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GULYÁS PÁL ËS VIKÁR BÊLA BARÁTSÁGA 

1. Gulyás Pál, a „debreceni Vejnemöjnen" pályája sok szállal kap-
csolódik a finnek nagy nemzeti eposzához, a Kalevalához. Esztétikai 
elvei, költői törekvései eloldozhatatlanok északi rokonaink Eüas Lönn-
rot által egybeszerkesztett kollektív remekművétől. Élete utolsó nyolc 
évében számos tanulmányának és előadásának választotta tárgyául, 
benne látta a magyar irodalom önmagára eszmélésének és megújulá-
sának forrását. 

A Kalevala- reveláció nyomán meleg barátság szövődött közte és az 
eposz kiváló fordítója, Vikár Béla, között. Ennek a nyilvánosság előtt 
alig ismert barátságnak a történetéből szeretnénk a továbbiakban né-
hány adatot, dokumentumot ismertetni, elsősorban Vikár Béla Gulyás 
Pálhoz írt levelei alapján.1 A kapcsolatról megrajzolható képet egyolda-
lúvá és töredékessé teszi, hogy a Gulyás-leveleknek - egy kivételével -
nyoma veszett, minden jel szerint akkor, amikor 1944-ben egy szőnyeg-
bombázás során Vikár Béla budapesti otthonát találat érte. így sem 
lehet kétséges a téma irodalomtörténeti fontossága, amely mindkét 
alkotó életrajzához figyelemre méltó adalékokat szolgáltathat. 

Személyes találkozásokkal is gazdagodó barátságuk, a Kalevala hazai 
népszerűsítésére irányuló, termékeny együttműködésük mintegy hét 
éven át folyamatos. Az első Vikár-levél keltezése: 1937. május 4., az 
utolsó alig négy héttel halála előtt, 1944. április 17-én érkezett Gulyás 
Pál címére. A „hallgatás, csend és közöny" démonaival viaskodó, a fő-
város szellemi egyeduralmával elszántan perlekedő költő számára ez a 
kapcsolat a magyar kulturális élettel való érintkezési lehetőségeket is 
fölkínált. 

2. A finn hőskölteményre a Régi-Kalevala megjelenésének 1935-ös 
centenáriuma irányíthatta Gulyás Pál figyelmét. Az évfordulón dísz-
kiadásban látott napvilágot - második alkalommal - Vikár Béla átülte-
tése a fordító önálló könyvvé duzzadt jegyzeteivel (Magyarázatok a 
Kalevalához). A Homéros 1936-ban című Gulyás-tanulmány 1936 tava-
szát jelölte meg a Kalevala-olvasás időpontjául.2 Életművében ez az 
esemény új korszak kezdetét jelentette. 

' A Vikár-leveleket a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi. 
Jelzése: V. 4324/262/1-39 . A dolgozatban külön hivatkozás nélkül 
szereplő idézetek, adatok innen valók. 

2 Bp.-Debrecen-Pécs, 1940. 9. 
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Művei közül először a Búcsú a Mestertó'l című, Babitshoz intézett 
költemény visszhangozta a katartikus élményt. Itt a Kalevalában meg-
talált irodalmi eszményt szegezte szembe a Nyugat esztétikájával: „A 
Kalevala fényében keletkezett ez a vers, mely csak gyenge felkiáltójel az 
újév kapujában: a magyar irodalomnak (az irodalmi közvéleménynek) 
végre adoptálnia kell a Kalevalat, a Természetnek ezt a »Minden titkok 
versei«-t, s végre igazságot kell szolgáltatnia az elhanyagolt finn léleknek 
és az elhanyagolt Vikár Bélának. . ."3 

