
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Reviczky Gyula és Justh Zsigmond. 
Gazdag arisztokrata és nyomorgó költő barátságának 

emléke: nem mindennapi jelenség irodalmi életünk történetében. 
Jellemző e baráti kapcsolat a korra, amelyben szövődött, s mely-
nek ők is jellegzetes alakjai voltak. A barátság bemutatása egy-
oldalú, mert csak Justh levelei maradtak fenn, melyek mind-
egyike Koroda Pál irodalmi hagyatékával került a Nemzeti 
Múzeum kézirattárába. A levelek közül az elsőt Párizsból, a har-
madikat Budapestről, míg a többit Szent-Tornyáról küldte. 
A három első Reviczkynek szól, de a másik kettőnek is ő az 
inspirálója. A hozzá és róla írt levelekből rokonszenves egyéni-
ség bontakozik ki, bár kettős arc tükröződik felénk: a Justhé és 
a Reviczkyé. Egyiknek sincs mit szégyelni a másiktól. Jellemző, 
hogy Reviczky Szent-Tornyára, Justh ősi kúriájába, barátja 
bármennyire hívta, sohasem ment el. Mindkettőt összekapcsolta 
közös eszményük és betegségük: Schopenhauer és a tüdőbaj. 
Gondolatviláguk azonosságára éppen a második önvallomás-
szerű levél olyan jellemző. Justh szálkás betűkkel írt, gyakran 
olvashatatlan levelei tele vannak ragaszkodó szeretettel az idő-
sebb és önmagánál többre értékelt költő iránt, kinek egy versét 
olyan lendületesnek tartja, amilyent „alig olvastam — írja az 
egyik, de nem Reviczkyhez intézett levelében — Petőfit kivéve, 
a magyar irodalomban". Reviczkyhez írt utolsóelőtti levele a 
szenvedő emberi lélek mélységeit tárja föl. Szemléletesen írja le 
Justh első találkozásukat is: „a korán kimúlt kis arisztokratikus 
Szemle egy szegényes előszobájában találkoztam Reviczkyvel 
először. Szalmazsákon feküdt a földön, félig felöltözve, így foga-
dott".1 Justh írói munkássága épen gr. Kreith Béla lapjánál, a 
Szemle-nél kezdődött 1885-ben (ez évben ismerkedtek meg), ahol 
párizsi levelei jelentek meg. Ezek a cikkek keltették föl Reviczky 
figyelmét, s ő is azok között volt, akik arra buzdították Justhot, 
hogy író legyen. De beszéljenek mindennél jellemzőbben maguk 

1 Justh Zsigmond: Egy elhunyt költőnkről írván. . . (Reviczky Gyula.) 
Magyar Szalon. 15. köt. 1891. 491. 1. 
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az érdekes dokumentumok, egy őszinte írói barátság tanulságos 
emlékei: 

1. 

Reviczky Gyulához. 
28. Cours la. Meine 

Paris. 
1885. decz. 18. 

Tisztelt Barátom! 
I t t küldök egy kis rajzot, talán használhatja, másra most igazában nem 

volt időm; az első párisi visiteim tökéletesen elfoglalták minden percemet. 
Azonban miután megígértem, hogy írok innen cikkeket, — amit persze 

csakis január után tehettem volna meg, mikor már rég távol lessz (sic!) Kas-
sától2 — azt hiszem, hogy legjobb volna, ha a Szemlében3 megjelent két párisi 
séták és képek című cikkeket tennék közé4 amely egészet képez a többi nél-
kül is. Különben ahogy gondolja. Annak szívből örülök, bár nem lepett meg, 
azt ugyanis tudtam, hogy nem fog egy vidéki városban megszokni. Egyedül 
lenni jó — rossz társaságban tűrhetetlen. 

Majd egyszer megírom, — ha érdekli, életemet nagyjából — most igazán 
nincs rá időm. 

Szívből üdvözli barát ja : 
Justh Zs. 

