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Egy poétikus statisztikus magánélete
Var gha Gyu la (1853–1929) port ré já hoz

S
AJÁTOS ÉLET PÁ LYÁ KAT fu tot tak be a 19. szá zad má so dik fe lé ben, 20. szá zad
ele jén azok, akik az eg zisz ten ci á lis biz ton ság, a kap cso la ti háló, a tár sa dal mi
presz tízs mi att hi va talt vál lal tak, mi köz ben szí vük sze rint az iro dal mi pá -

lyát vá lasz tot ták vol na. Meg volt a hi va ta li po zí ci ó juk ból kö vet ke ző tár sa dal mi
kap cso lat rend sze rük, de ez zel pár hu za mo san az iro dal mi kö rök, a fo lyó irat ok, a
szín ház, a könyv ki adás vi lá gá ban is ott hon vol tak. Kö zé jük tar to zott görzsönyi
Var gha Gyu la sta tisz ti kus–po é ta is. Élet raj zá nak meg írá sá ra nem vál lal koz ha tom, 
csu pán arra, hogy né hány epi zó dot ki ra gad jak élet út já ból, né hány jel leg ze tes sé get 
sze mé lyi sé gé ből. For rás ként csa lá di le ve le zé sét, fi á nak, görzsönyi Var gha Zol tán -
nak ap já ról írott, kéz irat ban lévő élet raj zát és Var gha Gyu la 1927-ben a Pes ti Hír lap
ha sáb ja in köz zé tett vissza em lé ke zé se it hasz nál tam fel.

Var gha Gyu la 1853. no vem ber 4-én szü le tett Ká ván, Pest me gyé ben. Apja, Var -
gha Já nos (1804–1886) 1832-ben tet te le ügy vé di vizs gá ját, mi vel azon ban el kez -
dett be te ges ked ni, ez után nem vál lalt hi va talt, ha nem Ká ván idő sebb Puky
Már ton föld bir to kos há zá nál kez dett ne ve lős köd ni, majd ő lett a csa lád ügy véd je,
gaz da sá gi fel ügye lő je tizenöt évig. A Puky csa lád ban szin te csa lád tag nak te kin tet -
ték, őt is, majd ké sőbb fiát, Var gha Gyu lát is. Var gha Já nos itt is mer ke dett meg
több iro dal mi nagy ság gal, köz tük Fáy And rás sal. Var gha Gyu la sze rint az ő ha tá -
sá ra lett Szé che nyi el kö te le zett híve.1 A Puky és Var gha csa lád kö zöt ti szo ros kap -
cso lat, ké sőbb egy há zas ság gal to vább erő sö dött: Var gha Zol tán – Var gha Gyu la
fia – Puky Klá rát vet te fe le sé gül. Var gha Gyu la tizenöt éves ko rá ban szin tén sze -
rel mes volt egy Puky-lányba, Puky Rózába, de hamarosan fel kellet ismernie
szerelmének re mény te len sé gét, s örökre lemondania a lányról.

Var gha Já nos ké sőbb sa ját és fe le sé ge örök sé gé ből bir to kot vett Ká ván és
Bényén, el kez dett önál ló an gaz dál kod ni, tel je sen fel hagy va ügy vé di pra xi sá val.
„Min den kö te les sé gét ön fel ál do zó hű ség gel és tel jes oda adás sal tel je sí tet te. Gaz da sá gá nak
is na gyon utá na lá tott, fá rad sá got nem kí mél ve, kora haj nal tól késő es tig tal pon volt. De hi -
ány zott be lő le az üz le ti szel lem; ezért s túl sá gos jó sá ga és en ge dé keny sé ge mi att kis gaz da -
sá ga bi zony nem ment úgy, ahogy a gya kor la ti élet re ter mett ke zek ben me he tett vol na.
Édes anyám ener gi á já nak s ki tű nő gazd asszony sá gá nak kö szön het tük, hogy ha nem gya ra -
pod tunk, nem száll tunk alá…Te het sé gét, kép zett sé gét te kint ve édes apám sok kal több re lett
vol na hi vat va, mint hogy szűk, ki csi nyes kör ben tölt se el éle tét. De ő so ha sem vá gyott több -
re, meg elé ge dett a ke vés sel…”2

Var gha Já nos már túl volt fér fi ko ra de lén, 44 éves volt, ami kor a nála ki lenc év -
vel fi a ta labb zsarolyáni Már ton Sá rát fe le sé gül vet te. Há rom gyer me kük szü le tett,
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a leg idő sebb Gyu la-Ta más gyer mek ko rá ban meg halt, Ida és Gyu la ér ték meg a
fel nőtt kort. Már ton Sára ál mo do zó, köl tői lel kü le tű fér jé vel szem ben „csu pa re a li -
tás, meg tes te sült mun ka sze re tet volt”.3

Idős szü lők gyer me ké ként Var gha Gyu lá nak (apja 49, any ja 40 éves volt, mi kor 
szü le tett) kü lö nö sen nagy sze re tet ben és ag gó dó fi gye lem ben volt ré sze, emi att
ha son lít ják in du lá sát a csa lá di hagyományban Arany Já no sé hoz. Var gha Já nos
rend kí vül szo ron gó természetét fia is örökölte.

Var gha Gyu la első ta ní tó ja apja volt, aki fiát az ele mi is ko la és a gim ná zi um
első két osz tá lyá nak tan anyag ára ta ní tot ta. A ta nu lás rend sze re sen folyt Ká ván,
meg ha tá ro zott prog ram sze rint vet ték elő az egyes tár gya kat. Gyu la mel lett részt
vett ezen nő vé re, Ida és leg jobb ba rát ja Puky Gyu ri.4

1864-ben Var gha Gyu la nap lót ve ze tett, amely ben rög zí tet te napi prog ram ját, s 
ezen be lül azt is, hogy mi lyen tan tár gya kat ta nult az nap. Feb ru ár 1-én dél előtt pél -
dá ul deák sza va kat ta nult és de ák gya kor la to kat for dí tott, majd né me tül ol va sott.
Ez után édes ap já nak se gí tett. Feb ru ár 24-én dél után a fák ról her nyó to já so kat sze -
dett és el éget te. Azu tán ál la to kat nyir kált (pa pír ból), geographiát ta nult és szá -
molt. Más na po kon a his tó ri át, a val lást je gyez te fel. „De á kot ta nul tam, töb bet nem
le he tett ta nul ni, mert a fe jem s de re kam na gyon fájt.” Majd nem min den nap ra ju tott
ezen kí vül já ték is, és gyak ran vit te ma gá val apja lá to ga tó ba, il let ve ki a ha tár ba.5

Kö zös út ja i kon édes ap ja so kat me sélt, sok min dent meg mu ta tott és el ma gya rá zott 
fi á nak. Var gha Gyu la ap já ról szó ló vissza em lé ke zé sé ben idé zett egy-egy élet böl -
cses sé get, ame lyek eze ken a sé tá kon hang zot tak el („Fiam sze re te ten vá sá rol ják a sze -
re te tet”), il let ve fel idéz te, hogy apja gyak ran ci tált la tin ver se ket, majd fi á val rög tön
le is for dí tat ta vers ben. A sé ták ról, ha tár já rás ról gyak ran egy-egy cso kor vi rág gal
tér tek haza, ame lye ket a Diószegi-Fazekas-féle fü vész könyv se gít sé gé vel meg ha -
tá roz tak.6 Gyer mek ko ri ol vas má nya i ról a Pes ti Hír lapban a kö vet ke ző ket írta:
„Édes apám nak, aki a régi kor gyer me ke volt …nem vol tak meg az ak ko ri újabb köl tők mun -
kái. Aranyt és Tom pát csak a Haeckenast-féle „Va sár na pi Könyv tár” so ro zat ban meg je lent 
kis anthológiából is mer tem. Régi köny ve azon ban sok volt. Jogi köny vek, köz tük a Corpus
Jurisnak egy két kö te te se pom pás bőr kö té sű il luszt rált ki adá sa. A Tu do má nyos Gyűj te -
mény nek sok év fo lya ma. Leg job ban sze ret tem Köl csey köl te mé nye it s Gvadányitól XII.
Kár oly svéd ki rály tör té ne tét….Ol vas ni ma gam tól ta nul tam meg na gyon ko rán, mi kor
édes apám nem akart be tű re fog ni. Egy ál la tos könyv volt első ol vas má nyom.”7

A csa lád tár sa sá gi éle té nek egyik fon tos ré sze  a név nap ok meg ün nep lé se volt.
1927-ben írt em lé ke zé se i ben is fel idéz te eze ket az al kal ma kat. „Ud va run kon egy mást
ér ték csi lin ge lő csen gettyűk kel az úri szá nok. Ott benn a hosszú asz tal mel lett oly sű rűn ült a 
ven dég, hogy egy tűt sem le he tett vol na le dug ni, s jött a sok pom pás, ma gyar étel: friss disz -
nó ap ró lék, és szép pi ros ra pi rí tott ma lac, jött a kap pan és ka csa pe cse nye, jött a pe hely könnyű
fánk…A két Puky test vér, György és Már ton tá vol élő úri ro kon sá ga is, ha Ká ván meg for dult 
édes apá mat min dig fel ke res te. Így töb bek kö zött Bánó Mik lós és Jó zsef8, Berzeviczy Al bert

102 SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009)

SÁ RAI SZA BÓ KA TA LIN

3 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. Rá day Le vél tár (to váb bi ak ban R.L.) C/97. 
13-14. d. Az ősök. 9. 

4 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d.  A gyer mek kor. 11.
5 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. A gyer mek kor.

12–13.
6 VARGHA, 1927. 35.
7 VARGHA, 1927. 35.
8 Bánó Jó zsef az 1865–67-iki or szág gyű lés al el nö ke.