A verset nemsokára követte az Út a Kalevalához című tanulmány, 
amelyet a kéziratban „a finn-magyar viszony jelzésére" Kaarle Krohn-
nak és Vikár Bélának dedikált.4 A mű részletesen elemezte az általa 
megalkotott, az eposz tanulmányozása során tudatosodó és kiteljesedő, 
a népiség, a kollektivitás és a természetközpontúság hármas elvére épülő 
irodalom-modell szerkezetét. Véleménye szerint a Kalevala - „a közös 
eredet dala" - irodalmunk legősibb és legegyénibb vonásaira, a magyar-
ság „halhatatlan gyökeré"-re is fényt vet, a finn forrásból saját szom-
junkat csillapíthatjuk. Ez az erő ellensúlyozhatja a Nyugat-korszak 
„kóros eredményeit": „személytelen nagyságával s természetlátásának 
mindent feloldó nyugalmával hivatva van kiegyenlíteni az egyéni 
színbontások anarchiáját".s 

A magyar Kalevala ezt a kivételes rangját - tanúskodik Gulyás Pál -
Vikár Béla „sokszínű, nagy, egyenletes életerőt sugárzó, Kodály és 
Bartók gyűjtéseit megelőző, úttörő munkásság"-ának köszönheti. A 
tanulmány lírai pátoszú szavakkal méltatja a „kedves jó vejnemöjneni 
férfiú" fordítói teljesítményét. Művébe „egy gazdag, kivételesen hajlé-
kony nyelv- és életösztön van szinte személytelenül átmentve": Arany 
János „legszerencsésebb, legősibb távlatú" kifejezéseit ötvözi „a magyar 
s különösen a székely népdalkincs eredményeivel". Bravúros összhangot 
teremt a „földi és földöntúli", a reális és irreális elemek között, tőle „az 
eljövendő fordítók kitűnő ideg- és nyelvi egyensúly-leckét vehetnek". A 
„sorsszerű", irodalomtörténeti jelentőségű átültetés „felidézi a Kalevala 
világirodalmi erejét".® 

'Részlet a vershez csatolt - később mellőzött - jegyzetből. L. 
Juhász Izabella: Gulyás Pál és Sárközi György levelezése. (A Válasz 
történetéhez). Könyv és Könyvtár V. Debrecen, 1966. 99. 

4 Uo. 101. Az ajánlás a publikációból elmaradt. 
5 l/f a Kalevalához. Debrecen, 1937. 27. (A Válasz 1937 áprilisi 

számából készült különlenyomat a debreceni Ady Társaság kiadásában 
az Új írók könyvsorozat 13. köteteként jelent meg.) 

6 Uo. 1 9 - 2 0 , 2 6 - 2 7 . 
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A Vikár-művet a kor magyar szellemi életében Ady lírájával egyen-
értékűnek tartotta, amely ugyanakkor egy Adyval ellentétes, „objektí-
vebb", az énközpontúság helyett a személytelenség esztétikai és morális 
követelményét sugalló „életfordulat" lehetőségét is fölvillantotta. A 
Kalevala -fordítás a magyar folklór „nyelvi arzenálja", „első nagy össze-
gezése": előzménye, nyitánya a 20. században újjászülető magyar iro-
dalmi népiességnek, mely a háború után jelentkező népi írónemzedék 
művészetében jutott diadalra. A népi írómozgalom törekvései - a gulyá-
si koncepció szerint — Bartók és Kodály zenei munkásságával egyirá-
nyúak. Vikár Béla Bartók és Kodály szellemi rokona: népdalgyűjtő 
tevékenysége az ő fellépésüket készítette elő, a fonográf használatát is 
tőle tanulta a „példamutató nagy ikerpár". A magyar Kalevala pedig 
Bartók és Kodály pentaton dallamaihoz illesztette az ősi szöveget: 
„bemutat egy pentatonikus lényegre redukált s abból újrafejlesztett, 
újra hatványozott népiséget, amely folklór-jellegének fölibe nőtt s át-
ütötte a folklór-öncélúság meddő korlátait".7 Megszületése nyomán 
beszélhetünk a magyar kultúra „Kalevala-lánc"-áról: tagjai közül 
Vikáron és a két zeneszerzőn kívül itt Erdélyi Józsefet és Tamási Áront 
említette meg az esszéíró.8 