Ír ja meg kérem pesti adresseét. Majd elfelejtettem Nemeskéri Kiss Margit 
(egy fél-magyar, fél-francia kisasszony a Faubourg St. Germaine legeszesebb 
leánya) lefordította Sandeau egy regényét németre és azt a Pannoniának eladná 
(ez saját passiója) ha használhatnák, írja kérem meg; bár én azt feleltem 
neki, hogy miután ön megválik a lap szerkesztésétől, nem ajánlom. A fordítás 
igen jó, olvastam. 

2. 

Reviczky Gyulához. 
Szent-Tornya, u. p. Orosháza. 

1886. aug. 1. 
Édes Barátom! 

Tehát nem jön! 
Pedig milyen szépen elképzeltem, hogy hogyan érkezik majd meg, hogy 

installálja itt magát pár hétre, hogyan fogunk majd együtt kikocsizni, meg-
szólni Jókait és feldicsérni Gozsdut5 és Peteleit,6 hogy disputálunk majd a 
másik pessimizmusán, 

2 1885 szept. 23-tól 1886 jan. 3-ig szerkesztette Reviczky Kassán a német 
nyelvű Pannoniát. 

3 Gr. Kreith Béla és gr. Zichy Imre arisztokratikus jellegű folyóirata 
(1883 XI . 27,—1885 IX. 25. között jelent ineg), melynek Beviczky és Justh is 
munkatársa volt. 

4 Sigismund von Justh: Der Sylvester-Abend der Miss Lee. Pannónia. 
1885 (dee. 3U.) 148. sz. 

5 Gozsdu Elek (1855—1919 ) 
• Petelei István (1852—1910.) 
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Valóban, ha még egyszer visszautasítja meghívásomat, tökéletesen pessi-
mistává tesz, még pessimistábbá, mint önmagát. Az igaz, hogy a magyar 
pessimistát már tökéletesen én képviselem. Ejnye és milyen gyógymódot ajánl 
képzelt betegségemet kigyógyítani. „Szakaszd le minden órád virágát." Egé-
szen benépesítette magányomat pâle marguerite-okkal qui sont charmantes 
et â sont faire! Észrevette, hogy málnaszörpöt ittam s most más gyógy-
módot ajánl. 

Ennyi a Galgenhumorból. Lássa, én senkinek sem veszem rossz néven, 
ha pesszimista, bár magam nem vagyok az. Legalább, ha a pessimismus egy 
lényeges jegye a Nirvána utáni vágy, úgy minden esetre nem. Be'.ém van 
valami ojtva, ami a végtelen után vágyik s ez az, ami megakadályozza azt, 
hogy a néant-t hívjam segítségül, de amely megakadályozza azt is hogy 
a percben éljek. 

Persze ön méltán külkörülményeimre hivatkozik, ebben tán igaza van 
De van még ezenkívül más is: s ez a bökkenő. 

Tanultam egyet-mást életem folyamán, amelytől csak úgy megfájdult 
a fejem, mint a szívem, mint akármelyikének a kárhozottak fajában. A kül-
körülmények változnak, vannak változhatatlan tapasztalatok és változhatat-
lan érzelmek, amelyeket nem fúj el az első szellő, mint némelykor egy úgy-
nevezett szerencsétlen szerelmet ; amelynek még legboldogtalanabb pillana 
tában is ott van vigaszul a tapasztalat, mely azt mondja, hogy az nem örök. 
Vannak azonban örök és gyógyíhatatlan bajok is, s amelyek annál inkább 
fájnak, minél inkább megközelíthetetlenek. 

Aztán az ember lelke ezer darabból van összetéve, ha minden külső 
körülmény tán kedvező is, lehet tán minden benső kétségbeejtő. 

A fájdalom birodalma széles rengeteg, beláthatatlan, minden nap 
fedezhetünk fel benne újabb és újabb eddig ismeretlen, öntudatlan helyeket, 
s e felfedezéseknek még az a vigasza sincs meg (mert tapasztalatunk mást 
mond), hogy tán ez az utolsó volt. A vég okok országútja e birodalmon 
megy keresztül s a határokhoz fordulnak tanácsért s a végtelenhez segélyért. 