édes ap ja Ti va dar, Hor thy Ist ván (a kor mány zó úr édes ap ja), stb. Már mint gyer mek az 50-es
évek vé gé től kezd ve mohó fi gye lem mel kí sér tem a na gyok be széd jét.”9

1865-ben Var gha Gyu la el hagy ta szü lő fa lu ját és a pes ti re for má tus gim ná zi -
um ban foly tat ta ta nul má nya it – mi u tán le tet te a má so dik osz tá lyos ma gán vizs gát –
a har ma dik osz tály ban. Apja a Szerb ut cá ban, Pfléger Vil mos zá log há zi szol gá nál
fog lalt szá má ra szál lást. Var gha Zol tán írja, hogy apja gyak ran em le get te: Var gha
Já nos min dig olyan nagy ka bá tot vett szá má ra, hogy az ujja he gye alig lát szott ki
az zal a in dok lás sal, „úgy is ha mar ki nö vi.”10 Amíg kis di ák volt apja hasz nált ru há i -
ból telt ki az övé, mi kor fi a tal em ber ré ser dült, apja hord ta el ko pott ru há it.11

Eb ből az idő ből ma radt fenn a kö vet ke ző le vél is: „Ked ves apám s ked ves anyám.
El jött már a várt ka rá cso nyi vacatio s hosszú tá vol lét után is mét vissza tér he tek az atyai
ház hoz. De cem ber 20-tól ja nu ár 4-ig le he tek ott hon. A csá szár 12-ikén meg ér ke zett, a Jó -
zsef té ren fo gad tuk őt, s az út mel lett a ta nu ló ság, mint ka to nák áll tak…A csá szár ma gyar
ru há ba volt öl töz ve (de nem igen jól állt neki a ma gyar ruha). A fő vá ros most tele van lo bo -
gók kal, de fáj da lom sok sár ga fe ke te zász ló…Puky György úr nak, Puky Már ton úr nak
Puky Györgyné asszony nak s Puky Mártonné asszony nak ke ze i ket csó ko lom, Lipcsey urat
tisz tel te tem, az ami cét csó ko lom, Mariskáékat tisz te lem, Idát na gyon csó ko lom. Ked ves
apám nak, ked ves anyám nak ke ze i ket csó kol va ma rad tam hol tig sze re tő fijuk Var gha Gyu -
la.”12 Itt jegy zem meg, hogy Var gha Já nos, mint nem zet őr káp lán részt vett az
1848-as sza bad ság harc több üt kö ze té ben, a '48-as ha gyo mány erő sen élt a csa lád -
ban. Var gha Gyu la tör té ne tei kö zül nem egy szólt olyan öreg ka to ná ról, aki nek
szü lei szál lást ad tak egy-egy éjszakára.

Érett sé gi után jogi egye tem re ment kö vet ve apja pél dá ját. Az 1870-es évek ele -
jén szü lei ne héz gaz da sá gi hely zet be ke rül tek, ezért egye te mi évei alatt már mun -
kát vál lalt a Sta tisz ti kai Hi va tal ban, mint fo gal ma zó gya kor nok.

Bár zár kó zott ter mé sze tű volt, részt vett a tár sa sá gi élet ben: gyak ran meg for -
dult Kóczán Józsefné Puky Fran cis ka sza lon já ban, járt Mé szöly De zső barátjáék-
hoz, Ballagiékhoz (Ala dár gim ná zi u mi osz tály tár sa volt), be já ra tos volt Szilassy
Já nos or szág gyű lé si kép vi se lő ék hez, Kacziány Nán dor tör vény szé ki bíróékhoz,
aki nek Géza fi á val a gim ná zi u mi ön kép ző kör ben kö tött ba rát sá got. Meg for dult
Gyu lai Pál nál, Beö thy Zsolt nál, Szilassy Ala dár nál. A Puky fi ú kon kí vül jó ba rát -
ság ban állt töb bek kö zött Jékelfalussy Jó zsef fel, Berzeviczy Al bert tel. A bá lo kat
nem sze ret te, „ma gá hoz mél tat lan nak tar tot ta az ug ra bug rá lást”.13

Szín ház ba szí ve sen járt. Nem volt ze ne ér tő, klasszi kus ze nét nem igen hall ga -
tott. Ki vé telt csak Goe the Fa ustja je len tet te, ezt ope rai elő adás ban is szí ve sen meg -
néz te. Leg job ban a drá mai mű ve ket sze ret te: Nagy Imre és Já szai Mari já té kát
tar tot ta nagy ra. Kü lö nö sen ked vel te a nép szín mű ve ket, eb ben ki vált kép pen
Tamássy Jó zsef és Blaháné já té kát is mer te el. Apó sá val, Szász Ká rollyal és só go ra i -
val – fe le sé ge fi vé re i vel – együtt is gyak ran ment szín ház ba.14 Ké sőbb – ahogy fe le -
sé ge, Szász Póla me sél te Zol tán fi á nak –, fő ként Tamássy ha lá la után, már nem
ta lált ak ko ra él ve ze tet a szín há zi elő adá sok ban, egy re ki áb rán dul tabb lett, úgy
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9 VARGHA, 1927. 35.
10 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. A ta nu ló kor. 20.
11 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. A ta nu ló kor. 26.
12 Var gha Gyu la le ve le szü le i hez, Pest, 1865. dec. 13.; Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n.
Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. A ta nu ló kor .22.a.
13 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. Az if jú kor. 16.
14 Szász Kár oly is és a Szász fi vé rek is rend sze res szín ház lá to ga tók vol tak, a két Kár oly rend sze -
re sen írt szí ni kri ti ká kat.



ítél te: egy re ke ve sebb a jó elő adás. Több ször em le get te, hogy Shakes peare mű ve it
sok kal jobb ol vas ni, mint szín pa don lát ni.15

Az egye te met 1878 ta va szán fe jez te be, mun ka he lye to vább ra is a Sta tisz ti kai
Hi va tal ma radt. La ká sát ek kor át et te a Vár ba, ahol több ál la mi hi va tal nok kol lé gá -
ja is la kott.

Ba rát ja, Szűry Dé nes, aki a kul tusz mi nisz té ri um ban volt fo gal ma zó, el vit te egy 
al ka lom mal prin ci pá li sá nak, Szász Kár oly nak a la ká sá ra, ahol az ifjú köl tőt a köl -
tő társ igen me leg szív vel fo gad ta. Var gha Gyu lá nak több ver se is meg je lent már
ek kor a Bu da pes ti Szemlében, Gyu lai Pál ugyan is fel ka rol ta a fi a tal te het sé get. Így
is mer ke dett meg Szász Kár oly lá nyá val, a ti zen öt éves Szász Pólával 1879 ele jén.
A két fi a tal rög tön egy más ba sze re tett. Szász Póla így írt vissza em lé ke zé sé ben há -
zas sá guk ról: „1879 márcziusában is mer ked tem meg av val, aki ké sőbb fér jem mé lett,…
Sze rel münk csak nem a Ró meó és Jú li á é hoz ha son ló hir te len ség gel tá madt… meg is mer ke -
dé sünk első órá já tól fog va sze ret tük egy mást s egy hét le for gá sa alatt a sa ját ér zel me ink kel s 
na gyon rö vid idő múl va egy má sé i val is tisz tá ba vol tunk. …(sze rel münk) egy élet re szólt s
ma is. 25 év múl va ha vissza te kin tek reá, tel jes bi zo nyos ság gal hi szem, hogy Is ten fűz te
össze szí ve in ket.”16

A szü lők – fő leg Póla any ja, Bibó An tó nia – kez det ben el le nez ték a há zas sá got,
ugyan is Var gha Gyu la eg zisz ten ci á ját nem tar tot ták meg fe le lő nek, de lát va a két
fi a tal köl csö nös ra gasz ko dá sát, ké sőbb be le egyez tek, hogy Póla tizennyolcadik
szü le tés nap ján meg tart has sák az el jegy zést. A hosszú vá ra ko zá si idő során, Var -
gha Gyu la min den al kal mat meg ra ga dott, hogy sze rel mét lát has sa: „…hal lot tam,
hogy Szász ék, szer dán reg gel jön nek meg és pe dig a leg na gyobb va ló szí nű ség sze rint az
egész csa lád. Én te hát szer dán reg ge li négy óra kor szé pen felköltem – az igaz, hogy úgy sem 
igen tud tam alud ni az egész éj sza kán s há rom ne gyed öt kor már kint áll tam a Duna par ton
a ha jó ál lo más nál. De sze ren csét len ség re a Du nán köd volt s a hajó a szo kott idő he lyett csak
kilencz óra táj ban ver gő dött fel s még na gyobb sze ren csét len ség re a kit ép pen vár tam az
nem jött, ő még lenn ma radt édes any já val…”17 Et től kezd ve, bár nem sze ret te a bá lo -
kat, a mu lat sá go kat, a tán cot, Póla ked vé ért gyak ran meg for dult eze ken a he lye -
ken is. Póla ké sőbb er ről így em lé ke zett: „Iga zán, tel jes őszin te ség gel el mond ha tom,
hogy soha, egyet len egy tánczmulatságon sem érez tem jól ma ga mat. Bár mennyi re sze ret -
tem is vő le gé nye met, meg kell val la nom, hogy szí vem mé lyén ak kor még is egy kis sé hi báz -
tat tam, hogy annyi ra el len zi a tánczot, s min den mu lat sá gunk ba egy kis ke se rű sé get
ve gyít.”18

A fi a ta lok a le ve le zést Póla egyik ba rát nő jé nek se gít sé gé vel bo nyo lí tot ták, aki
sze mé lye sen is szál lí tot ta a hí re ket a két sze rel mes nek. Var gha Gyu lá nak je lez te,
hogy Póla ép pen hová ké szül (séta, szín ház, tár sa ság), hol ta lál koz hat a lánnyal.

