc folyta
tás a lap vasárnapi számaiban a Régi irók című sorozatban.



JÁMBOR PÁL

1. Napló, 1930. november 2-től 1931. január 4-ig tíz folytatás a 
lap vasárnapi számaiban a Régi irók című sorozatban. Néhány 
oldalt, amelyekben Milkó ismétlésekbe bocsátkozik s amelyek 
inkább az egykori szabadkai közállapotokra vonatkoznak — 
elhagytuk. A kihagyást pontokkal jelöltük a szövegben.

2. Célzás Milkó szűkebb körben használt nevére, a Dórira.
3. berlitztelen: a Berlits-féle nyelvkönyvekre vonatkozik.
4. Pázmándy Dénes (1848— 1936), képviselő, újságíró.
5. Visi Im re (1852—1889) a Nemzet című lap szerkesztője.
6. Gajári Ödön (1852—1919) a Nemzet című lap szerkesztője.
7. Csernátony Lajos (1823—1901)
8. Beksics Gusztáv (1847—1906)
9. Idézet Eötvös József Végrendelet című verséből.

REVICZKY GYULA

1. Napló, 1931. március 8-tól 1931. április 26-ig nyolc folytatás a 
lap vasárnapi számaiban, a Másokról és magamról című soro
zatban.

2. Milkó téved: Reviczky 1855-ben született, tehát egyidős vele. 
Cikkének első m ondatában is helyesbítettük Reviczky születé
sének évszámát.

3. Tiszaeszlár: az 1883. évi nagy zsidóellenes vérvádpör szín
helye.

4. A Baum garten-díjat 1923-ban alapítja Baum garten Ferenc.
5. A kezdő Bródy mecénása Rákosi Jenő.
6. 1882. október 1-től az év végéig.
7. Budapest, 1880.

VADNAI KÁROLY

1. Napló, 1931. június 21-től július 19-ig öt folytatás a lap vasár
napi számaiban. Milkó a Vadnairól szóló megemlékezéseit a



Levelesládámból című sorozatban adja közre, amelyben Tóth 
Béláról, Szana Tamásról és másokról is ír. Itt közölt megem
lékezése tartalm ilag nagyobbára azonos a N yugat XVII. év
folyamában (1924, 178—190. o.) közölt cikkel (Vadnai Károly 
és a Fővárosi Lapok), de mivel itt más leveleket is közread, 
ezért e könyvbe a Naplóbeli szöveget vettük fel.

2. Ezt a levelet a Nyugatban is közli. Ott Bodon nevéhez csillag 
alatt a következő megjegyzést fűzi: „Bodon József egy nyolc
vanas évek elején meglehetősen felkapott író, akit azóta rég 
— még alaposabban mint engem — elfelejtettek.”
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adósságát törlesztjük, mivel 
ezek «a sokszor im presszionisz- 
tikus visszaem lékezések egy
részt m egerősíthetnek vagy v i
lágosabbá tehetnek — és tesz
nek is — bizonyos részleteket, 
m ásrészt pedig igen eleven 
m egjelenítő erővel idézik fel 
a kor irodalm i életét, annak 
atm oszféráját, s ily módon 
nem csak a szakmabeliek, de 
az átlagolvasó érdeklődésére 
is számot tarthatnak .

„Milkó ’m ódszere’ ezekben 
a rajzokban nem irodalom 
történeti módszer, s nem is a 
tanulm ányíróé . . .  á ltalában a 
barát, az író- és szerkesztő- 
társ érdekli, akivel egy red ak 
cióbán dolgozott, akinek <a 
sorsához, pályájához neki is 
köze volt, s akihez úgyszól
ván testi közelségbe k e r ü l t . . . 
Az ilyen rajzokból elsősorban 
az ember vonásai tűnnek ki, 
sokszor persze a költő h á trá 
nyára. Milkó tisztában van 
vele, hogy az így kapott kép 
néha illúziónkat rom bolja le 
az íróról, de ez meggyőző
dése szerin t nem á rth a t neki, 
m ert ’nem érhet nagyobb csa
pás költőt, írót vagy művészt, 
m intha benne az em ber a k ü 
lönb’ ”.