3. Az Út a Kalevalához alapozta meg Gulyás Pál és Vikár Béla barát-
ságát, a Kalevala jegyében megkötött, sírig tartó szövetségét. A tanul-
mány 1937 áprUisában jelent meg a Válasz hasábjain. Az első Vikár-
levél - az 1937. május 4-i keltezésű - erre a publikációra, minden 
bizonnyal Gulyás folyóirat-küldeményére reagált. Az idős mester Válasz 
a Válaszra címmel alkalmi verset rögtönzött a frissen fölbukkant eszme-
társ köszöntésére. (Később is előfordult, hogy Debrecenbe küldött 
üzeneteit rímes formában fogalmazta meg, ezek többnyire olyan játé-
kos, humoros, némelykor pajzán hangvételűek, mint a Nevető rímek 
címmel 1932-ben közreadott Vikár-könyv darabjai.) Pátosszal átitatott 
soraiból részleteket idézünk: 

. . . a lelkes ifjúság 
ha olyan nagy fába vág, 
mint a Kalevala, én 
boldog vagyok sikerén. 

7Uo. 27. 
8 U o . 10. - Kalevala-élményének kibontakozásáról bővebben: 

Lisztóczky László: Gulyás Pál útja a Kalevalához. Alföld, 1983/10. 
2 7 - 3 9 . 
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Boldog vagyok és köszönöm, 
mert ez nékem büszke öröm, 
büszke öröm és remény! . . . 
Amig olyant hallok, látok, 
mint Te, nem ijeszt az átok, 
hogy meghal a Kalevala 
népeinek ős nagy dala 
itt lenn s ott fenn Északon. 
Ez a hű két rokon 
kéz a kézbe, összeköt 
s lever minden ördögöt! 

1937. június 5-én Dunavecséről küldött levelében ismét visszatért a 
Gulyás-tanulmányra, melynek időközben különlenyomata is napvilágot 
látott: „. . . újabb köszönetnyilvánításra szorítkozom szép írásodért. 
Visszatérek reá, mihelyt állapotom arra való lesz. Egyelőre csak annyit, 
hogy a különtanulmányt (azaz: a különlenyomatot az Út a Kalevala felé 
munkából) még idejöttöm előtt elküldtem szeretett finnusaimnak 
(Weöres Gy. sat.) és szeptemberben Elnöki Tanácsunk elé terjesztem a 
továbbiak iránt." Az „Elnöki Tanács" a La Fontaine Irodalmi Társaság 
vezető testületét jelenti, melynek Vikár egyik alapítója és elnöke volt. 
Ez az 1920 és 1951 között tevékenykedő szervezet a nemzetközi kul-
turális együttműködés erősítésére alakult, a világirodalom magyarorszá-
gi megismertetésén és népszerűsítésén fáradozott, a demokratikus esz-
mét és a népek testvériségének gondolatát szolgálta. Nevéhez fűződik a 
Kalevala 1935-ös és 1940-es megjelentetése. Vikár Béla jóvoltából 
Gulyás Pál is kapcsolatba került a szervezettel. Az 1937. mqus 7-i évad-
záró ülésen az elnök a „Jelentések" szóval megjelölt napirendi pont 
keretében bemutatta a tagságnak az Ut a Kalevalához című tanulmányt. 
A társaság részt vállalt a különlenyomat terjesztéséből is, példányait 
közvetlenül hozatta meg a kecskeméti nyomdából, és ráadásként mel-
lékelte a két Kalevala-kiadás ajándékköteteihez. Ehhez adta meg a 
hozzájárulást a Vikár-levélben említett elnöki ülés, enyhítve Gulyás Pál 
anyagi gondjait is. 

