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R A D N Ó T I MIKLÓS ISMERETLEN ÖNÉLETRAJZA 

„Budapes ten születtem, 1909. má jus ö töd ikén . 
Szerkesztője v o l t a m 1928-ban e g y balsikerű i roda lmi folyó-

iratnak, m a a jobbs ikerű Kor tá r snak (egy é v f o l y a m élt már 
meg , Magya ro r szágon 1930. esztendejében az Ú r n a k ) vagyok 
a társszerkesztője. írásaim nap i l apokban és fo lyó i ra tokban 
jelentek meg . Első k ö n y v e m a Jóság (1929. k i lenc fiatal költő 
antológiája) , másod ik a P o g á n y köszöntő (versek, Kortárs 
kiadása, Bp . 1930). Sokan elnéztek fölöt te , sokan bepréselték 
a többi k ö n y v közé , néhány e m b e r n e k , asszonynak és gyerek-
nek a bibliája. 

Mos t v i l ágmegvá l tó te rvekkel fog la lkozom. Szeretném 
megje lente tn i ha rmad ik , illetve második verseskötetemet és 
becsületességre föltámasztani kevés társammal az ú j magyar 
i roda lom kr i t ikájá t . Addig is ötszáz pé ldányban k i a d o t t verses-
k ö n y v e m m e g m a r a d t példányaival énekelem kórusban a 
szegénység da lá t . " 

Radnóti Miklós életrajza nem kéne, hogy ismeretlen legyen, 
mert megjelent 1931-ben az Azért is! — Harc az öregek ellen — című 
irodalmi antológiában, a 145. oldalon. Az antológia szerkesztője 
Hangay Sándor volt s a címlapról azt is megtudjuk, hogy a kis 
formátumú, 188 oldalt számláló kötet Hangay Sándor Kékkönyve 
kiadása. Itt olvashatjuk a szerzők névsorát is: Bálint Géza, Baróti 
Dezső, Fazekas Ernő, Gál György, Gergely Gerő, Görög László, 
Hárs László, Radnóti Miklós, Szabados Sándor, Szalacsy R . Imre, 
Tamás István, Várkonyiné Berecz Irén és Virágh Rózsi írásait tar-
talmazza a meglepő című — és alcímű — könyvecske. (Általam ismert 
példánya az Országos Széchényi Könyvtárban található.) 

Kissé zavaros bevezetőjében a szerkesztő kijelenti, hogy „Az 
ÖREGEK jelző nem kort jelöl, hanem a szellemi rugékonyság és 
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tettrekészség sorvadását". Eddig egyetérthetünk vele, de a fiatal-
szellemű aggok névsorát ma már kevesen vállalnák. Rákosi Jenő, 
Gyulai Pál, gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen István, Teleszky 
János, Gergely Tódor, Friedmann Ernő és Domony Móric volt 
Hangay Sándor eszményképe . . . A továbbiakban az olasz, német 
és török fiatalok hatalomátvételét, illetve készülődését említi, köve-
tendő példaképként. A szerkesztő szándéka szerencsére nem érvénye-
sül az antológia verseiben és elbeszéléseiben. 

Radnó t i Miklós itt közöl t életrajza kevesebb is és több is a költő 
jól ismert 1940-es curriculum vitae-jénél. Kevesebb, mert az 1940-es 
életrajz természetesen nagyobb időt fog át; több, mert — rövidsége 
ellenére — bővebben szól pályakezdése állomásairól. Az itt említett 
„balsikerű irodalmi folyóirat" az 1928 c ímű, mindössze két számot 
megélő irodalmi, művészeti és kritikai szemle volt, melyet Radnót i 
még Glatter Miklós néven szerkesztett — Reinhold Alfréddal és 
Wagne r Györggyel. A „jobbsikerű Kortárs" már valamivel hosszabb 
életű; tizenegy száma jelent meg 1929 novembere és 1931 februárja 
között . Az önéletrajzban még működő orgánumként szerepel, azért 
a kis írás keletkezési idejét 1930 végére tehetjük. 

Az életrajz után a szerkesztő megjegyzése olvasható: „Éleslátású, 
erős talentumú költő, kifejlett művészi technikával, öntudatos merész-
séggel." Hét verset közöl Radnótitól az antológia. Ezek a következők: 
Télre leső dal, Októberi vázlat, Eső, Boldog hajnali vers, Tavaszi vers, 
Szélesen és a „Lou souleu me fai canta" c ímű költemény, mely Ápri-
lisi eső után címen olvasható a Lábadozó szélben (1933). A korábbi, 
Ófrancia nyelvű változat jelentése, Bárczi Géza szives közlése sze-
rint: О szokott engem énekeltetni. Az eljövendő kritikai kiadás szer-
kesztői bizonyára feldolgozzák majd a költemények későbbi alakjától 
való apró eltéréseket; mi csupán a hatvanöt éves Radnóti Miklóst 
akartuk köszönteni, elfeledett életrajza bemutatásával. 

T A S I J Ó Z S E F 

N A G Y LAJOS ISMERETLEN Í R Á S A A N Y U G A T R Ó L 

Az Osvát Ernő halála után bekövetkezett szerkesztőváltozás a 
Nyugatnál, mint ismeretes, meglehetős sajtóvihart váltott ki. Ennek 
egyik darabja az alább közölt írás, mely az illegalitásra kényszerített 
Kommunisták Magyarországi Pártja összesen négy füzetet megélt 
legális irodalmi folyóiratának, a Gereblyés László szerkesztette 
Forrás 1930. januári számában jelent meg. 
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A névtelenül megjelent cikk íróját eddig nem ismertük. Az 1968-
ban elhunyt Gereblyés László Nagy Lajosról szóló visszaemlékezé-
sében a következőket írja: „A munkatársak az ügy iránti lelkesedés-
ből, nem pedig honoráriumért dolgoztak. Nagy Lajos is. Mindig 
kész volt a segítésre, noha súlyos anyagi gondokkal küzdött. Remek 
szatirikus írásai : A razzia, a Január, színibírálatai, vezércikke ('Mara-
kodás a Nyugat körül') fillérnyi tiszteletdíj nélkül készültek, számról-
számra, kérésemre."* 

Gereblyés vallomásán túl Nagy Lajos szerzőségét erősen valószí-
nűsíti az a tény is, hogy írónk az 1920-as évek végén és az 1930-as 
évek elején munkásságát a kommunista szellemű folyóiratok — a 
100 %, Forrás, Front, Társadalmi Szemle — , valamint a radikális polgári 
orgánumok mint a Századunk és a Nyugat között osztotta meg. A cikk 
stílusa szintén Nagy Lajos tollára vall. Ellenérvként lehetne felhozni, 
hogy a cikkben a vélt szerző neve is szerepel; ez azonban nem zárja 
ki a szerzőségét, sőt inkább valószínűsíti, hogy egy névtelen cikkben 
az el nem ismertsége miatt keserű író megpróbál magának némelyes 
igazságot szolgáltatni. 