Var gha Gyu la na gyon ko mo lyan ké szült a csa lá di élet re, er ről vall egy fi a tal há -
zas ba rát já hoz írt fo gal maz vány ában is: „Lé tünk leg tisz tább örö me i nek for rá sa a csa lá -
di élet. Van ben ne va la mi ma gasz tos, olyan, ami több a föl di nél s még is leg em be ribb. S aki
föl fog ni ké pes egész tisz ta sá gá ban, le he tet len, hogy an nak egyet len kel le met len per cet is
okoz zon. Az egész házi bol dog ság a sze re te ten kí vül azon alap szik, hogy férj és nő meg ért -
sék egy mást s ak kor lesz nek egy aránt eggyé, ha egy más előtt lel kük leg ben sőbb rej te ke is
nyit va áll, s nem az ta nús ko dik a leg tisz táb ban a köl csö nös sze re tet ről, ha egy más kí ván sá -
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15 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. A ma gán élet 1880. 6.
16 Szász Póla: Vissza em lé ke zés. 1904. Kéz irat. Ma gán tu laj don. 20.
17 Var gha Gyu la le ve le szü le i hez (Budapest, 1879. X. 20.) R.L. C/97 8.d.
18 Szász Póla: Vissza em lé ke zés. 1904. Kéz irat. Ma gán tu laj don. 23.



gá nak soha sem sze gül nek el len, ha nem ab ban, hogy mind egyik csak olyant kí ván jon a
másikátul, mit az egész öröm mel te het meg.”19

1880-ben ki ne vez ték fi ze tés te len minisztériumi se géd fo gal ma zó nak, majd
1882-ben lé pett elő va ló sá gos minisztériumi fo gal ma zó vá. Le he tő sé ge lett vol na
az egye te men a meg ürült sta tisz ti kai tan szék re is pá lyáz ni, ezt azon ban nem tar -
tot ta il len dő nek, mi vel úgy vél te, hogy nem áll még mö göt te ak ko ra szak mai múlt, 
amely fel jo go sí ta ná őt arra, hogy el fog lal jon egy egye te mi ka ted rát.20

A la kás be ren de zé sé hez na gyobb összeg re volt szük sé ge, ezért ap já hoz for dult
se gít sé gért, aki azon nal kül dött pénzt. Var gha Gyu la kö szö nő le ve lé ben a vá sár lás
szem pont ja i ról is tu dó sí tot ta ap ját, amely pu ri ta niz mu sát jól tük rö zi: „már meg is
kezd tem a tá jé ko zó dást, ta po ga tó zást bú to rok után, hogy no vem ber re mi nél ol csób ban jus -
sak mi nél jobb da ra bok hoz, a jó ság alatt szi lárd sá got, tar tós sá got ért ve, nem pe dig cif ra sá -
got.”21

Há zas sá guk alatt – leg több ször fe le sé ge meg bí zá sa it tel je sít ve –, min dig igen
nagy kö rül te kin tés sel vá sá rolt. A gye re kek nek ci pőt, ru hát, az asszo nyok nak kel -
mét, sza la got, pa mu tot vett. Fi a talhá zas ko ruk ban, Var gha Gyu la még a hi va ta li
rang lét ra alsó fokán állt, szű kös anya gi kö rül mé nyek kö zött él tek, ezért – fő ként
fe le sé ge tá vol lét ében – a ház tar tás vezetéséből is igen te vé ke nyen ki vet te a ré szét,
leg in kább a vá sár lás ból. Ezek ben az évek ben egy cse lé det tar tot tak, a gyer me kek
szü le té se kor vet tek föl még egy daj kát. „Még hi va tal előtt va gyok, de már meg jár tam a
piaczot s újra vet tem 100 pa ra di cso mot, csak a kö zép nagy sá gú ból 80 kr-on. Na gyot nem le -
het 1 frt 80 kr alul kap ni, s ha vet tem vol na, edé nyünk sincs annyi, ami be be le fért vol na.
Eb ből is lesz kü lön ben 9-10 itzére való, ha gon do lod, hogy jó vol na több, írd meg kér lek, s
szom ba ton is mét ve szek. Ma to jást is vet tem egy pár ha to son, édes anyám kül dött ugyan
120 da ra bot, de eb ből 9 da rab vagy össze tört vagy be hor padt, s ezen kí vül is el fo gyasz tot -
tunk né há nyat, úgy hogy alig több már 100-nál. Czélszerűbbnek tar tom eze ket a szép, friss
to já so kat meg hagy juk tél re, ami kor pén zért sem kap az em ber be csü le tes to jást. A to jás
már is mé reg drá ga, a mai piaczon nem le he tett 3-nál töb bet kap ni egy ha to sért, ami pe dig
ilyen táj ban hal lat lan drá ga ság.”22 „Teg nap a piaczon egy put tony sző lőt vet tem, bár az
na gyon drá ga volt, 2 frt 20 kr., de még sem áll hat tam meg, hogy ne ve gyek, tu dom, hogy a
gye re kek mennyi re sze re tik, hogy ne ma rad ja nak mi helyt be szo rul nak, mind járt gyü mölcs
nél kül. Így még is csak ol csóbb, mint ha az em ber ké sőbb ki csi ben ve szi, lett is be lő le 40 jó ko -
ra kö tés. Nagy gond dal kö töz tem föl, ol ló val ki vág tam be lő le min den hi bás sze met…”23

La ká suk kal kap cso lat ban is rend sze re sen vol tak prak ti kus öt le tei, fő ként azért, 
hogy költ sé ge i ket csök ken te ni tud ják: „…rak junk szé nát vagy szal mát, varr juk le
mint a szal ma zsá kot s azt ál lít suk a két ab lak közé a vég ső ab lak ban, az leg job ban ki zár ja a
hi de get. Ez nem rossz ta nács…én a vá szon zsák mér ta ni pon tos ság gal való ki sza bá sát, eset -
leg meg var rá sát ma gam ra vál la lom. Hi szem, hogy sok fű tőt gaz dál ko dunk meg vele…”24

A ké sőb bi évek ben, bár anya gi hely ze tük ja vult, a csa lád nagy sá ga mi att to vább ra
is ta ka ré ko san él tek. A cse lé dek szá ma is gya ra po dott, ál ta lá ban 2-3 dol go zott ná -
luk. Var gha Gyu la eb ben az idő ben már nem fog lal ko zott annyi ra ap ró lé ko san a
ház tar tás ügye i vel, egy re ma ga sabb po zí ci ó ba jut va, egy re több köz éle ti fel ada tot
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ellátva már nem jutott erre annyi ideje, másrészt a ház tar tá si fel ada tok ból egy re
több ju tott a gyer me kek re is.

Első gyer me kük, Ilo na szü le té se Var gha Gyu lá nak csa ló dás volt, ugyan is fiút
várt. „Thumann me sés könyv ét a kis Gyu lá nak szán ta” s most úgy érez te, hogy nincs
ki nek oda ad ja.25 A nagy apa, Var gha Já nos le vél ben pró bál ta fiát „ész hez té rí te ni”.
„A jó Te rem tő ben ne te ket ép, egész sé ges le ány ká val ál dott meg. Ve gye a Gond vi se lés ve le -
tek együtt, jó szü le i vel ol tal ma alá, ál dás sal kí sér je éle te pá lyá ján vé gig, le gyen örö me jó
szü le i nek, jó nő egy kor s lel kes hon le ány.”26 (Ez a né hány sor jól tük rö zi Var gha Já nos
ha gyo má nyos női sze re pek ről val lott né ze te it is.) Var gha Gyu la uno kái szü le té se -
kor, mint idős em ber, szin tén aver zi ó val fo gad ta a lá nyok szü le té sét. „An nak ter -
mé sze te sen nem örü lök, hogy is mét le ány szü le tett. Erre az új nem ze dék re két ség beej tő en
ne héz sors vár, hát még sze gény le á nyok ra. De hát le gyen meg Is ten aka ra ta.” Má so dik
gyer me kük fiú lett, de cse cse mő ko rá ban meg halt. Ek kor Var gha Gyu la egé szen
két ség be esett és úgy gon dol ta, soha nem le het töb bé fia. Var gha Já nos is mét vi -
gasz ta ló le ve let írt: „Ő (Is ten) tud ja mi a leg jobb rá tok néz ve. Ki tud ja, nem lett vol na-e
va la mi sze ren csét len ség nek ál do zat ja? Amit meg nem vál toz tat ha tunk, azon nyu god junk
meg, egész sé gün ket bú val ne emésszük. Élő ked ve se ink le gye nek sze me ink előtt….Vi gasz -
ta lá sul meg tar tot ta Ilon ká to kat.”27

Har ma dik gyer me kük, Zol tán szü le té sét óri á si lel ke se dés sel fo gad ta s kis gyer -
mek ko rá ban rend kí vü li mó don fél tet te. Zol tán után még egy lá nyuk és két fiuk
szü le tett: Er zsé bet, Ta más és a leg ki sebb: Gyu la (Jules), de Zol tán ma radt mind vé -
gig az atya ked venc gyer me ke. Bár Zol tán nem kö vet te őt köz vet le nül sem a jogi,
sem a köl tői pá lyán, még is róla mond ha tó el leg in kább, hogy apja szel le mé hez hű
ma radt. Gim ná zi u mi ta nár lett, emel lett ge ne a ló gi á val és csa lád tör té net tel fog lal -
ko zott. A má so dik fiú, Ta más lel kész lett, a har ma dik, Gyu la a csa lád „fe ke te bá rá -
nya” – óri á si kár tya adós ság ok kal ter hel te meg apja jö ve del mét – más fél évet
vég zett a gé pész mér nö ki ka ron, majd ügy nö kös kö dött, hi va tal no kos ko dott, vé gül 
dip lo mát szer zett. A lá nyok kö zül Ilo na el vé gez te a böl csész kart, né hány évig
gim ná zi um ban ta ní tott, majd hoz zá ment Podmaniczky Pál evan gé li kus te o ló gi ai
ta nár hoz és lel kész fe le ség lett. Er zsé bet Mol nár Jó zsef ügy véd hez ment fe le sé gül,
és ha gyo má nyos női hi va tást töl tött be. Var gha Gyu la kap cso la tai ré vén mind két
ve jé nek nagy ban elő se gí tet te hi va ta li elő me ne tel ét. (A gyermekek pá lya-, il let ve
társválasztásában el ső sor ban anyjuk, Szász Póla hatása volt elsődleges, aki ekkor
már az egyházi belmissziói mozgalom egyik kiemelkedő alakjának számított.)