Tanács! segély! 
Az a vége, hogy lehull szemünkről a hályog; tudunk (újabb baj) s nyi-

tott szemmel sötétségbe: a végtelenbe nézünk. Hol van a saját szenvedé-
seink, a vég okok könyörtelensége és a végtelen sötétségből a kiút? Ki adja 
vissza naivitásunk, boldogságunk napjait? Ki fog vigasztalni, miután bará-
taink is vigaszra szorulnak, mert hiszen azért barátaink. 

Ki fog megmenteni, kedvenc könyveink feltartóztathatatlan csáberejé-
től? Ki fogja nekünk a jóllakottság és a nyugalom óráit visszaadhatni? Ki 
adja vissza azt az időt, midőn még a lenyugvó nap nem szomorított el? 
Midőn a nagyhangú, ostoba, üres phrásisok nem hajtották a pirt arcunkba? 
Mikor a kéjleány kifestett szemei mögött nem láttuk ott a nyomort, amely 
a kenyérkeresetre hajtot ta? Midőn a vastag nyárspolgár a jóléttől és a 
bambaságtól ragyogó arca nem juttatta eszünkbe a positiv ember ostoba-
ságát, mint indirect antithésisét a mi boldogtalanságunknak? Midőn a doctri-
nar mindenttudó öntelt arcáról eszünkbe jut a mi tapogatózásunk, az örök 
célok felé. Ki törli el azt a pillanatot, amelyben az ember megízlelte a 
tudást? Mi — amazok — nyujtsunk egymásnak kezet, mert a húr tán külön-
bözik, de a hang az ugyanaz. Ne a körülményeket nézzük, de az eredményt 
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s miután ugyanazt érezzük, igyekezzünk megérteni egymást, ha tán a moz-
gató okokat nem is ismerjük. De minek is? Az egymás nyomora nem vigasz-
tal, — de vigasztal az, hogy hasonló emberek is vannak a föld hátán, kik 
úgy lát ják a világot, mint jó magunk s akik a szenvedés és a gondolat 
adta testvéreink — többek ennél, barátaink; s kiknek egy meleg kézszorí-
tása egy percre kárpótolni látszik azt, ami pótolhatatlan. Verse egy ilyen 
kézszorítás volt, a pillanatban vigasztalt. Köszönöm. The rest is to be silent. 
Nem örült Gozsdu és Peteley (sic!) lefordításának? Kár, hogy még akkor 
nem dolgozta át az apai örökséget, — tán még majd ad ki egy kötetet 
Kállay Vilma. Gozsdunak írtam a mult héten — még feleletet nem kaptam; 
tán nem is felel, egy ismeretlen ne csodálkozzék, ha nem akarják megismerni. 
Megkapja a levelet, ha csak egyszerűen Fehértemplomra címzik? 

Kérem, küldje meg Kerepesi úti adresse-át, nem tudom a számot, félek, 
hogy levelem majd megint elvész, azért címzem a laphoz. Levelemhez zár-
tam első és második énem fényképét. Tudja Peteley címét Kolozsvárt? mert 
én oda is eljutok a nyáron. 

Üdvözli szívből bará t ja : Just h Zs. 
Ez nézetem szerint Leconte de Lisle legszebb verse. 
(Szószerint lemásolja a L' Illusion suprème-et.) 
Ügye szép? Nem fordítja le új verskötetébe? Apropos — nem kap-

hatnék még egy gvüjtő ívet —, ha most kiad? A nyáron esetleg gyűjthet-
nék egy pár előfizetőt. 

(Borítékon : ajánlva. Nsgs. Reviczky Gyula úrnak Budapesten, Kalap-
utca A „Függetlenség" Szerkesztőségében.) 

3. 

Reviczky Gyulához. 
Bp., oct. 28. 