A cikk egyébként nemcsak Nagy Lajos nézeteinek, a Nyugatról 
való véleményeinek hű tükre, hanem egyben a kommunista mozga-
lom általános magatartásának is képe a lappal kapcsolatosan; ne 
felejtsük, hogy ez még a népfrontpolitika előtti időszak. Az író 
figyelemre méltó valóságérzékére vall, hogy már ekkor — 1930 
januárjában — a magyar ifjúságot fenyegető fasiszta veszélyre hívja 
fel a figyelmet. 

MARAKODAS A NYUGAT K Ö R Ü L 

M o t t ó : 
„Kakasv iada l , b o l h a v e r s e n y " 

O s v á t E r n ő halála a N y u g a t n á l vál tozást idézet t elő. H o g y 
szerkesztők és t u l a j d o n o s o k a h á t t é r b e n m i t m i é r t csináltak, 
az n e m t u d h a t ó , csupán az e r e d m é n y ismeretes : a l ap ú j szer-
kesztői M ó r i c z Z s i g m o n d és Babi t s M i h á l y le t tek , a régi szer-
kesztők és f ő m u n k a t á r s a k n e v e a l apró l l ekerü l t , lekerül t 
Ignotusé is, aki a l apon kezde t tő l f o g v a főszerkesz tőnek vo l t 
meg je lö lve . 

* GEBEBLYÉS L.: Emlékezés Nagy Lajosra — Nagy Lajos emlékkönyv és bibliográfia. 
Összeáll.: Vasvári István. Bp. 1964. Főv. Szabó Ervin Könyvtár. 54—57. 
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Ez a változás szokatlanul éles irodalmi harcokat, vagyis 
helyesebben marakodást vont maga után. Ignotus sérelmesnek 
találja, hogy nem főszerkesztője többé a Nyugatnak, sérelmét 
egy nyilvános előadásban igyekezett közüggyé növeszteni. A 
sajtó egy része Ignotus mellé állott s kíméletlenül támadja az 
új szerkesztőket, különösen Babits Mihályt. Elárulásról iro-
dalmi, sőt világ-szemlélet megtagadásáról beszélnek. Úgy 
tüntetik fel a dolgot, hogy Ignotus és az általa szignált Nyugat 
progresszív volt s most Babits és Móricz reakciósokká lettek. 
Jellemzően magyar per ez, világtól elmaradott, kisszerű és 
zavaros. Állapítsuk meg pontosan, miről van valóban szó. 

Ignotus neve csupán cégtábla volt a Nyugaton. A Nyugatot 
Osvát Ernő szerkesztette, teljhatalmúlag. Ignotus nem vihette 
volna keresztül, hogy valamely közlemény, ha az Osvátnak 
nem tetszett, a Nyugatban megjelenhessen. Ugyanúgy nem 
is akadályozhatta volna meg bármely m ű megjelenését, ha a 
művet Osvát elfogadta. Osvát Ernő Ignotusnak is visszaadott 
cikket, ha avval nem volt megelégedve. Ignotus neve azért 
volt alkalmas cégérnek, mert a lap szellemi oszlopai között 
ő volt az egyetlen vitán felüli „prima classis", ő volt a leg-
tehetségesebb. Fedezni pedig bátran fedezhette nevével Osvát 
Ernő ténykedéseit, látatlanban is, mert érdekközösség fűzte 
őket össze s ez érdekközösség ellen Osvát soha nem vétett. 
Érdekközösség alatt persze nem egyéni érdekeket értünk, ha-
nem osztályérdekeket. Mindketten maradéktalan kifejezői 
voltak a burzsoázia irodalmi ízlésének. 

A burzsoázia azonban Magyarországon nem egységes. 
Frakciókra oszlik. Különösen éles a szembenállás a feudalizmus 
felé, vagy jobb esetben holmi eljövendő parasztdemokrácia 
felé orientálódó dzsentri-polgárság s az ipari-kereskedői bur-
zsoázia közt. Induláskor, amikor Magyarország még csaknem 
százszázalékosan feudális állam volt, a Nyugat forradalmi 
tettnek is számíthatott. Habár már akkor mindenfajta polgári 
átalakulás jórészt idejét múlta s ideológiailag a Nyugat semmi 
más nem volt, mint a „nyugati" azaz polgáriasan demokra-
tikus országok szellemiségének a magyar talajba való átülte-



Dokumentum 1037 

tése. A Nyugat tehát már indulásakor anakronizmus volt, 
európai szemmel nézve. 

Ady Endre külön fejezet s nehezen mérhető fel, — de Adyt 
kikapcsolva el lehet mondani, hogy Nagy Lajos és néhány 
írótársa működésén kívül a Nyugat minden írója anakroniz-
mus a velük egyidőben működő külföldi polgári írókkal is. 
Ennél többet legföljebb, ha még Móricz Zsigmondról lehetne 
mondani, nem számítva az utolsó évek alatt kifejtett mind-
inkább „konstruktiválódó" munkásságát. 

Most már a burzsoázia keretén belül marakodó két fél 
közül az egyik — az Ignotusért lelkesülő csoport — azt a 
hamis látszatot akarja kelteni, hogy forradalmi írók serege áll 
szemben egy maradi, feudális, ellenforradalmi táborral. Ez a 
valóság meghamisítása. 