A gye rek ne ve lés ből, gon do zás ból Var gha Gyu la is ki vet te a ré szét, fe le sé gé nek 
szó ló le ve le i ből ki de rül, hogy min den re volt gond ja: ru ház ko dás ra, táp lá lás ra, já -
ték ra. Ag gó dó ter mé sze te eb ben üt kö zött ki iga zán. Mi kor a gye re kek any juk kal
va la me lyik nagy szü lő nél töl töt ték a nya rat, ál lan dó an rém ké pek kí sér tet ték. „Kis
fi acs kán kat leg kö ze lebb tán már szok nyács ká ban ta lá lom, de elég erős-e már fenn tud ja-e
tar ta ni fe jét pap lan nél kül. Ilon kák nak jó volt a na gyon könnyű ruha az ir tóz ta tó me leg ben, 
de re mé lem most, hogy hű vö sebb re for dult az idő egy ki csit job ban fel öl töz te ti tek.”28 Le ve -
le i ben rend sze re sen fi gyel mez tet te fe le sé gét a ve szé lyek re: vi gyáz zon a disz nók -
ra, ne en ged je kö ze lük be a gye re ke ket, a ve szett a ku tyák ra, csép lés nél a gé pek re
és a lo vak ra. Nem csak a ki csi gyer me kek mi att ag go dal mas ko dott, ha nem na -
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gyobb ko ruk ban is oda fi gyelt a leg ap róbb rész le tek re is. Ami kor Zol tán fiát Cillibe 
küld ték „né met szó ra” a ha za fe lé út tal kap cso lat ban rész le tes uta sí tá sok kal lát ta
el, mint egy „anyai” gon dos ko dás sal: „Hoz zon a jó Is ten baj nél kül haza, édes fiam,
nem vagy már kis gyer mek, légy ügyes, sze mes, ak kor a vas úton nem ér het sem mi kel le met -
len ség. A hor dár nak, a ki pak ko dat a vas út hoz vi szi, ha 40 krajczárt adsz, jól meg lesz fi zet -
ve. Csak vi gyázz, hogy a ko csit, amely be ül nöd kell, el ne té veszd, s va la mer re más fe lé ne
vi gyen a vo nat. Nézd meg a ko csi fel írá sát jól, de azon kí vül a vas úti kalaúztól is kér dezd
meg na gyobb bi zo nyos ság oká ért. Azt hi szem, a tisz te le tes úr is ki kí sér, ő is szí ves lesz majd 
be szél ni a kalaúzzal. Pakk tás ká dat add fel min den eset re, elég lesz kézipakkal a pléd, a kö -
peny, es er nyő,….En ni va ló val lásd el ma gad jól. Bi zo nyo san ta lálsz hen test vagy cse me ge -
ke res ke dést, hol son kát ve hetsz. Az út hosszú Cillitől Bu da pes tig, késő es tig ha lál ra éhez nél
ele mó zsia nél kül.”29

Skó ci á ba tar tó Ta más fi á nak ugyan ilyen kö rül te kin tés sel írt: „A me te o ro ló gi ai je -
len tés ből lá tom…hogy az Észa ki ten ge ren vi ha ros idő ural ko dik. Ha el uta zá sod nap já ig
meg nem for dul, ne in dulj el, várd be a jobb időt. Ham burg is pom pás, ér de kes vá ros, akár
egy he tet el tölt hetsz ben ne kel le me sen és ta nul sá go san. A költ ség gel ne gon dolj, szí ve sen
vi se lem a költ sé get, csak hogy a vi har az Észa ki-ten ge ren meg ne tán col tas son.”30 Zol tán
fia sze rint élénk fan tá zi á ja volt az oka, hogy min den hely zet ben ve szélyt lá tott.
Ezért is volt nagy je len tő sé ge an nak, hogy fe le sé ge, aki min dent jót és rosszat Is ten
ke zé ből vett, igye ke zett rend re meg nyug tat ni. Gyak ran vi gasz tal ta egy bib li ai
mon dás sal, amit Var gha Gyu la kez det ben Skakespeare-nek tu laj do ní tott: „Csak
már megint bú su lás nak ne add a fe je det, ked ves öre gem, tu dod, hogy egy ve re becs ke sem
hull le a ház te tő ről.”31

A gye re kek tes ti, lel ki, szel le mi ne ve lé sé re kü lö nö sen gond ja volt, a gye re kek
sa já tos ér dek lő dé sét is pró bál ta fi gye lem be ven ni, res pek tál ni már egé szen ki csi
ko ruk tól fog va: „Teg nap dél után pe dig a bőr ki ál lí tás ra men tem ki. Sze ret ném ha még ak -
kor, mi kor ha za jöt tök tar ta na, el vin ném Zoltánkát, ki nek rop pant örö met okoz na, mert
van nak ott egé szen föl szer szá mo zott, ki tö mött lo vak, föl nyer gelt hu szár lo vak, hu szár ral a
há tu kon, … szer szám, os tor, stb., szó val azok a tár gyak, me lyek Zoltánkát leg in kább ér dek -
lik.”32 „Gye re kes” kí ván sá ga i kat is tisz te let ben tar tot ta, le ve le i ből úgy tű nik ter -
mé sze tes ként ke zel te azo kat: „Iluskánknak most nem írom meg az ígért le vél két, mert
nincs fecs kés le vél pa pí rom, már pe dig neki az a fő. Ha még bú sul, a mit kü lön ben nem hi -
szek, mert a gyer mek ha mar vi gasz ta ló dik, mondd meg neki édes an gya lom, hogy a fecs ke
nem so ká ra el re pül a kis le vél ké vel.”33

A tes ti gon do zás, test edzés is fon tos volt számára, mind gyer me ke i től mind
ma gá tól szi go rú an meg kö ve tel te. Híve volt a hi deg für dő nek, Kneipp-kúrának,
ezt gyer me ke i nél is al kal maz tat ta, a gim nasz ti ká nak, a sé tá nak. A gye re ke ket Bu -
da pes ten rit kán vit ték sé tál ni – el ső sor ban a rossz le ve gő mi att –, ezért tar tot ta el -
en ged he tet len nek, hogy a nya rat min dig va la hol vi dé ken tölt sék. Szel le mi
fej lő dé sü ket kü lö nö sen fon tos nak tar tot ta: nyá ron is gya ko rol tat ta őket azok ból a
tár gyak ból, ame lyek ből gyen géb ben tel je sí tet tek év köz ben, il let ve a nyelv ta nu -
lás ban való jó elő me ne telt (la tin, né met, fran cia) min den gyer me ké től meg kö ve tel -
te. Fe le sé ge eb ben nagy se gít sé gé re volt, hi szen az ő apja,  Szász Kár oly szin tén
gon dot for dí tott gyer me kei nyelv ta nít ta tá sá ra, így Pólát nő vé ré vel együtt két évre
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Szepesolasziba küld ték, hogy a né met és fran cia nyel vet elsajátítsák. Póla nyári el -
foglaltságai közé tar to zott ezek ből a nyelvekből korrepetálni gyermekeit.

Nem csak oda fi gyelt gyer me ke i re, ha nem aho gyan erre Zol tán fia vissza em lé -
ke zett, igen szi go rú és ko moly el vá rá sai is vol tak ve lük szem ben. „Var gha Gyu la
Zol tán ta nu lá sát nagy fi gye lem mel kí sér te. Mi vel a gye rek ko rán le fe küdt, meg tör tént
1895-98 közt, hogy az ágy ból rán ci gál ta ki, hogy ha va la me lyik tár gyat el fe lej tet te meg ta -
nul ni. 1898 őszé től kezd ve azu tán nem kel lett több biz ta tás, pá rat la nul kö te les ség tu dó lett.
Deák gyám le á nyá hoz in té zett le ve lét a na gyobb gyer me kek nek meg kel le ne ta nul ni.”34 Ez
utób bi ra egy le vél ben hív ta fel fe le sé ge fi gyel mét, amely ben kér te őt, hogy ol vas -
tas sa el a gye re kek kel Deák Fe renc le ve lét, s a na gyob bak nak aján lot ta, hogy kí -
vül ről is ta nul ják meg.35

„Amennyi re zsen ge gyer mek ko rom ra vissza tu dok em lé kez ni, édes apám na gyon ko -
moly em ber volt; ne vet ni alig lát tuk. Sem mi ér zé ke a gyer me ki já té kok iránt. Annyi ra pu ri -
tán, hogy még a koc ka já té kot sem tűr te, nem hogy a kár tyát. In kább fél tünk tőle, mint
sze ret tük. Maga is vég te le nül lel ki is me re tes lé vén, ugyan ezt kö ve tel te tő lünk, gyer me ke i től 
is. A meg le pe tés nek nem volt ba rát ja. A ka rá cso nyi aján dé ko kat elő re meg mu tat ta, ha már
meg vet te. Szó fu kar, ke vés be szé dű volt. Hi va ta li dol ga i ról soha ott hon nem be szélt. Ha kér -
dez tük, sok szor nem fe lelt. Így ment ez több szö ris. Ha vég re nem hagy tunk neki bé két, ha -
rag gal le tor kolt ben nün ket. Ilon ka né ném, a meg győ ző dés baj no ka sok szor szem be szállt
vele, mi ap rób bak pe dig meg hu nyász kod tunk. …Gyer me ki lel künk sok kal job ban sze ret te a
vi dám nagy bá csik nak, Kár oly nak, Bé lá nak36 tár sa sá gát s jó idő be ke rült, míg meg ta pasz tal -
tuk, hogy édes apám mi lyen ma ga san fö löt te áll ama zok nak, noha ők is a ki tű nőbb em be rek
közé tar toz tak.”37 – írta Zol tán fia ap já ról. Hi va ta li, köz éle ti mun ká já ban a diszk ré -
ció volt egyik jel lem ző tulajdonsága, hivatali problémáiról gondjairól soha nem
beszélt otthon. Az ellene elkövetett igazságtalanságok egy részéről felesége csak
halála után szerzett tudomást.