A La Fontaine Irodalmi Társaság közgyűlése 1938. szeptember 30-
án - az elnökség 1938. április 19-i ülésének határozata alapján - rendes 
taggá választotta Gulyás Pált. Székfoglalóját 1939. április 4-én tartotta 
meg Román népballadák címmel. A költőt Vikár Béla mutatta be az 
egybegyűlteknek. A székfoglaló témáját is Vikár javasolta. Az ötlet egy 
évvel korábbi eredetű. Gulyás egyik levelében megírta, hogy lefordította 
a Halottas ének (Ale mortului) című román népballadát. Vikár 1938. 
április 4-én keltezett válaszában így fogadta a hírt: „Nagyon érdekelne a 
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lapodban említett román ősnépi versezet. Minthogy f. hó 19-én, kedden 
d.u. az Akadémiában magyar-román-bolgár esténk lesz: nem volna-e 
kedved beküldeni ezt a munkádat idejekorán? Szívesen bemutatnám 
magam." Gulyás Pál teljesítette a kérést, később pedig Vikár kezde-
ményezésére a székfoglaló előadás illusztrációjaként is ezt a fordítást 
olvasta föl. 

Az 1938. december 30-án írt Vikár-levél arról tudósít, hogy Gulyás 
Pál elnyerte a La Fontaine Irodalmi Társaság Dante-pályázatának 200 
pengős 3. díját. („Az 1. és 2. díjat kevésbé kiváló, de a pályázat 
feltételeit betartott írók kapják.") 

A költő - Vikár fölkérésére - két alkalommal is előadóként szere-
pelt az irodalmi társaság rendezvényén. 1941. november 23-én a Zene-
akadémia kamaratermében lezajlott „finn ülésen" tartott előadást A 
Kalevala és a magyarság címmel. 1943. február 28-án - a finn nemzeti 
ünnepen - az ugyanott szervezett „északi matinén" Kalevala -utószavá-
ból olvasott föl szemelvényt. 

4. 1937. szeptember 22-én Vikár Béla „egy fontos hírt" közölt 
Gulyás Pállal: „. . . Finnországba elküldtem a Köztársaság Elnökének, 
Kallio Kyösti úrnak Kalevala-könyvünket (I—II) és a Te füzetedet (Ut a 
K.-hoz). Váratlan esemény: az Elnök úr megtisztelt engem dedikált 
arcképével..., meleg üdvözletét is küldi főhadsegéde, a magyarul töké-
letesen tudó Paasonen Aladár útján levélben s mindezek fölé ajándékoz 
saját költségén 160 példányt Kalevalánkból a magyar tanítóképzők és 
elemi iskolák részére. Az ajándékkönyvek szétosztásával a La F. T.-ot 
bízta meg. Nevében fognak történni az ünnepies kiosztások. Debrecent 
az első helyek egyike illeti meg. Csináljatok ott a városi vezetőség sat. 
bevonásával Kalevala-napot, amelyen magam elmondanám a magyar 
átültetés romantikus történetét, Te pedig méltatnád az »éposz« szellem-
történeti jelentőségét." 

A terv valóra váltására, a debreceni Kalevala-nap megrendezésére 
1938. június 12-én délelőtt 10 órakor került sor a Déri Múzeum előadó-
termében. Az ünnepség megszervezéséből részt vállalt az Ady Társaság 
is, melynek ez év április 12-től Gulyás Pál volt az ügyvezető elnöke. 
Vikár Béla - ígérete ellenére - nem vett részt az összejövetelen. Ennek 
fő okát 1937. október 18-i levelében így fogalmazta meg: „Dr. Hankiss 
barátom lagymatag és más irányban lekötött aktivitásának hiányában 
ott (ti. Debrecenben) fel kellett oszlatni a La F. T. fiókját; ennélfogva 
itteni barátaim véleménye szerint ott mint a La F. T.-nak nincs keresni 
valónk." 