Nem áll az, hogy a zsidó merkantil tőke ideológiai zászló-
hordozói, agitátorai vagy bértollnokai, forradalmibbak len-
nének ma, az adott keresztmetszetben, mint az úgynevezett 
„magyar keresztény középosztály" szószólói, illetve agitá-
torai, bértollnokai. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. 
Ez az, amit tudni kell. így kell megítélni azt a pergőtüzet, 
amelyet a Magyar Hírlap, Esti Kurir, Újság, heti riportlapok 
s az eféle sajtó intéz az új Nyugat ellen, amely szellemben 
keveset különbözik a régebbitől, de mintha az irodalmi fasi-
zálódás jellegét hordaná magán. 

Ámítás, amit az egyik polgári „radikális" hírlapíró írt , hogy 
az új fiatalság Ignotusra tekint. — Az ú j fiatalság Ignotuson 
mosolyog. Az új fiatalság, egyébként egyáltalán nem törődik 
sem Ignotussal, sem Babitssal[így], sem a Nyugattal, de még a 
Baumgarten-díjjal sem, az új fiatalság boldogulását, problémái 
gyökeres megoldását egészen más ú ton keresi. Mind gyak-
rabban fordul el az efajta díjaktól és díjazóktól (hiszen ezeknek 
minden cselekedetük rikító bizonyságai „osztályfelettiségük-
nek", „politikamentességüknek" és éppen a legszegényebbje 
és éppen a legjava) rá is talál mindig sűrűbben a jó útirányra. 

Az igaz viszont, hogy nem az egész fiatalság. Mert a mai 
irodalmi fiatalság nagy része reakciósabb mint a Nyuga t 



8 Dokumentum 

bármikor is volt, reakciósabb sokszor Ignotusnál és Babitsnál 
is. Az új fiatalság egy része nyíltan, vagy burkoltan fasiszta. 
Ez a fasiszta, az osztályuralomnak erőszakos eszközökkel való 
megerősítéséért lelkesedő ifjúság, vajmi kevés joggal reakciózza 
le akár az egyik, akár a másik Nyugat körül csetepatézó felet. 

K ö z l i : VIDA SÁNDOR 

T Ó T H Á R P Á D KÉZIRATAI SZABÓ L Ő R I N C 
H A G Y A T É K Á B A N 

Tóth Árpád műveinek 1964 és 1969 között megjelent négy köte-
tes kritikai kiadása, amely első ízben s eddig a legteljesebben gyűj-
tötte egybe a költeményeket, műfordításokat és prózai munkákat, 
Tóth Árpád verseinek kiadástörténetéről szólva megemlékezik a 
költő életében megjelent kötetek után a Szabó Lőrinc gondozásában 
napvilágot látott Tóth Árpád összes versei című gyűjteményről, amely 
„kötetbe nem foglalt vagy egyáltalán nem publikált zsengékkel, 
töredékekkel, variánsokkal és néhány begyűjtetlenül maradt érett és 
teljes költeménnyel", összesen több mint 2000 sorral gazdagította az 
életművet. (KK I. 433.) „A Szabó Lőrinc által feltárt szövegeket, 
amelyeknek kéziratai lappanganak vagy megsemmisültek, kiadásunk-
ban kéziratként kezeltük" — olvasható ezután a jegyzetek beveze-
tésében. 

A kéziratok szerencsére nem semmisültek meg, sőt tulajdonképpen 
a „lappanganak" kifejezés sem egészen pontos: az 1934-ben megjelent 
gyűjteményes kötettel kapcsolatos anyag a kiadás során Szabó Lőrinc 
őrizetébe került s negyven esztendeje a költőnél pihent. A kézirat-
csomó Szabó Lőrinc kéziratos hagyatékával együtt 1970-ben az 
Akadémiai Könyvtár tulajdonába került. A kézirattári feldolgozás 
során az anyagot nem a Szabó Lőrinc csoportosította rend szerint 
rendeztük, de megőriztük az általa készített borítékok feliratait, hogy 
munkájának nyoma megmaradjon és munkamódszere bármikor 
rekonstruálható legyen. (MTAK Kézirattár Ms 4701/206 —211.) 
A teljes hagyaték feldolgozása után Tó th Árpád kéziratainak részletes 
leírása is helyet kapott a Szabó Lőrinc-hagyatékról készült nyomta-
tott katalóguskötet (F. CSANAK D . : Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. 
Ms 4650 — 4705. Bp. 1973. A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 6.) 234 — 42. oldalain. 
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I. Elégia egy rekettyebokorhoz. (Variáns, töredék) 



1040 Dokumentum 1040 

« - у , - * " . ' * л 

2. Esfi одагкоиоти. (Variáns, töredék) 
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3. öröm illan . .. (Variáns, töredék) 
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4. Baudelaire: ^íAifaf. (Fordítás-variáns) 



S. Villon: Epitafium. (Variáns, töredék) 
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A, S(b*/4itr 

Й А 

пм4 - sj-eXttXn^, s/ru<fiX * ff/sótoun*.' 
say -J&stTLjpri^tf /í&jy hjtttbr» у^уе^е^-с^^угк, 

J+PZeit; ^ Ля 
b&Kujtta^., rtJU А . 

Л?/,. 

(téb&CtuS'. Q%b*ui>6err, tâ&iu!U-' 'Ai* -e í̂yo ^vutJsZf-pn //-fi-éúxJc 

^л/a^jt jcjte», 
íkbe&t. tSá 

AÂjttb*. t&fMf IKO-r&fy Ü—<)*. 

6. Tóth Árpád naplójának első lapja. 
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A Tóth Árpád-kcziratok, illetve a vele kapcsolatos iratok két 
dobozt töltenek meg, számuk is jelentékeny: 668 darab; 519 autográf 
Tóth Árpád-kézirat, a többi mások kézirata, rajz, fénykép, nyom-
tatvány vagy újságkivágat. 