A kár tyát az „ör dög bib li á já nak” tar tot ta, ke zé be nem vet te vol na. A Szász csa -
lád ban a kár tyá zás hoz zá tar to zott a tár sa sá gi együtt lé tek hez, Póla gyak ran be szá -
molt róla, hogy ha la si es té ken az össze gyűlt ro kon ság mi lyen vi dám kár tyá zás sal
töl töt te az időt. A za jos tár sa sá gi éle tet kü lön ben sem sze ret te, ez fe le sé ge ro kon sá -
gá nál fő ként nya ran ta szin te min den na pos volt. Szász Pólánál eb ben óri á si vál to -
zást ho zott az 1896-os év, amely re „meg té ré sét” tet te. Ek kor csat la ko zott ugyan is a 
re for má tus egy ház úgy ne ve zett belmissziói moz gal má hoz, amely alap ve tő en
meg vál toz tat ta nem csak val lá si, ha nem min den na pi éle tét és fel fo gá sát is. Et től
fog va ő is sok olyan dol got el len zett, il let ve ki ik ta tott éle té ből, amely az előtt ter -
mé sze tes ré szét ké pez te. Így több kér dés ben is tel jes sé vált az egyet ér tés a há zas -
tár sak kö zött, pél dá ul a kár tya, a tánc, a szín ház, a könnyed ol vas má nyok kérdé-
sében, bár nem ugyan ab ból az alap elv ből ki in dul va. Var gha Gyu la szá má ra ezek
ugyan is nem val lá si meg győ ző dés ből vol tak el íté len dők vagy ér dek te le nek, ha -
nem ko moly, zár kó zott sze mé lyi sé gé ből, pu ri tán sá gá ból és „igé nyes ér ték rend jé ből”
adó dó an.

Volt a tár sa sá gi együtt lé tek nek egy má sik ked velt el fog lalt sá ga, amely ben Var -
gha Gyu la is szí ve sen résztvett: a kug li zás. Az egész Szász csa lád ra jon gott érte, –
le ve le ik ben gyak ran be szá mol nak róla, fő ként az ered mé nyek ről. „Teg nap előtt es -
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te fe lé át men tem Keletiékhez38 kug liz ni, most má sod szor a nyár fo lya mán, de úgy lát szik
rosszul dob ni, jól dob ni egy aránt ve sze del mes. Egy do bás ra kilenczet ütöt tem s a ki
kilenczet üt, an nak kilencz li ter sört kell fi zet nie, fe lét már meg fi zet tem, fe lét pe dig ma dél -
után fi ze tem, de ez zel be is fe jez tem kugliszereplésemet Bu dán. A múlt ko ri ha la si gya kor -
lat nak kü lön ben volt ered mé nye, most már ál ta lá ban na gyon tisz tes sé ge sen dob tam, ak kor
mi kor a kilenczet ütöt tem, a má sik két do bá som mal is mét le szed tem mind a kilenczet, há -
rom do bás sal te hát 18 ba bát, a mi könnyebb kug lin is rit ka ság.”39

Le ve lei is és a vissza em lé ke zé sek is el ső sor ban ko moly sá gát hang sú lyoz zák,
hu mo rá ról, ön iró ni á já ról – amely szin tén jel lem ző volt rá – el ső sor ban kéz irat ban
fenn ma radt ver sei, vers tö re dé kei ta nús kod nak. Csa lád tag ja i val gyak ran él ce lő-
dött ily mó don:

„Ágon a ma dár ka csi cser gi:
Ká véz na a véz na kis Er zsi.
Ga na jon ki a bál ja a ban ka:
Za bál na a bál na Ilon ka.”40 – írta lá nya i ról.

Ilo na lá nya gyer me ke i vel egy ide ig Var gha Gyuláéknál la kott, ami kor fér jét,
Podmaniczky Pált ki ne vez ték az eper je si te o ló gia új szö vet sé gi tan szé ké re. Pod-
maniczky Pál ál dott ál la pot ban lévő fe le sé gét és két kis gyer mek ét nem vit te rög -
tön ma gá val, ha nem apósáékhoz szál lá sol ta be őket. Ekkor született Vargha
Gyula verse is:

„Nem ké rek én csak egy zu gocs kát,
Hol szer te szét, mint rút va ran gyok,
Nem gug gol nak pe len ka ron gyok,
Hol szenny nem űz, zaj nem za var,
Gyom rot a bűz föl nem ka var.”41

Uno ká i ról: „Ér ték sze rint” cím mel írt ver set:
„A ki sebb – na gyobb uno ká kat
Ha bolt ba árul nák, mint a ba bá kat,
A ti zen nyolc ból, iga zat szól va,
Ha tot, he tet ha tán meg vet tem vol na.” (1924. jún. 29.)42

A kö ze leb bi vagy tá vo lab bi ro kon ság tag ja in kí vül a tár sa dal mi, po li ti kai, egy -
há zi je len sé gek, tör té né sek fe lett ér zett bosszú sá gát is rend sze re sen fo gal maz ta
meg vers ben. A Pro tes táns Szem le szer kesz té sé ben 1924-ben vál to zás tör tént,43

amely Var gha Gyu la sze rint te ret en ge dett a mo dern irány za tok kép vi se lő i nek is:
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38 Ke le ti Kár oly.
39 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1886. júl. 29.) R.L. C/97 8.d.
40 Var gha Zol tán: Em lé ke zés Ilon ka né ném re (Budapest), 1954. 2. Kéz irat. R.L. C/97.
41 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1918. 71.
42 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1924. 95.
43 Zsinka Fe renc nem ze ti mú ze u mi könyv tár nok lett a fe le lős szer kesz tő, a lap szel le mi ve ze tő je,
a fő szer kesz tő Ra vasz Lász ló volt.



„Ki az új kony ha főz té ből za bált,
Nem kell an nak Koz ma, Szabolcska, Bárd,
Ott van nak a Szép Er nők, Füst Mi lá nok,
Jó ét vá gyat kí vá nok.”44

Dar win el mé le té vel kap cso la tos vé le mé nyét a Ham va dó tü zek című kö te té ben is
meg je len tet te:

„Dar win arc kép ét néz ve so ká ig,
Nem ta ga dom,
El hit tem, hogy az ilyen po fá nak,
Az őse ma jom.” (1924. júl. 14.)

Zol tán fia em lé ke zett arra, hogy Arisz to pha nész víg já té ka in vagy a Don
Quijotén mennyi re jól tu dott apja mu lat ni. „Olyan szé les, homérosi ka ca gást so ha sem
ta pasz tal tam Var gha Gyu lá nál, mint mi kor ezek ről be szélt.”45

Var gha Gyu la ér zé ke nyeb ben re a gált azok ra a tré fák ra, ame lyek sze mé lyét
érin tet ték, ezért Pólának, fő ként fi vé rei jó ked vű, kis sé bo hém ter mé sze té ből adó -
dó vic ce lő dé sei mi att ne megy szer kel lett bé kí tő en fel lép nie. Így tör tént ez ak kor is, 
ami kor Bibó An tó nia en ge dett meg ma gá nak egy tré fás meg jegy zést ve jé vel kap -
cso lat ban: „Saj ná lom, hogy rosszul esett a ked ves mama tré fál ko zá sa, mert hi szen csak
tré fa az egész, s kár érte ha ra gud ni. Kár oly ol vas ta el azt a le ve let, mely ben írod, hogy a me -
leg csak nem el vi sel he tet len volt, úgy hogy Ilonáékhoz me net há rom szor szé dü lés fo gott el.
Ez a mon dat ép pen a ba rack fő zés ről szó ló mon dat után kö vet ke zett, s Kár oly a „me leg” szót 
„mely”-nek ol vas ta , s ő csi nál ta ezt a vic cet, hogy te a lekvárfőzést el vi sel he tet len nek ta lál -
tad, s egé szen be le szé dül tél. Ezen nincs mit ha ra gud ni, mi is ne vet tünk raj ta, de mi vel té -
ged bánt, majd lesz rá gon dom, hogy sen ki se ol vas sa el le ve le det. Én ezt sem ad tam oda
Kár oly nak, ha nem ne ked ír tam, s a te le ve led mel let tem fe küdt az asz ta lon, Kár oly fel vet te,
el kezd te ol vas ni, s mi vel sem mi ti tok nem volt ben ne, én nem til ta koz tam.”46 Ez utób bi
meg jegy zés utal arra a kü lönb ség re is, amely a két csa lád kö zött fenn állt az in ti mi -
tás te rén, ugyan is a Szász-csa lád ban gya kor ta meg esett, hogy fel ol vas ták egy más -
nak le ve le i ket, Var gha Gyu lát ez za var ta, ő ugyan is szű kebb re von ta a ma gán élet
ha tá ra it. „Nem sze re tem ma gam házi pon gyo lá ban mu to gat ni.”47 – írta ezzel kapcso-
lat ban feleségének.

Ön ma gá ról azon ban gyak ran írt ön iró ni á val mind ver se i ben, mind le ve le i ben.

A te het ség fá tu ma

„Bár mi be kezd tem, bár mit csi nál tam,
Kö zép sze rű nél meg nem áll tam,
De bár lel ke met ki tet tem,
Re mek lé sig sohsem vit tem” (1926. nov. 29.)48
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44 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1924. 84.
45 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. Ma gán éle te 1879–
1892. 24.
46 Szász Póla le ve le Var gha Gyu lá hoz (Ha las, 1887. júl. 27.) R.L. C/97 15.d.
47 Vargha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. Rév ben. 14.
48 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1926. 15.