Tisztelt Barátom! 
I t t küldöm gyüjtőívét, sajnos, nem gyűjthettem többet, '—• holnap uta-

zom Hollandiába, Londonba s onnan majd a jövő hó derekán Párisba. 
Egy előfizető (Zsiday tornyai plébános) nem adta át a könyv árát, 

kérem vagy kitörölni nevét, vagy utánvéttel megküldeni neki a művét. 
Üdvözli — a legközelebbi írásbeli viszont látásig 

Justh Zsigmond. 
4. 

gr. Kreith Bélához. 
Tornya, 1885. jún. 23. 

Tisztelt Gróf úr! 
A „Szemle" utolsó számát köszönöm, nagyon hízelgő reám nézve a 

szerkesztői megjegyzés!7 

A jövő hó 10-ére lenne megint kész egy cikk, amelyet a napokban 
elküldök8 — mégcsak le kell írnom. 

7 A szerkesztő megjegyzése Justh Párisi típusok c. cikkéhez (Szemle. 1885. 
14. [jún. 14.] sz.): „örülünk, hogy e szépen írt, szellemes cikket, melyre fel-
hívjuk olvasóink figyelmét, mi közölhetjük". 

8 Justh Zsigmond: Párisi séták és képek. Szemle, 1885, 16. (júl. 10.) sz. 
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A múltkor olvastam Reviczkytôl egy verset az Ország Világban,9 

amely rendkívül tetszett nekem, az én szempontom más ugyan az élet meg-
ítélésére, én hiszek, ha nem hinnék, valószínűleg úgy kellene látnom a vilá-
got, mint ő neki — s tán a percnek élnék. E vers olyan lendületes, aminőt 
én alig olvashattam Petőfit kivéve a magyar irodalomban, egy szó sincs 
több vagy kevesebb benne, mint amennyi szükséges arra, hogy az ember 
érezze azt, amit írója érzett — illetőleg érezné (már t. i. én, ha nem 
hinnék). 

Nagyon kíváncsi vagyok most más műveire, az „atyai örökség"-et10 

már meghozattam. Kérem a Szemlét 
Szent-Tornya, u p. Orosháza. Békés-megve. 

küldeni, én oda innen a jövő hó első napjaira megyek. Sokszor üdvözli 
igaz híve : 

Justh Zsigmond. 
5. 

Koroda Pálhoz 
Igen tisztelt Uram! 

E hó 17. vagy 18-án keresztül megyek Pesten, nagyon szeretnék önnel 
találkozni, hogy elvesztett kedves barátunkról, R. Gyuláról beszéljek egyet-
mást. Valakivel, ki utolsó napjaiban is oldalán volt. Hol találom a legbiz-
tosabban és hánykor? Legyen ezíves címemre megírni: 

Szent-Tornya, u. p. Orosháza. Békés-megve. 
Ha csak lehet, postafordultával, nagyon lekötelezi ezzel igaz hívét: 
1889, aug. 7-én. Justh Zsigmondot. 

Ennek az irodalmi barátságnak jellemző emlékei Reviczky-
nek Justlihoz írt versei (Ifjú pesszimisták és Ugyanannak). Érde-
kes kettősség: mennyire árad Justh leveleiből Reviczky pesszi-
mizmusa, viszont a versek hangjában, akárcsak Schopenhauer 
olvasása közben és a Magamról címűekben, a hit mélységét vil-
lantja meg a szenvedő poéta: 

„Látod én a te helyedben 
Stendhalt, Baudelairet, Balzacot, Tainet 
S az egészség többi korcsát 
Elégetném, mint az orvos 
A ruhát, a fertőzöttet." 

(Ugyanannak.) 

A levelek Reviczky pesszimizmusáról és Justh hitéről 
beszélnek: Reviczky költészete ennek éppen az ellenkezőjét 
hirdeti. 

Kozocsa Sándor. 

' Reviczky Gyula: A kenyér. Ország-Világ. 1885. 24. (jún. 13.) sz. 
,0 Apai örökség. (Regény.) 1884. 