Leggazdagabb és talán megbecsesebb a 416 darab Tóth Árpád-
verskéziratból álló, eredeti költemények alkotta csoport. A szám-
szerűség ugyan egymagában nem sokat fejez ki, de a számadatokkal 
némiképpen mégis érzékeltetni lehet a verskéziratok jelentőségét 
Tóth Árpád életművének egészében. A kritikai kiadás összesen 450 
verset tartalmaz. A Szabó Lőrinc gondozásába került kéziratok között 
található 41Ö verskézirat tehát igen jelentékeny mennyiség még akkor 
is, ha ez a szám nem annyi darab verset jelent, minthogy egy-egy 
vers több fogalmazványban maradt fenn, amelyek között sok töre-
dék is akad. Szép számmal találunk köztük továbbá variánsokat, 
méghozzá olyanokat is, amelyek a kritikai kiadás jegyzetei között 
nem szerepelnek. A 416-ból 340 kéziratot sikerült cím szerint azono-
sítani (a kéziratok nagyobb részén nincs cím, de jócskán akad cím-
variáns is). Ritkábban előfordul, hogy egy-egy papírlapon egy vers-
nek több variánsa olvasható, vagy több vers szövege, esetleg töre-
déke található rajta. Számos vers több változatban, töredékben meg-
van: az Áldott nyári délutánnak 13 kézirata van, többségük töredék. 
Az Aranylöveg a messzi égen hét kéziratpéldányban maradt fenn, 
köztük csak egy a kötetben megjelenttel azonos szövegű fogalmaz-
vány, a többi variáns, ill. töredék. A Hűvösen és fantáziátlanul 7 kéz-
irata között egy teljes, ez a kritikai kiadáshoz képest variáns, a többi 
töredék, vagy variáns-töredék. A Lélektől-lélekig 6 fogalmazványából 
egy teljes, variáns, 5 pedig variáns-töredék. A Csönd, csönd című vers 
kéziratlapján háromszor is megvan a szöveg, ebből egy azonos a 
kötetbelivel, kettő variáns és így tovább. 

A versek száma tehát lényegesen kisebb a verskéziratok számánál, 
a változatok gazdagsága azonban kárpótol a számbeli különbségért s 
betekintést enged a költemények létrejöttébe, alakulásába, végleges 
formájuk megszületésébe, a költői műhelymunkába. A kiragadott 
példák azt is bizonyítják, hogy a verskéziratok között a költő élet-
művének legreprezentatívabb darabjai is megtalálhatók, sőt nagyobb 
részük az érett Tóth Árpád-költemények teljes vagy töredékes kéz-
irata. Csak mintegy mutatóban van köztük egy a kritikai kiadásban 
Tréfás hírlapi versek, rögtönzések címmel közölt, 112 darabból álló, 
másodlagos értékű versek közül. Az azonosított versek csoportját 
74 darab kisebb töredék egészíti ki. Szabó Lőrinc tehát a kötet szer-
kesztésekor nemcsak arra vállalkozott, hogy töredékekből, befeje-
zetlen költemények kéziratából gazdagítsa a költő életművét, hanem 
a nyomtatásban már megjelent versek nem csekély részének kéziratát 
is átvizsgálta. Gondos filológiai munkával bizonyosan tovább lehet 
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még szaporítani Tóth Árpád ismert verssorainak számát, ha hosszabb 
ismeretlen, összefüggő szöveg rekonstruálása nem is remélhető már. 

Segítséget nyújtanak ezek a kéziratok a Tóth Árpáddal kapcsola-
tos további filológiai munkához, mivel sok esetben lehetővé teszik 
a költemények pontos kronológiai elhelyezését s költő életművében. 
Gyakran találunk rajtuk teljes, a megírás helyét és pontos dátumát 
tartalmazó keltezést, máskor csak a megírás hónapja és napja szerepel 
a papíron. A legkorábbi dá tum az Éjféli litánidn feltüntetett „Svedlér, 
1917. szept. i l . " datálás (egy még korábbi, a Tháliánál című vers 
kéziratán olvasható 1914. jan. 15. keltezés nem a versre, hanem a 
papír másodszori, újabb feljegyzés céljára való felhasználására vonat-
kozik, hiszen a költemény már 1913-ban nyomtatásban megjelent). 
A datálások nagy része az 1924 és 1927 közötti évekből való, a leg-
későbbi a költő halálának évéből, 1928. febr. 20-ról keltezett A Marson 
című versen olvasható, amelynek eddig csak a megjelenési dátuma 
volt ismeretes, megírásáé azonban nem. 

Az autográf verskéziratok töredékek, gyorsírásos versek és újság-
kivágatok egészítik ki. 

N e m elhanyagolható jelentőségű a Tóth Árpád-életmű és életrajz 
megismeréséhez az anyag további része sem, amely számos jelenté-
keny és mindeddig ismeretlen darabot tartalmaz. 

A műfordítások között első helyen a Baudelaire-fordítások érde-
melnek említést: az 1923-as kiadású, Babitscsal és Szabó Lőrinccel 
közös munkában lefordított A romlás virágai című kötet verseiből 
41 fordításkézirat került elő, amely 35 Baudelaire-vers szövegét 
tartalmazza. A kéziratoknak mintegy a fele variáns. A rajtuk olvas-
ható datálás szerint Tóth Árpád 1920 szeptember és 1923 március 
között fordította őket. Más kisebb műfordításaiból csak csekély szám-
ban találunk kéziratokat az anyagban: 3 Milton-, 2—2 Browning-, 
illetve Samain-, valamint 1 — 1 Musset- és Villon-verset. Bizonyosan 
fordítási szándékkal másolta le a költő Rilke néhány versét: az első, 
az Archaischer Torso Apollos fordítása elkészült, a többi, „A delfin", 
a „Der Hund" és „Wenn meine Worte . . ." azonban csak terv 
maradt. 

Tó th Árpád nagyszámú prózai fordítása közül egy olyan kéziratot 
őrzött meg a gyűjtemény, amely nem szerepel a kritikai kiadás által 
közölt jegyzékben: Charles-Louis Philippe A szegény Mária c ímű 
művének („La bonne Madelaine et la pauvre Marie. Quatre histoires 
de pauvre amour") 34 lapnyi töredéke. 