Ak ku rá tus ság jel le mez te nem csak a csa lá di élet ben, ha nem hi va ta li mun ká já -
ban is. Rend kí vü li lel ki is me re tes ség gel dol go zott, bár a sta tisz ti ka nem elé gí tet te
ki iga zán. 1892-ben nyer te el a sta tisz ti kai hi va tal al igaz ga tó sá gát, mi nisz te ri osz -
tály ta ná cso si rang ban, 1901-ben ne vez ték ki igaz ga tó vá, mi nisz te ri ta ná cso si
rangban. „…a szi go rú kis bí ró éj jel-nap pal mun ká ra ser ken tett, hogy min dent mi nél job -
ban, mi nél előbb el ké szít sen s pél dát mu tas son hi va tal no ka i nak.”49 Mi kor be köl tö zött
igaz ga tói iro dá já ba, ta lált ott egy olyan te le font, amely nek se gít sé gé vel le le he tett
hall gat ni a mun ka tár sa kat, ezt azon ban azon nal le sze rel tet te. Be osz tott jai – Var -
gha Zol tán vissza em lé ke zé sei sze rint – tisz tel ték lel ki is me re tes sé ge, pon tos sá ga,
munkamorálja miatt.

1914-ben ki ne vez ték ál lam tit kár rá. Na gyon ne he zen vál lal ta el a fel aján lott
posz tot. Két hó na pig tar tott, míg si ke rült „meg pu hí ta ni”. Ab ban, hogy még is be -
ad ta a de re kát köz re ját szott Ti szá ról ki ala kult vé le mé nye, mi sze rint „… ő az egyet -
len, aki még az utol só pil la nat ban meg ál lít hat ja a nem zet rom lá sát.”50 1917-ben a Ti sza-
kor mány le mon dá sá val azu tán ő is vissza vo nult. Fia le ír ta, hogy az új po zí ci ó val
járó elő nyö ket aver zi ó val fo gad ta apja. Nem sze ret te a mél tó sá gos ti tu lust, alig le -
he tet te rá bír ni arra, hogy a hi va tal lal járó au tót el fo gad ja. Úgy gon dol ta: mi ért ne
jár hat na vil la mo son to vább ra is? Vé gül be lát ta, hogy ez zel időt ta ka rít hat meg, de
Löbre egy szer sem volt haj lan dó au tó val men ni. A vas úti sza lon ko csit sem akar ta
igény be ven ni – ez szin tén új po zí ci ó já val járt együtt –, egész hi va ta li ide je alatt
két szer vagy há rom szor hasz nál ta.51 Azért viszont haragudott, hogy felesége egy
ideig a másodosz tá lyon utazott továbbra is.

1914-ben meg vá lasz tot ták a Mun ka párt szí ne i ben Kas sa kép vi se lő jé ül. Ugyan -
eb ben az év ben Berzeviczy Ger gely a Bu da pes ti Szem le ha sáb ja in nyílt le ve let in té -
zett Var gha Gyu lá hoz, hogy a Him nusz első vers sza ká hoz ír jon egy éne kel he tő
má so di kat, a mű azonban, nyom ta tás ban vé gül nem je lent meg.

Is ten áldd meg a ki rályt,
Or szá gunk ki rá lyát,
Fény di cső ség fon ja át
Ősi ko ro ná ját,
Tör je össze a csa tán
Min den el len sé gét,
S hoz zon hősi harc után
Di a dal mas bé két.52

Hi va ta li és köz éle ti te vé keny sé ge ren ge teg ide jét és ener gi á ját fel emész tet te –
fő ként azért mert min den po zí ci ó já nak ma xi má li san meg akart fe lel ni. A szo ro san
vett hi va ta li mun ka mel lett fog lal ko zott tu do má nyos mun ká val, mint sta tisz ti kus
ren des tag ja volt a Tu do má nyos Aka dé mi á nak 1907-től. A Kis fa ludy Tár sa ság má -
sod el nö ke volt és te vé ke nyen részt vett több tár sa ság mun ká já ban is. Kü lön bö ző
bi zott sá gok ba is be vá lasz tot ták, így pél dá ul a rák ku ta tó bi zott ság ba is, ahol ő volt
az egye dü li, aki nem or vos ként vett részt a mun ká ban: a meg hí vást azért kap ta,
mert rák sta tisz ti ká val is fog lal ko zott.
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49 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1899-től. 39.
50 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1914. 175.
51 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1914. már ci us tól. 1.
52 Var gha Zol tán ua. 1914. 14.



Szo ron gá sa in, ame lyet egy-egy hi va ta los köz sze rep lés oko zott, fe le sé ge pró -
bál ta min dig át se gí te ni. Egy al ka lom mal pél dá ul, ami kor a nem zet kö zi de mog rá -
fi ai kong resszu son né met nyel vű elő adást kel lett tar ta nia, Póla – aki nek nem
je len tett prob lé mát a né met nyelv – így bá to rí tot ta fér jét: „Nem kell azt olyan na gyon
ko mo lyan ven ni, in kább a mu lat sá gos ol da lá ról fog ni fel. Egy kis vál to za tos sá got hoz egy -
han gú éle ted be, egy ki csit szó ra ko zol, né me tül dis ku rálsz, ennyi az egész. Va la hogy csak
még a fe jed se fáj dul jon meg tőle”.53

Szi go rú na pi rend sze rint élt Fon tos nak tar tot ta az idő be osz tást, a rend sze res -
sé get, ki szá mít ha tó sá got, csa lád ját min dig tá jé koz tat ta ar ról, ho gyan töl töt te nap -
ja it akár a hét köz nap ok, akár egy-egy uta zá sa so rán. „Reg gel 5 1/2 óra kor ke lek,
fel öl töz ve, ki nyi tok min den ab la kot s ki vo nu lok az elő szo bá ba, ott dol go zom, köz ben reg ge -
liz ve s az új sá got át fut va, 9 órá ig, ek kor a hi va tal ba me gyek., in nen ebé del ni, hon nan, 3 óra
felé ju tok haza, megint mun ká hoz ülök, dol go zom este 7-ig, ek kor is mét ál ta lá ban ab lak nyi -
tás kö vet ke zik s séta a vár kert ben 8 1/2  órá ig, ek kor uzson na,va cso ra s 9-kor le fek szem, ez a
napi élet ren dem, mely azt hi szem egé szen czélszerű s mely től nem is aka rok el tér ni.”54

Var gha Gyu la egész sé gi ál la po tá val kü lö nö sen so kat fog lal ko zott, min den év -
ben va la mi lyen új kú rá ba kez dett. A rend sze res séta mel lett, ki pró bál ta a Kneipp-
kú rát, a svéd tor nát, a masszázst. „Egész sé gem hála Is ten nek jó, a nagy me leg bár elég
kel le met len, de meg le he tő sen el tű röm s ezt rész ben an nak tu laj do ní tom, hogy min den ál -
dott este tor ná zom ott hon ré szint va sak kal, ré szint kü lön fé le test moz du lat ok kal, ami ket egy 
né met ké pes fo lyó irat ban va la mi né met dok tor aján lott a szo bá ban ülő kö zön ség nek.”55

Az ál lan dó meg fe szí tett szel le mi mun ka mi att érez te szük sé gét an nak, hogy rend -
sze re sen vé gez zen va la mi lyen test edzést. „Nem is kép ze led vén sé gem re mire ad tam rá
a fe je met. Hét fő től kezd ve úsz ni ta nu lok, De zső bíz ta tá sá ra, ki szin tén most ke rült kö tél re.
Bi zony ko mi kus lát vány lesz, a mint a kö té len rug da ló zunk, mint a ho rog ra ke rült bé kák.
…én fő leg azért szán tam rá ma ga mat, mert He ge dűs kü lön ben is für dőt preskribált s én ed -
dig ren de le té nek nem igen fe lel tem meg, pe dig ha az em ber ki akar gyógy ul ni, ko mo lyan
kell hoz zá lát ni.”56

Mi vel gyom rá val rend sze re sen be te ges ke dett, kü lö nö sen oda fi gyelt az ét ke -
zés re és pró bál ta kü lön fé le gyógy víz kú rák kal rend ben tartani egészségét.

Si ke res hi va ta li elő me ne te le és köz élet ben be töl tött sze re pe el le né re, Var gha
Gyu la el ső sor ban köl tő sze re tett vol na len ni. Ez az álma tel jes egé szé ben csak
nyug dí jaz ta tá sa után va ló sul ha tott meg, nem vé let len, hogy leg ter mé ke nyebb
mű vé szi kor sza ka is erre az idő szak ra te he tő. 1924-ben írta: „Sta tisz ti kus töb bé nem
va gyok. Két lé lek élt ben nem so ká ig, a sta tisz ti kus és a köl tő. Az utób bi több mint négy év ti -
ze den ke resz tül rab szol ga ság ban tar tot ta az utób bit. De vég re a köl tő le ráz za a sta tisz ti kust 
már, s ő lett kor lát lan úrrá.”57 Más hol úgy nyi lat ko zott, hogy a sta tisz ti ka irán ti ér -
dek lő dé sét nem ze te sor sán való sza ka dat lan ag gó dás éb resz tet te fel. Ad dig egy -
for mán meg pró bált mind iro dal mi te vé keny égé nek – for dí tott is, kri ti ká kat is írt
rend sze re sen –, mind a hi va ta li kö ve tel mé nyek nek ele get ten ni, ame lyet rö vid po -
li ti kai pá lya fu tás egé szí tett ki. Fe le sé ge min dig arra biz tat ta, hogy ír jon töb bet,
akár hagy ja ott a Sta tisz ti kai Hi va talt, Var gha Gyu la azon ban, mint fe le lős ség tel -
jes csa lád fő, pon to san tisz tá ban volt vele, hogy meg él he té sü ket csak hi va ta li elő -
me ne te lé vel biz to sít hat ja. Eb ben ál lás pont ja tel je sen meg egye zett apó sá é val,
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53 Szász Póla le ve le Var gha Gyu lá hoz (Káva, 1894. aug. 29.) R.L. C/97 15.d.
54 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1887. júl. 10.) R.L. C/97 8.d.
55 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1888. aug. 1.) R.L. C/97 8.d.
56 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1886. júl. 23.) R.L. C/97 8.d.
57 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1924. 83.b.