A Kalevala-ünnepnek színes, tartalmas programja volt. A Dóczi 
tanítóképző intézet kórusa elénekelte a finn és a magyar himnuszt, 
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valamint finn dalokat adott elő. Megnyitó beszédében Csüry Bálint a 
finn-magyar kapcsolatok múltjáról és jelenéről értekezett, majd az Ady 
Társaság képviseletében Gulyás Pál tartott előadást A Kalevala és a 
magyar ifjúság címmel.9 A finn köztársasági elnök ajándékait dr. Bes-
senyei Lajos tankerületi főigazgató nyújtotta át a kijelölt iskolák meg-
bízottainak. (összesen hét példány jutott Debrecennek. Ehhez még két 
kötetet csatolt a Magyar Városok Országos Szövetsége: a La Fontaine 
Irodalmi Társaság erre a szervezetre ruházta - más városokban is -
helyi képviseletét.) A megajándékozottak nevében Kovács Ferenc, a 
református kollégium érettségi előtt álló diákja mondott köszönetet, aki 
azért volt ott a jutalmazottak között, mert fiatal létére megtanult 
finnül. Az ünnepségen féláron vásárolhatták meg a Kalevala jubileumi 
kiadását azok, akik - az egyik debreceni napilap hírverése szerint — 
„erre vonatkozó igényüket" előre bejelentették „dr. Gulyás Pál tanárnál 
a városi ipariskolában".1" 

Kallio Kyösti ajándékaiból Gulyás Pál is kapott egy példányt, 
melyhez a szerző névre szóló dedikációjával Vikár Béla Magyarázatok a 
Kalevalához című művét mellékelték. (A többieknek az Út a Kalevalá-
hoz különlenyomatát adták.) A Kalevalába ragasztott ex librisen ez a 
szöveg olvasható: „Kallio Kyösti, a Finn Köztársaság elnökének aján-
déka, 1937. Ennek a könyvnek a tulajdonosa: dr. Gulyás Pál, Deb-
recen." A család ereklyeként őrizte az ajándékot: a két könyvet abba 
a kalotaszegi mintával díszített vászonborítóba kötötték, amelyet Gulyás 
Pálné készített.11 

Bár Vikár Béla személyesen nem jelent meg az ünnepségen, levelei-
ben élénk figyelemmel kísérte a történteket. 1938. június 11-én írta a 
következőket: „Érdekelne vmelyik helyi lapot látnom a debreceni 
Kalevala-napról, ezeket mind elküldöm Kallio elnök úrnak. Csüry prof. 
előadását (ha vmi érdekeset mond) szívesen lefordítanám lapom, az 
Uusi Suomi részére." 

Gulyás Pál igyekezett enyhíteni Vikár Debrecennel kapcsolatos 
sérelmét. Gondoskodott arról, hogy az esemény távolléte ellenére le-
gyen az ő ünnepe is. A Kalevala-napról - névtelenül - részletes beszá-
molót írt Debrecen és Vikár Béla, a Kalevala magyar fordítója címmel. 

9 L. Hogy találkoznak a népek álmai. . . Gulyás Pál előadása a 
Kalevala-ünnepélyen. Debreczen, 1938.június 19. 4. (Név nélkül.) 

1 "Előkelőnek ígérkezik a Kalevala-ünnepély. Tiszántúli Független 
Újság, 1938. június 9.7. (Név nélkül.) 

1 1 Gulyás Pál könyvhagyatéka is a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
található. 
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Ebben közli az ünnepség alkalmából „a magyar irodalom Nesztorához" 
küldött távirat szövegét, melyet - szóhasználatából ítélve - ó' fogal-
mazhatott: , A Kalevala-példányok szétosztásakor szeretettel üdvözöljük 
a Kalevala átültetőjét, a magyar népismeret úttörőjét, aki hosszú, gaz-
dag élete munkájával irányt mutatott a jövőnek. Debrecen sz. kir. város 
polgármestere és az Ady Társaság." A táviratot a cikk így kommentálta: 
„Debrecen ezzel a távirattal jelképesen megerősítette azt az irány-
vonalat, amely . . . évszázadok óta legsajátja: a nagy népi hagyományok-
hoz való állandó ragaszkodását, a Méliusz-Csokonai-Fazekas-Földi-
féle szellemi sínt, amely egyúttal az egyetemes magyar jövendő sínje 
is.'" 2 