Kardos László Tóth Árpád-monográfiája és a kritikai kiadás a 
költőnek 10 novelláját tartja számon. Ezt a számot most egy teljes, 
Festeni című novella egészíti ki, amely a művészi alkotás küzdelmeivel, 
a művész és a vidéki magyar társadalom kapcsolatával foglalkozik. 
Megtalálható még egy gyilkossági tárgyú groteszk-fantasztikus 
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novella nagyobb töredéke és néhány kisebb terjedelmű elbeszélés-
töredék. Az ismert és kiadott elbeszélések közül megtaláljuk A Kérem-
szépen felesége, A küstenfelsi gyémánt és A titkár úr frakkja című novel-
lákat, illetve töredékeiket. 

Ismeretlen volt mindeddig Tóth Árpád a Petőfi-centenárium 
alkalmából írt jelenetének szövege. Címét, tárgyát, az előadás adatait 
és sikerét a kritikai kiadás regisztrálja (III. 571—72.). Az előkerült 
szöveg nem teljes, de az összefüggő töredékből is kibontakozik a 
szerző mondanivalója. A jelenet Petőfi apjának kocsmájában játszó-
dik, szereplői az öreg Petrovics és vándorszínészek. 

A költő kritikusi működését három mű töredéke képviseli : az első 
egy alighanem befejezetlenül maradt, kiadatlan kétlapnyi töredék 
Szabó Dezső Az elsodort falu című regényéről, feltehetően 1919-ből, 
a második a Nyugat 1921-es évfolyamában megjelent Kosztolányi 
versei című bírálathoz készült feljegyzés, a harmadik pedig az Az 
Estben 1922-ben megjelent, Szomory II. Lajos király című darabjáról 
írt bírálatának három töredéke. 

Két kiadatlan előadás-szöveg is található az anyagban. Az első 
Vörösmartyról szól, nem sikerült megállapítani, hol és mikor hang-
zott el ; a másodikra a világháború éveiben, Kolozsvárt került sor, s a 
háborús költészettel foglalkozik. Első részében szinte szó szerint meg-
ismétli Tó th Árpád azokat a gondolatokat a háborús népköltészetről, 
amelyeket Sikabonyi Az alkotó lélek és a háború című művéről írt 
bírálatában kifejtett, majd Ady és Babits háborús költészetének jelen-
tőségéről, a két költő üldöztetéséről szól. 

Említést érdemel még T ó t h Árpád érettségije idején, 1904-ben írt 
naplótöredéke, egy tőle való és egy hozzá írt levél, valamint rajzok, 
fényképek, feljegyzések és műfordításaihoz készült szószedetek kéz-
irata, végül pedig egy 1943 —44-ben kelt levélváltás és határozat, 
amelyből kitűnik, hogy a költő édesanyja Szabó Lőrinc segítségé-
vel állandó segélyhez jutot t Debrecen városától. 

E rövid ismertetés világossá teszi, hogy a Szabó Lőrinc által m e g -
őrzött Tó th Árpád-kéziratok számos ismert m ű variánsával és eddig 
ismeretlen verses és prózai munkákkal, fordítással gazdagítják a költő 
életművét s új feladatok egész sorát állítják a Tó th Árpád művészeté-
vel foglalkozó filológusok és irodalomtörténészek elé. 

P . CSANAK D Ó R A 
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A D A L É K O K A R A N Y É L E T R A J Z Á H O Z ÉS M U N K Á I H O Z 

I 

Arany köztudomásúan szegény szülők megkésetten jött, eszes, 
testi munkára ügyetlen, könnyen megbetegedő gyermeke volt. 
A szalontai iskolában korán minta-diák lett; hamarosan magát eltartó 
tanító-segéd. A szalontai iskola a debreceni kollégium particulája 
volt: Arany is ennek szellemi világában nőtt fel; mesterei, barátai 
közül nem egy kerüli ki onnét. Érthető, hogy az ot t nevelődött 
vidéki értelmiség sok apróságot megőrzött a nagyember ifjúkoráról. 
Ez emlékek kallódó töredékeiből följegyzett egyet-mást K. Nagy 
Lajos zsadányi lelkész; buzgó hagyománygyűjtő. A néphagyomány 
minden területén végzett gyűj tőmunkát ; idevágó gépirata több köte-
tet töltött meg. Az Aranyra vonatkozó terjedelmes fejezeteket még 
1936-ban — nem sokkal halála előtt — szerette volna közzétenni. 
A teljes anyag kiadására azóta sem volt mód. Néhány részlete azon-
ban olyan érdekesnek, s főként a szabadságharc utáni időre vonat-
kozó szakasz olyan fontosnak létszik, hogy érdemes közzétenni. 