Szász Kár olyé val, aki szin tén ál la mi hi va tal no ki, majd püs pö ki hi va ta la mel lett
„ál do zott” az iro da lom nak. Egyi kük sem vá lasz tot ta a bi zony ta lan „mű vész éle -
tet”, „al ko tó pá lyát”. „…ta po som az egy han gú ta po só mal mot, mely nek neve hi va ta los
napi fog lal ko zás, öröm nincs ben ne, ha szon se sok, de leg alább, ha szű ken is, meg ad ja a
min den na pi ke nye ret, és ha az lel kem szent egyűgyűségében nem is mer ne egyéb imád sá got 
a „Mi atyánk nál” tö ké le te sen elég is len ne. Szép az a szi lárd ke resz tyé ni bi za lom, mely csak
a má val tö rő dik a hol na pot pe dig bíz za a gond vi se lés re, hány ál mat lan éj sza ká tól és gond -
telt nap tól men ti meg az em bert, de ne kem már nincs ilyen erős hi tem. A má val a min den -
na pi szá raz ke nyér mel lett is meg tud nék elé ged ni, de a hol nap, de a jövő! Ez a mi nem hágy
nyu god ni, ez tár sa ma gá nyom nak, gyö tör, kí noz, me ne kül nék tőle, de nem tu dok s lel kem
úgy meg haj lik alat ta, mint a zi va tar tól föld re fek te tett ga bo na.”58

„Itt hon ver gő döm a sta tisz ti ká val s gon dol ko zom hol mi epi kai dol gok ról, mind a ket tő
na gyon nyom ja a lel ke met, úgy kép zeld őket mint két nagy czirmos kan dúrt, me lyek kö zül
egyik a mel le men ül, a má sik pe dig itt mel let tem mo rog rá, majd neki ug rik, le ker ge ti
amazt, s ő ül a he lyé be s ez így megy fo lya ma to san fel vált va, de egyik min dig a mel le men ül. 
Ta lán azért nem megy egyik ben sem a do log, vagy leg alább is nem megy úgy, mint ahogy
kel le ne, mert a vas úti sta tisz ti ká val még is csak ha lad ga tok.”59 „…azért ma radt még raj tam 
elég sok sú lyos kő, mert annyi vol na a ten ni va ló s én alig ha la dok más ban, mint a ron gyos
sta tisz ti ká ban.”60 Mi u tán nyug díj ba vo nult még a szak la po kat is le mond ta, töb bet
nem volt haj lan dó sta tisz ti ká val fog lal koz ni.

A po é ta sá gon kí vül volt még egy „sze rel me”: a gaz dál ko dás. Va ló szí nű leg
gyer mek ko ra, apja pél dá ja is meg ha tá ro zó volt eb ben, aki a jo gász sá got hagy ta ott
a vi dé ki gaz dál ko dás ked vé ért. 1897-ben a csa lád bir to kot vett Löbön, el ső sor ban
azért, hogy a gye re kek nyá ri nya ral ta tá sá nak kér dé sét meg old ják. Itt Var gha Gyu -
la vég re meg va ló sít hat ta régi ál mát, egy sa ját gaz da sá got. Löbön ga bo nát, sző lőt
ter mesz tet tek és volt egy te he né sze tük is. Ag go dal mai so rát ez zel igen csak csak
meg sza po rí tot ta, ugyan is et től kezd ve ál lan dó an nyug ta lan ko dott az eső, a szá -
raz ság, és a kár te vők mi att. „Ele mi erő vel ve tet te be ma gát a gaz dál ko dás ba, vé gig sza -
lad ván egy nap több ször is a ha tárt. Gyö nyör kö dött te he ne i ben, me lye ket akác le vél lel
ete tett s fü lök tö vét va kar gat ta, disz na i ban, me lyek nek pa rajt szag ga tott, tyúk ja i ban, me -
lye ket ocsú val, meggyel, zöld bo gár ral ete tett. …Ki járt a sző lő be, ahol min den tő két is mert,
s azon nal rá csa pott, ha akár gom ba be teg sé get, akár pa tát sej tett. ..Pa tá kért fél mé ter nyi re is
le ásott pusz ta kéz zel s szed te ki a cse re bo gár ál cát a sző lő vagy gyü mölcs fa alól.”61 A gaz -
da ság ban nem csak régi ta pasz ta la ta i ra ha gyat ko zott, ha nem szak köny ve ket ol va -
sott, min den ről pon tos fel jegy zést, sta tisz ti kát ké szí tett, ki kér te szak em be rek
vé le mé nyét. Ha egy új kár te vőt vagy be teg sé get fe de zett föl a nö vé nye ken, rög tön
be vit te jó is me rő sé hez a Ro var ta ni Ál lo más igaz ga tó já hoz – Jablonovsky Jó zsef -
hez –, hogy meg tud ja mi tá mad ta meg fél tett nö vé nye it és mi vel vé de kez het ezek
el len. Mi vel ide je nagy ré szét Pes ten kel lett töl te nie, kü lön fé le funk ci ó i nak meg fe -
lel ve, csa lád já nak kel lett helyt áll nia Löbön. „…ha lel kem su gal la tá ra hall gat nék ,s
nem kel le ne hor doz nom a kö te les ség ci li ci u mát, egé szen bú csút ven nék a nyil vá nos élet től s 
Löbre vo nul va töl te ném el éle tem hát ra le vő ré szét. Le het, hogy ag gód va, töp reng ve, de az is
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58 Var gha Gyu la le ve le szü le i hez (Budapest, szept. 11.) R.L. C/97.
59 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1884. aug. 13.) R.L. C/97 8.d.
60 Var gha Gyu la le ve le Szász Pólához (Budapest, 1888. júl. 6.) R.L. C/97 8.d.
61 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1897-től. 5.



le het, hogy lel ki bé kes ség ben” – írta 1902-ben.62 Fe le sé ge és fő ként Zol tán fia ve zet te
tá vol lét ében a gaz da sá got, és szá molt be min den ről rend kí vül ap ró lé ko san le ve le -
i ben. Var gha Gyu la pe dig Pes ten szo ron gott: „Mi lyen bol dog na po kat tölt het nénk, ha
me ne kül ni tud nék az ag go dal mak tól, me lyek, mint este a szunyograj, foly vást fü lem be du -
dál ják kel le met len nó tá ju kat.”63 Na gyon sze ret te vol na, ha va la me lyik fia foly tat ja az
apai ha gyo mányt, de egyi kü ket sem ér de kel te a gaz dál ko dás. Fe le sé gé nek szó ló
le ve le i ben gyak ran ej tett szót ar ról is, hogy a gye re kek nek mi lyen mun ká kat ad -
jon: „A gyer me kek men je nek ki bo gár va dá szat ra [a sző lő be]. Ha már va la mi hasz nos fog -
lal ko zást nem ta lál nak leg alább a pa rajt gyom lál hat nák s a kert ben a kis fák ke rü le tét ki csit
meg ka pál gat hat nák…a vad gesz te nye fá kat… jól meg is lo csol hat nák. Olyan kö zel van nak a 
kút hoz, hogy iga zán já ték oda vin ni egy kan na vi zet.”64 Zol tán fia há zas ság kö té sé ig lel -
ki is me re te sen tel je sí tet te apja meg bí za tá sa it, de nem ér zett kü lö nö sebb ked vet a
gaz dál ko dás hoz. Var gha Gyu la meg pró bál ta egé szen part ner ként ke zel ni Zol -
tánt, meg osz tot ta Löb min den gond ját-ba ját, örö mét fi á val, de ez sem ha tott. A ti -
né dzser fi ú nak, aki – mint em lí tet tem – Cilliben töl tött hosszabb időt a né met
nyelv ben való jár tas ság mé lyí té se okán, rend sze re sen ka pott ap já tól rész le tes be -
szá mo lót, sta tisz ti kát a gaz dál ko dás me ne té ről. A gaz dál ko dást Szász Póla sem
sze ret te kü lö nö seb ben, s fő ként az első idő ben han got is adott en nek. „Gaz dál ko dá si 
haj la mok bi zony egyik gyer me künk ben sin cse nek, va la mint ben nem sem, de hát azt hi -
szem, nem is igen fog nak nagy ko ruk ban sem gaz dál ko dás sal fog lal koz ni. Ha pe dig, más
lesz a mun ka kör ük, úgy csak ab ban áll ják meg a he lyü ket, nem olyan nagy baj, ha eh hez
nincs passzi ó juk. Ma gam is ügyet len nek és ide gen nek ér zem ma ga mat ezen a té ren, hogy
szin te olyan fur csa, hogy ve led foly ta tott le ve le zé sem is csu pán a gaz da sá gi dol gok ra vo -
nat ko zó kér dé sek ből és fe le le tek ből áll, mint ha egyéb ről nem is vol na ér de mes be szél ni a vi -
lá gon”65 Nyugdíjaztatása után, 1918 őszén Vargha Gyula végleg leköltözött Löbre,
ahol aztán két kedves tevékenységével tölthette utolsó éveit. Erre az időre már
Póla is beleszokott a falusi életbe. Öreg korukban idejük egy jó részét kitöltötte a
gazdálkodás, és a nagyszámú unokahad. Majdnem 600 holdon gaz dál kod nak.

A gaz dál ko dá son be lül a tyúk tar tás je len tet te szá muk ra a leg na gyobb örö möt.
Min den tyú kot el ne vez tek, sőt volt olyan is, ame lyik két ne vet ka pott: egy min -
den na pit és egy Shakes peare -től köl csön zöt tet.66 1928-ból fenn ma radt a sta tisz ti ka 
az évi to jás ho zam ról, ame lyet Var gha Gyu la kül dött egy le vél ben fe le sé gé nek:
„Fáni 123 to jás sal, 100-at tojt a Póli, Klá ra, Bellus, Lóta, 90-et: Tini, Gili, Gilda, Gusz ta,
Gyön gyi, Stanci, Lenci, Len ke, Nusi. 80-at: Man ci, Tudi, Iza, Mimi, Ica, Gré ti, Pepi, Hil -
da, Pör ke, …és így foly ta tó dik a sor. A vé gén a ke ve set to jók kal kap cso lat ban meg jegy zi:
„No de az év vé gé ig ezek is pó tol hat ják s ha há tul ma rad nak, ak kor is nagy ér de mük, hogy jó 
köl tők és ki tű nő csir ke ve ze tők. Kár vol na őket le vág ni.”67

Emel lett idős ko ruk ban mind ket ten ak tív szel le mi mun kát foly tat tak, Póla az
egy ház ban, Var gha Gyu la pe dig a „po é ta ság ban” ezen kí vül a Kis fa ludy Tár sa ság -
ban és az Aka dé mi án.