5. A barátság Gyulás Pál költészetében is nyomot hagyott. Vikár 
Béla nyolcvanadik születésnapjára írta 1939 tavaszán A Kalevala kórusa 
című versét, melyben az eposz főhősét, Vejnemöjnent, „Finnország 
jóságos és hatalmas Szellem"-ét idézi: ez a szellem testesül meg Vikár-
ban is. A mű Áa/evaía-élményének legtotálisabb és legjellemzőbb kife-
jezése. Utoljára Az Alföld csendjében című kötetben jelent meg. Mellő-
zése az újabb válogatásokból azért is vitatható, mert a költő antifasiz-
musának beszédes dokumentuma. Kalevalai „bokros" alliterációkkal és 
gondolatpárhuzamokkal, az eposzból kölcsönzött képekkel mond 
ítéletet kora barbárságáról, „Vejnemöjnen ősapó" arca mögött fölra-
gyogtatva Vikárét is: 

. . . Honnan vettél 
ennyi évet? Hull a hó 
hosszú szakállad szálláról, 
mint a fellegek alól. . . 
Világítson most fehéren 
hulló éved halk hava, 
megfojt a rontó sötétség, 
Louhi rút parancsszava: 
a boszorkány lett most úrrá 
vizeken és fö ldeken. . . 

Érdekes, sokatmondó események kísérték az úgyszintén Vikár Bélát 
ünneplő Nyolcvanöt év című Gulyás-vers megírását. 

12Debreczeni Újság - Hajdúföld, 1938. június 19. 4. A cikket a 
családi emlékezet Gulyás Pálnak tulajdonítja. Az írás szelleme és stílusa 
is vitathatatlanul rá vall. 
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Vikár 1943. IV. 1-én, 84. születésnapján A 85. eV címmel rímekben 
adta hírül, hogy az új életév küszöbére lépett. Versét „Dr. Gyulyás Pál 
kedves öcsémé" ajánlással küldte el költó'barátjának: 

Nyolcvanöt év súlyos teher, 
sok jó embert biz az lever, 
s nyolcvanöt év jóvoltából 
hány van, aki eleblábol! 
Én még íme itt vagyok, 

s ittlétemre van nagy ok: 
az a legeslegfelső akarat 
parancsol, hogy álljam még a sarat. 
Célja van az Úrnak velem; 
szót fogadok, itt a helyem 
s írok, mint magánapostol... 

Ezek a sorok ihlették a Nyolcvanöt év című költeményt: 1943. május 
2-án keletkezett, jóval korábban tehát, mint amire a téma alapján 
következtetni lehet. Benne az emberi szellem végtelen, az idő és a tér 
korlátait legyőző hatalmát hirdeti Gulyás Pál: 

Élj még nyolcszázötven évig, 
élj nyolcezerötszázat, 
nyúljon fel híred az égig, 
a Napban építs házat! 
Építs házat a Mars felett, 
a Vénuszban töltsd a telet, 
s rándulj át majd tavaszra 
a Holdra, a havasra! 

Az egyetlen Vikárhoz írt Gulyás-levél, amely átvészelte a történelem 
viharait, ennek a versnek a szövegét tartalmazza. Dedikációja így hang-
zik: „Vikár Béla bátyámnak, hirtelenül, a forgószelekkel, Tiszántúlról". 
Kiegészítésül „Kedves Béla Bátyám!" megszólítással (Vikár legtöbbször 
„Kedves öcsém !"-nek szólította őt) ezt a mondatot fűzte a költe-
ményhez: „Prózában is: sok-sok egészséges, zengő évet még!!!" A levél 
keltezése: 1943. V., a postabélyegző szerint május 12-e.'3 