I. Emlékezetes, hogy a Pesten élő nagyember is számon tartotta 
növekvő rokonságát. K. Nagy Lajos 1930-ban leírta ezek egyikének, 
a Ványán élő Arany Sándor asztalosmesternek emlékezését: „János 
bácsi nagyember volt, valódi arany, apám egyszer így mondta: Fiam, 
amennyi a súlya, annyit ér nagybátyád. Mi, a többi Aranyok csak 
dekák vagyunk mellette. Amikor Pesten 1882-ben meghalt, 17-ik 
életévemet tapostam. Előtte való év novemberében mentem fel 
Szalontáról Pestre. Amikor János bátyámhoz beállítottam, nem ismert 
meg. Mondtam neki: én vagyok Arany Sándor fia, Sándor. János 
bácsi édesapámmal volt másodunokatestvér. Erre földerült az arca 
s azt mondta : apádat jól ismertem, igen dolgos, szerény ember volt. 
Hogy, mint vagytok az én kedves Szalontámban, amit elfeledni nem 
tudok? Bár ott lakhatnám most is. Majd végig kérdezte az egész rokon-
ságot . . . Elmondtam, hogy egyik Kötegyánba, a másik Sarkadra 
ment lakni. Erre megjegyezte : úgylátszik mindenki szerencsét próbál, 
akár én itt. Elszakadtunk szülőföldünktől, pedig szívünk lelkünk ott 
van, ahonnan származunk. Megkérdezte, hogy miér t jöttem fel 
Pestre? Elmondtam, hogy az asztalos mesterségemet szeretném foly-
tatni . . . Rábólintot t . . . minél többet tanulni, ez legyen a célom, 
íróasztalához ült és ajánlólevelet írt Gyulai Pálnak. Hamarosan ráta-
láltam. Amikor a levelet elolvasta, azonnal vitt magával Pikier Már-
ton mesterhez. Mintha most is hallanám az alacsony, sűrű, vastag, 
szakállas ember szavát, ahogy beajánlott : Pikier mester ; itt hozok egy 
derék fiatal embert, aki az én kedves jó barátomnak, hazánk legna-
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gyobb költőjenek rokona. Pikier mester a legnagyobb tisztelettel 
beszélt János bátyámról és láthatólag örült, hogy odakerültem. 
Azonnal ott is tartott; életem legboldogabb idejét töltöttem nála négy 
esztendeig. Minden vasárnap délután elmentem János bátyámat meg-
látogatni. Már akkor nagyon sovány, gyenge testű ember volt. Szinte 
napról napra sorvadt. Sokat szenvedett, nem panaszkodott, de látszott 
az arcán a kin nyoma. Néha csak annyit sóhajtott: mennyi dolgom 
lenne még fiam! Érzem, hogy közeleg a vég. Juliska nénémmel 
váltig vigasztaltuk, hogy még meggyógyul . Csak legyintett és 
mondta : érzem, hogy kicsiny már az erőm, bizony csekély. Félteni 
kell magamat még a szellőtől is.. . " 

2. Kevésbé ismeretesek Arany körülményei a szabadságharc 
leverése után. (Egy elfelejtett mozzanatot dr. Böszörményi Ede ele-
venített fel a Református egyház 1973 októberi számában. Eszerint 
„A gyanú és üldözés elől legjobbjaink a közeli falvakba menekültek, 
így menekült Arany is aug. 10-én Fekete-Bátorba, majd egy pár nap 
múlva vissza Árpádra, hol a lelkész — Böszörményi Károly — csa-
ládjánál talált szíves fogadtatást. Mivel a ház cselédje éppen beteg 
volt, a tiszteletes asszony pedig a konyhában foglalatoskodott, 
Arany készséggel ajánlkozott pesztrának, és dúdolva, dalolva altat-
gatta a gyereket. Különösen két vontatot t dallamú, egyhangú dalt 
énekelt, melyekkel sikerült elaltatni a fel-fel síró kisdedet.") 

Ennél sokkal fontosabb K. Nagy Lajos következő följegyzése: 
„Vargha Lajos zsadányi lelkész azelőtt Árpádon paposkodott és már 
akkor vizitátor volt. Aranynak 1852-ig szép feljegyzése volt a lel-
késszel való szoros, bensőséges barátságról. Aztán megsemmisítette 
az alábbi okból. Vargha lelkész mint rebellis szerepelt a becirkerek 
és az osztrák fogdmegek előtt. 1849 novemberében, majd 1850 
január végén, tehát két ízben is elítélték több hónapi fogságra bátor 
szavaiért. Amikor Arany a szabadságharc leverése után annak a 
szolgabírónak a hivatalát látta el, akit Vargha utált kétszínű maga-
tartásáért, a lelkész keményen megdorgálta a költőt, és megszakított 
vele minden kapcsolatot. Az ideges, mérges természetű pap csúnya 
szavakkal örökre megbántotta Aranyt. Vargha özvegye, amikor 
Zsadányból elköltözött, férje utódjának, Nagy Benjámin lelkésznek, 
aki 1863-tól 1918-ig volt Zsadányban pap, ezt írta: — Kedves Tisz-
teletes uram legyen olyan szíves, nézzen utána uram írásainak, ha 
netalán ott maradt volna az irattárban. Büszkén őrzöm Arany János 
leveleit, amit uramnak irogatott 1850 végéig. Nagyon fáj nekem ma 
is, hogy Lajosom annyira megbántotta Aranyt. Ő is fájlalta nagyon, 
de nem kérte meg, ahogy illett volna. Azt is tudom Juliskától (Arany 
felesége) hogy 1852-ben megsemmisítette Lajos minden levelét, sőt 
egyik fordítását is majdnem erre a sorsra juttatta, aztán visszaküldte 

19 Iroda lomtörtélle t 
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nekem . . . Én aztán Ignáczy Péter tanár úrnak adtam Váradon. Ő 
őrzi Lajosom dolgait . . . Elküldheti Arany János leveleit is. Én Julis-
kával nem szakítottam meg a kapcsolatot . . . Ha a Petőfire vonatkozó 
írásait megtalálja, azt nekem küldje el. Sokan zaklatnak érte még 
Pestről is . . . Ha a tiszteletes úr Aranyt újból felkeresi Pesten, adja 
át minden jó kívánságaimat. 

Ezt a levelet Nagy Benjámin lelkész veje Hegyessy Gergely rektor 
(1888 — 1940-ig élt Zsadányban) nekem még 1936-ban megmutatta, 
lemásoltam. A második világháborúban az eredeti megsemmisült. 
A rektortól tudom, hogy Aranynak körülbelül 20 soha sem publikált 
versét őrizte Vargha lelkész özvegye. Ket tő politikai jellegű vers 
amiben főleg Haynauval foglalkozott. Aranynak célja volt az aradi 
tizenháromról, minden vértanúról külön-külön verset írni. Amikor 
Vargha lelkész 1849 decemberben Aranyt felkereste, így mondta 
neki a költő: ódát fogok írni, ódát, amiben minden fájdalom benne 
lesz. De nem hiszem, hogy valaha valaki is elolvashatná. Gondosan 
ügyelnek a kezemre. így magamnak f o g o m csak megírni. Ezt Vargha 
lelkész Nagy Benjáminnak beszélte el, aki utódja volt Árpádon mint 
segédlelkész. Amikor évenként hazalátogatott, Zsadányban sokszor 
fölkereste Varghát. N a g y Benjámin lejegyezte, amit Vargha neki 
Petőfiről és Aranyról mondott . Nagy pedig vejének újságolta el 
többször is. Arany Damjanichról is írt egy öt strófás verset, amit 
Varghánál hagyott. Ugyanis Arany megbízott Varghában." 

3. „Zsadányban halt meg Arany másik rokona, id. Arany Sándor 
1946-ban, 82 éves korában. Az ő apja unokatestvére volt a költőnek. 
Érdekes, hogy a rokonság közül a legtöbb Sándor és n e m János. 
Ö közelről ismerte a költőt, aki az ő fiatalkorában Pesten lakott már. 
Meglepő volt közöttük a hasonlatosság. Ezt Arany László is megálla-
pította. Apró, fekete, élénk szeme, vékony termete, csendes természete, 
korrekt gondolkodása nagyon kedveltté tették falunkban. Fia, szintén 
Arany Sándor, már túl van a hetvenen. Ez is olajbarna, fekete szemű. 
Az öreg Arany nekem azt mondta el, amit általában tudunk a költő-
ről. Takarékos, komoly, csendes, érzékeny, kevés beszédű, bölcs és 
mértékletes ember volt. Kedvelt étele a burgonyaleves, a túróscsusza 
és a birkahús. Szerette a szőlőt, piros almát, körtét, sárga dinnyét. 
A barackot, szilvát n e m kedvelte. Erős dohányos volt. N e m nézte 
le szegény rokonait. 

A költő rokonsága általában az embert, férjet, apát emlegeti őszinte 
tisztelettel Aranyban, aki otthon tesz-vesz, csendes lépésekkel jön-
megy az asztal körül, a szobában, s lugasai közt. Dohányt metél, 
szitál. A tiszta dohányba feketekávét csurgat, felesége érzékeny ter-
mészete miatt, mert úgy kellemesebb az illata. Szívesen veszi a szűz 
dohányt. Csapott hegyű késével kivágja a csokányát. A tűzhely fölött 
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lassan megszárítja, hogy a neves Orosi Bonczos számadótól kapot t 
bikatök-zacskójába gyömöszölje. Pipaszurkálója sárgaréz, amit még 
Dévai tanítótól kapott ajándékba Csizmáját birkabőrrel fényesíti 
még napközben is. Keresztapjától kapott kis poharát féltve őrzi 
kártékony kezektől a sifon tetején. A Kossuth bankó bibliájában 
mint könyvjelző, sor- és oldalmutató szerepel. Zsoltáros könyvében 
illatozik a kedvelt fodormentalevél. Legjobban szerette a darualmát 
(sóvári), mivel puha húsa könnyen rágható és emészthető. Szekrénye 
tetejére saját kezével rakta sorba. Rend, pontosság, tisztaság, követ -
kezetesség, bölcsesség, takarékosság, őszinteség, becsületesség, pur i -
tánság, jószívűség jellemzője a nagy köl tőnek." 

4. „Amikor Aranyt 1839-ben megválasztották Szalontára segéd-
jegyzőnek, gyakran járt ki Orosiba a város gazdájával, hogy szét-
nézzenek a város gulyája és ménese körül. A csikós meg a gulyás-
bojtár összeveszett egy lányon, aki Szalontán lakott. Arany azt 
ajánlotta nekik, hogy a kisbojtár által kérdeztessék meg, melyik 
legényt választja a lány. Néhány óra múlva megjöt t a válasz: a csikós-
bojtárt. A gulyásbojtár elkeseredésében a nádasnak akart menni . 
Arany bölcs szavaira hallgatva visszafordult. Majd a költő beajánlotta 
Tiszáékhoz. Ot t öregedett meg. Ez a bojtár volt a költő által annyira 
kedvelt Tárnok Gábor, aki majd 1850-ben, amikor Arany Geszten 
nevelősködött, a Tisza családnál, Tisza Domokos mellett, Aranynak 
szolgálatjára volt ráérő idejében. Elkészítette neki a zsendicét, tú ró t . 
Arany kedvelte a szegfűgombát, amivel ma is tele van a geszti legelő. 
A megtanácsolt Tárnok minden héten egy tele bakóval hozta Arany -
nak a gombát, amit a grófi szakácsnő, Rozinéni készített el neki 
vacsorára, paprikásan vagy to j á s sa l . . . " 

„Szabó István a nagyszalontai ref. egyházmegyének sok évtizeden 
át volt esperese. így emlékezett vissza a költőre. 

Én Aranyt személyesen ismertem, de már Pestről. Gr. Tisza 
Lajosné nagyon kedvelte a költőt, fiát, Domokost 13 éves korában 
tanította. Egész nap együtt voltak. Arany szerette magát edzeni. 
Minden reggel nyárban a kútnál mosakodott. Virágról, bokrokró l 
leszedte a harmatot és azzal dörzsölte magát. Ú g y tartotta, hogy ez a 
legjobb frissítő. Télben a havat lavórjában összegyűjtötte, behordta 
és az volt a mosdóvíze. Reggelire szerette a bivalytejet, amibe a 
kenyeret beleaprította. Kedvelte a pirítóst, de a zsírosat nem. Paprikás 
csirke galuskával, túróscsusza tejfellel, rászórva apró tepertővel leg-
kedvesebb eledele, de nem vetette meg a palacsintát, a rékasit, lek-
város kiflit, túróslepényt kaprosan, káposztás rétest sem . . . A bor t 
ritkán itta, más italt nem fogyasztott. Reggelente tornászott a kis 
házban. Korán feküdt, korán kelt. Általában kiegyensúlyozott éle-
tet élt. A szép harmóniát kereste önmagában és a világban . . . Száz-
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szor megfontolta mit cselekszik, tudott önmagának parancsolni. 
Nemes, igazságos, becsületes gondolataiból fakadtak tiszta tettei . . ." 