1 3 A Gulyás-levél a La Fontaine Irodalmi Társaság hagyatékában 
maradt meg, közvetve onnan került a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirat-
tárába. Jelzése: V. 2205/1. 
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A rímes üzenetre Vikár Béla újabb verssel felelt. Válasz Gulyás 
Pálnak című költeménye hónapokkal késó'bb született, amikor a 
Nyolcvanöt év megjelent a Híd 1943 szeptember 1-i számában. Gulyás 
Pál az 1943. IX. 14-i keltezésű Vikár-levélben olvashatta először a hozzá 
kapcsolt megjegyzéssel együtt: „Elküldtem a Hídnak!" Majd találkoz-
hatott vele Zilahy Lajos lapjában 1943. október 1-én, pontosan egy 
hónappal saját versének publikálása után. Vikár a gyöngéd szeretet 
hangján fejezi ki örömét, amellyel Gulyás Pál szavai töltötték el. A 
sorok közé rejti fájdalmát az őt ért tragédiák miatt: felesége után 
nemrég vesztette el leányát is. Most erőt merít a baráti figyelmességből, 
életbölcsességben alázatosan a tőle sokkal fiatalabb költőtárs tanít-
ványául szegődik. Ezt a végső biztatást intézi önmagához Gulyás Pál 
nevében: 

Oly szép az élet alkonya! 
Szelíd homály, korántsem éj; 
a nappali zenebona 
elszünt, a csönd életre kél: 
ez a Te órád, ennek élj, 
ne a múltnak. Dalolj, zenélj! 

A lecke jó volt. Hiszek hát, ne félj. 

A Fekszik mély Tuonelában. . . című Gulyás-vers Vikár Béla gyászá-
ban osztozik „szeretett leánya sírjánál", megszólaltatva azt a varázsla-
tosan egyénivé formált életszemléletet, amely a létezés legmélyebb 
titkait, törvényeit kutató és értő ember sztoikus nyugalmával tekint a 
halálra is: 

Fekszik mély Tuonelában, 
a dörgőben, a forgóban, 
a vak mindenség-sodróban, 
s a hajnal fénylik hajában. 
A te mosolyodnak fénye 
hajlik le a víz színére, 
a halálra épít várat 
s fénnyel hinti azt, ki fáradt. 

Kapcsolatuk emlékét őrzi még egy 1944 elején írt, kiadatlan költe-
ménye, a Vidám újév a Magyar Parnasszuson. 1 4 Iróbarátait köszöntötte 

1 4 A kéziratmásolatot Gulyás Klára bocsátotta rendelkezésemre. 
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vele az új esztendő megérkezésekor. Az első szakaszt Vikár Bélának 
címezte: 

A hó a földet festi már, 
boldog újévet, vén Vikár, 
örökifjú varázsló, 
adj kölcsön a parázsból, 
ne rejtsd a tüzet a földbe, 
szivedből egy szikrát törj le, 
a tűznek nagy az ára, 
ne dobd Tuonelába! 

6. Gulyás Pál és Vikár Béla együttműködésének eredménye a Kale-
vala IV. és V. kiadása, mely 1943-ban és 1944-ben jelent meg a Magyar 
Élet könyvkiadó emblémájával. Utószavát Gulyás Pál írta: ez legjelen-
tősebb Kalevala-tanulmánya, összegezése korábbi kutatásainak. 

A Vikár-levelek tanúsága szerint a kiadóvállalat tulajdonosával, Püski 
Sándorral Gulyás Pál tartotta a kapcsolatot, Vikár és Püski között is 
nemegyszer az ő közvetítésével jött létre párbeszéd. (Előnye volt Vikár-
ral szemben, hogy ez a kiadó gondozta Az Alföld csendjében című 
kötetét, a népi írómozgalomhoz szoros szálak fűzték.) Az 1943. június 
17-én írt Vikár-levélben ezt olvashatjuk: „A Kalevala IV. kiadásával még 
mindig nem jutottunk dűlőre. Más kiadó is jelentkezett, Püski pedig 
hallgat mint a sír. Ugy látszik, közzé akarja tenni, de nem tudja. Vagy 
közzéteszi anélkül, hogy én láttam volna. Ilyesmit nem acceptálok! A 
Kalevala nálam nélkül meg nem jelenhetik. Nagyon jól esnék, ha meg 
tudnál nyugtatni." Augusztus 17-én pedig így tréfálkozott: „Püskiről 
mit sem hallok. Rá kellene dörrentem à la Vikár: Püski, Kalevalát süss 
ki." 