„A geszti Bíró Ferenc is csaknem így emlékezett; apjától örökölve 
a hagyományt: — Apám a Tiszáéknál volt futkosó fiú. Fát hordott, 
vizet vitt a köl tő Aranynak. Ez nagyon kedvesen bánt vele. A kis 
háza előtt volt egy kivágott szilfa. A tőkéjét a földben hagyták; ez 
megfelelt ülőkének. Ide szeretett ülni Arany. Sok földet kimért a 
geszti, gyáni, zsadányi, szalontai határban. A kis Domokos gróffal 
sokszor kiment a határba vadászni. Egy angol urat egyszer a vad-
disznó megkergetett ; alig tudták a vadászok megmenteni . Arany és 
a kis gróf is alig bírtak a dühös kan elől a fára felkúszni. Ez alatt a fa 
alatt sok költeményét írta Arany." 

„A magam emlékezéséből t u d o m , hogy 1945-ben vágták ki a 
Szépapó erdőben azt a hatalmas másik tölgyfát, amelynek kérgébe 
ez volt belevésve: — Életnél nagyobb, embernél erősebb a becsület. 
Erre törekedj! — Utána három nagy betű: ATD. Valószínű, hogy 
Arany, Tisza Domokos monogramja ." 

„A geszti Tárnok Gábortól hallottam egy érdekes históriát: 
— Arany, amikor Szalontárói jöt t vissza a családjától, majdnem min-
dig vele volt Domokos is. Geszt és Szalonta között állt a nevezetes 
Szamárbőgető csárda. A kocsi tengelye eltört; a köl tő kénytelen volt 
a csárdába bemenni, amíg a kocsis Gesztre lovagolt új kocsiért. 
Dobos Gábor híres sárréti betyár vendégelte meg Aranyt és látta 
szívesen. A betyár elpanaszolta szomorú sorsát, ami mélyen megren-
dítette a költőt. Ekkor adott a betyár Arany Lacinak egy remekbe 
készült fűzfafütyülőt ." 

5. Arany maga is följegyezte, hogy már gyermekként híres volt 
poétázó rögtönzéseiről. Eféléket is megőrzött — nyilván némi 
kopással — az emlékezet. 

„Bíró Balogh István (meghalt 1947-ben 88 éves korában) adta 
át nekem ezt a kis versikét, amit ő egy régi kalendárium lapjára jegy-
zett fel. Németh Ferenctől tanulta, aki annak idején Aranyt hozta 
kocsin Zsadányba Vargha lelkészhez. 

A Körösre mentek halászni. A költő, Vargha pap és Bíró Balogh 
István apja, aki neves halász volt. Halat sütöttek a folyó partján. 
A pap hala a nyársról a pernyébe hullt. Erre írta, inkább rögtönözte 
a költő e versikét: 

Vargha papunk halat fogott, 
Amit rögtön nyársra húzott. 
Pernyébe hullt a szép falat, 
Méltán éri a nagy bánat. 
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Dévai Bálint tanítónak Ágnes nevű lánykája 1858. április 20-án 
meghalt. Sírfeliratként Arany ezt a versikét küldte volt tanítójának, 
hogy véssék a fejfára: 

Dévai Agnes kis lányka 
Korán jutott a halálba 
A könnyeknek nincsen vége, 
Szeretetnek ez a bére. 

A Dévai családot nem hagyta el a megpróbáltatás, 1865. október 
11-én meghalt másik lánykájuk Rozália, 15 éves korában. Aranyt 
is megrendítette a gyászeset. A következő sorokat írta Rozika emlé-
kezetére : 

Ember állj meg a múló idők árnyában, mert nem tudod halálod idejét. 
Viharban tördeli az élet fáját, mint tevé Dévai Rozikával, akit 13 éves 
korában ragadott el szerető szülei szivek közül a kérlelhetetlen halál. 
Sírások közt születtünk, sírások közt megyünk el az örökkévalóságba. 
A szenvedés sok, az élet kevés, az emlékezet örök. Dolor lenitur tempóra. 

A szülők ruskicai márvány piramist állítottak a két leány sírjára, 
s az első verset vésették rá. A sírkő 1910-ben egy rettentő hideg téli 
éiszakán háromfelé repedt; évek múlva el tűnt ." 

6. Az eféle versek forrásvidékére vezetnek azok az emlékezet-
segítő versikék, amelyeket Arany állítólag segédtanító korában írt . 

„Arany mint conrektor Szalontán a magyar nyelvet és a latint 
tanította. A megjegyzendőket versekbe foglalta. Ezeket ex memóriám 
kellett idézni; a gyerekek Arany mondása után iskolai kádenciáknak 
nevezték őket. Például: 

Latinban az s-t sz-nek ejtjük, 
Mi által többé nem hibázunk. 
Virus, vulvus, magnus, parvus 
Lesz Virusz, vulvusz, magnusz, parvusz. 

Magyarból így hangzott a regula: 

Minden pont után nagy betűvel írunk, 
Vessző után csak kis betűt róvunk ; 
Kérdőjel, vessző felkiáltójel után, 
Mint a pontnál, ugyanaz a szabály. 

Egy másik regula: 

Minden személynév nagy betűvel Írandó, 
Nem különben tenger, hegy, ér, patak s folyó ; 
Város, falu, állatnév e szabályt követi, 
Levélben az írás első szava nagy betűvel kezdi. 
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Még egy tanítás az írásról és beszédről: 

Betűket, szavakat, papírra, táblára szépen írdd, 
Magyar nyelvünknek ne feledd szépségit. 
Ejtsd ki érthetően a magyar szavakat ; 
Tartsd meg fejedben a nyelvszabályokat. 

Vargha lelkész Nagy B. lelkésznek, utódának írásban adta át meg-
őrzésre ezeket a kádenciákat. Ez vejének, Hegyessy rektortanítónak 
adta örökül, aki apósa feljegyzéseit megmutatta nekem. Lemásoltam 
őket. Szalontán egyébként én magam beszéltem 1942-ben egy ö r e g 
Balogh József nevű 89 éves öreg emberrel, aki elmondta, hogy apja 
Aranynak volt tanítványa; a közölt verseket ő maga is ismerte. 
Hozzátette az öreg, hogy Aranynak másféle kádenciái is voltak, 
amiket az iskolában tanított de azokra már nem emlékszik jól ." 

Közzéteszi : KERESZTURY DEZSŐ 