A könyv végül is piacra került, és olyan sikert aratott, hogy a 
következő évben új kiadása vált szükségessé. Ennek megjelenéséről 
tudósít Vikár utolsó levele. Gulyás Pál ekkor már „a halál partszegé-
lyein" járt. Vikár hiányolja leveleit, évődve gratulál nemrég kapott 
Baumgarten-díjához: „Nem hiszem el rólad, hogy a 6000 P miatt 
hallgatsz és nem adsz életjelt magadról. Inkább aggódom, hogy beteg 
vagy - mint jómagam. Pedig jó lenne, hogy talpig ember légy épp most, 
amikor a Kalevala V. kiadását ünnepeljük. Finnország is, nemcsak mi. 
Onnan három ünnepi táviratot is kaptam 85. születésnapomhoz, mely 
éppen egyidejűleg jelent meg - talán utoljára - Kalevalánkkal: az 
enyimmel és t ieddel . . ." Ezután - igen meleg hangon - budapesti 
látogatásra invitálja barátját, „özvegyi lak"-ában együtt ünnepelni közös 
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munkájuk újabb eredményét: „Minél több a balesemény, annál inkább 
kellene - búfelejtó'ül." 

A levelezőlapon nincs keltezés, a postabélyegző dátuma olvasha-
tatlan. Gulyás Pál jegyezte föl rá a kézbesítés időpontját: 1944. április 
17. A halál közelében is gondot fordított arra, hogy barátságuk tényeit 
pontosan rögzítse, - talán az utókor számára is. 

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ 

SZÉP ERNŐ ËS MEZŐTÚR 

Szép Ernő ifjúkori évei meglehetősen ismeretlenek még szakmai 
körökben is. Különösen mezőtúri diákévei. Még az 1965-ben megjelent 
Magyar Irodalmi Lexikonból is csak azt tudjuk meg, hogy: „Már iskolás 
korában írogatott verseket, egy kötetnyit ki is adott belőle 1902-ben 
Mezőtúron." Ebből csak következtetni lehet, hogy itt járt gimná-
ziumba, és itt írta a Mezőtúron kiadott verseket. 

A Szép Ernő Válogatott költeményei (Bp. 1978.) с. kötetben lévő 
életrajzban azt írja Sinka Erzsébet: „Az érettségin megbukott ugyan, de 
Pestre már egy vékony versfüzettel érkezett, amit Mezőtúron adtak ki, 
1902-ben (Elsőcsokor)." 

Az igaz, hogy Szép Ernő itt járt három évig gimnáziumba, de itt nem 
érettségizett, csupán az V. és VI. osztályt végezte el. 

Szükséges tehát Szép Ernő mezőtúri diákéveivel foglalkoznunk, 
hiszen ezek az évek igen jelentősek költői indulásában. 

* 

Két fiú a paplan alatt c. elbeszéléséből1 tudjuk: apja tudomást 
szerzett fia egyik diáktársa leveléből, hogy tanulmányait elhanyagolja, 
és sok haszontalanságot követ el. A levél megjósolja a tandíjmentesség 
elvesztését is. 

Nem tudjuk, hogy Szép Ernő valóban elvesztette-e tandíjmentes-
ségét Debrecenben, vagy édesapja csupán a rosszul megválasztott baráti 

'Szép Ernő: Úriemberek vagyunk. Bp. 1 9 5 7 . 4 8 4 - 4 9 3 . ( A további-
akban e kiadásra hivatkozunk) 