Mind az or szág, mind egy há za köz ügyei rend kí vü li mó don fog lal koz tat ták
főhősünket. Ver se i ben is, le ve le i ben is rend sze re sen han got adott an nak a fé lel mé -
nek, hogy nem ze te a vesz té be ro han. 1919-ben írta lá nyá nak a kö vet ke ző so ro kat:
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67 Var gha Gyu la levele Szász Pólához 1928. júl. 1., R.L. C/97 8.d.



„Szo mo rú idők ezek, s nem tud ja az em ber, mit hoz a hol nap. Én re mény te le nül né zem a jö -
vőt, fé lek, hogy ez a sze ren csét len nem zet, me lyet nem csak a sors ül döz, ha nem sa ját bűne
is, meg hal, még pe dig a fel tá ma dás re mé nye nél kül. Én a min den föl di dol gok mu lan dó sá -
gá ban és hi á ba va ló sá gá ban ke re sek meg nyug vást, édes anyád a Krisz tus ban.”68

Sa já tos szem pont ból fog lalt ál lást a női vá lasz tó jog gal kap cso lat ban is, emi att a
la pok nagy ré szé ben sú lyos tá ma dás érte. A női vá lasz tó jog kér dé se 1918-ban ke -
rült a par la ment elé, Var gha Gyu la el le ne sza va zott. A vá lasz tó jo gi bi zott ság ban
el mond ta ez zel kap cso la tos vé le mé nyét, amely re a Nő című fe mi nis ta lap új ság író -
ja is hi vat ko zott: „Sen ki sem na gyobb tisz te lő je a nők nek, mint ő, de nem tart ja al kal mas -
nak a mai for ron gó időt, mely sok sa la kot vet fel, hogy most bo csás suk be a kép vi se lő-
vá lasz tá si küz del mek be a nő ket és le szál lít suk őket ar ról a pidesztálról, me lyen ál la nak.
Kép te len ség azt hin ni, hogy a fér fi-kép vi se lők nem hord ják épp úgy szí vü kön a nők ér de ke it, 
mint a fér fi a két.”69 A tá ma dá sok kal kap cso lat ban több gúny ver se is szü le tett, pél -
dá ul Szé ke li Fe renc ről,70 aki a ra di ká lis vá lasz tó jog mel lett kar dos ko dott:

Böl csek nek ő soh se volt a bak ja,
Ma meg vég képp üres a ko bak ja,
Nin csen ab ban csak egy ke vés tök mag,
Neki im már a ma gyar ér dek bikkmakk”71

A re for má tus egy ház éle té ben so ká ig tény le ge sen nem vál lalt funk ci ót, bár –
fő ként fe le sé ge, majd fia ré vén – min den ese mény ben részt vett vagy ál lást fog lalt.
1905-ben pél dá ul a bu da pes ti pap vá lasz tás kor a két je lölt: Sza bó Ala dár és Mol nár 
Hugó kö zül a csa lád az előb bit tá mo gat ta. Var gha Gyu la, mint vá lasz tá si bi zott sá -
gi tag vett részt a szavazáson, ekkor írta a következő verset:

Ev. Ref. mal munk vi tor lá ja be ócs ka,
Hej, rá fér ne egy sza bó, vagy sza bócs ka,
Úgy de bi zony, egy két gyön ge sza bó nál, Ma lom kö rül töb bet ér egy jó mol nár.72

1917-ben vá lasz tot ták egy ház ke rü le ti vi lá gi ta nács bí ró vá. Ezt a po zí ci ót is el ső -
sor ban azért vál lal ta el, mert hitt ab ban, hogy Ra vasz Lász ló püs pök sé ge jó té kony
ha tás sal lesz a re for má tus egy ház meg úju lá sá ra. Bár csa lád tag jai kö zül so kan
egész éle tü ket a belmissziónak szen tel ték, Var gha Gyu la nem tu dott ez zel iga zán
azo no sul ni, csak annyi ban sze gő dött hí vé vé, amennyi ben úgy lát ta, hogy min den
er köl csi meg úju lás hasz nál nem ze té nek. Az „el va kult” val lá sos sá got és az egye -
sü le tek ben zaj ló el len sé ges ke dést rosszal ló an szem lél te. Fe le sé ge ha tá sá ra azon -
ban egy re in kább bibliolvasóvá vált. 1905-ben, ami kor Lon don ba uta zott egy
kon fe ren ci á ra, fe le sé ge meg hagy ta, hogy út köz ben ol vas gas sa a Bib li át. Le ve lé -
ben be szá molt ar ról, hogy kis bib li á ját elő ször a ha jón vet te elő s ol va sott be lő le
han go san, hogy kol lé gá ja is, aki vele uta zott, hall ja, „ki azon ban, úgy hi szem, olyan
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hívő sincs, mint én.”73 Út köz ben rend sze re sen ol vas gat ta a Bib li át, Ja kab le ve lei job -
ban tet szet tek neki Pá lé nál (Pa ris, 1905. aug.8.)74 A belmissziótól azon ban mind vé -
gig meg tar tot ta el ha tá ro ló dá sát. Meg ro vás című ver sé ben írta:

„Sok szor meg ró ja fe le sé gem
Hi ú sá gom és pro fán fe cse gé sem,
Ő szó ban szi go rú, elv ben bá tor,
Mint egy pu ri tán pré di ká tor.” (1924. júl. 4.)75

Köl té sze té ben Arany Já nos és Gyu lai Pál vol tak a pél da ké pei. Apó sá val, Szász
Ká rollyal egy volt iro dal mi íz lé sük, jól tud tak együtt dol goz ni. Együtt ad tak ki
pél dá ul két gye re kek nek szó ló ver ses kö te tet. Ugyan azok ban a la pok ban pub li kál tak:
el ső sor ban a Bu da pes ti Szemlében, a Va sár na pi Új ságban. Mind ket ten for dí tot tak
klasszi ku so kat, így Var gha Gyu la Goet hét, Schil lert. Ami kor csa lád ja vidéken volt,
sok időt töl töt tek együtt apó sá val, pél dá ul ilyen kor rend sze re sen együtt va cso ráz tak.

A csa lád ban rend sze res prog ram volt a fel ol va sás, ami kor min den ki el mond -
hat ta vé le mé nyét az új don sült al ko tás ról. Szász Pólának mind apja, mind fér je
meg mu tat ta köl te mé nye it és ki kér te vé le mé nyét. Var gha Gyu la ké sőbb Ta más fi á -
nak, il let ve böl csész sza kot vég zett na gyob bik lá nyá nak, Ilon ká nak mu tat ta meg
vagy küld te el ver se it és vár ta tő lük a kri ti kát. Mind ket ten lel ki is me re te sen ele get
tet tek en nek az el vá rás nak, rész le te sen ele mez ve az új mű ve ket. Var gha Gyu la a
mo dern irány za to kat, a Nyu gatot rend kí vül éle sen tá mad ta és kri ti zál ta, éle te utol -
só éve i ben har co san emel te fel sza vát az újí tó tö rek vé sek kel szemben.

1918-ban Hatvany La jos Esz ten dő cím mel szép iro dal mi la pot in dí tott, mely nek
mun ka tár sá ul Var gha Gyu lát is fel kér te. Az első szám ba el is küld te egyik ver sét,
de a kap cso lat ha ma ro san meg sza kadt. En nek okát egy le ve lé ben köz li. „Na gyon
há lás va gyok ró lam való jó vé le mé nye dért. Az öre gek és fi a ta lok kö ze le dé sét én is na gyon
óhaj tom.76 Kö zös célt szol gá lunk, mi ért áll nánk egy más sal szem ben el len sé gek gya nánt. A
meg ér tést ke res tem min dig …Meg val lom, az „Esz ten dő” első szá má ban két do log kel le -
met le nül érin tett. Az egyik ép pen a Te cik ked Berzeviczyről. Berzeviczy, aki maga a meg -
tes te sült kö te les ség tu dás és lel ki is me ret, pon tos ság, annyi ér té kes tu laj don ság van, hogy
akár tart ja va la ki je les író nak, akár sem, tisz te let tel kell meg ha jol ni min den eset re ki vá ló
egyé ni sé ge előtt. En gem gyer mek ko ri ba rát ság is fűz hoz zá, s fáj dal ma san esik, hogy bár ár -
tat la nul, az a lát sza ta van, mint ha ne kem is bi zo nyos kö zös sé gem vol na a tá ma dás sal. A
má sik do log ta lán ki csi nyes nek tű nik fel előt ted, de még is meg em lí tem. Ver sem köz vet le nül 
Ba bits ver se mögé ke rült. Én nem aka rok sem mit le von ni Ba bits ér de mé ből, de ez olyan for -
ma, mint ha egy tisz tes öreg ven dé get asz tal mel lett fi a tal fiam után ül tet né nek. Ezt csak az
olyan ven dég gel szok tuk meg ten ni, aki ről gon dol ko zunk, hogy csak ugyan az asz tal hoz ül -
tes sük-e vagy a kony há ban te rí tes sünk neki.”77

1922-ben Klebelsberg Kunó fel aján lot ta Var gha Gyu lá nak a kul tusz mi nisz té ri u mi
ál lam tit kár sá got, ezt azon ban Var gha Gyu la nem fo gad ta el. Egy le vél fo gal maz -
vány ban Klebelsberg ké ré se még is le ír ta el kép ze lé se it „iro dal munk életkérdéseiről”.
Két dol got tar tott eb ben a kér dés ben el sőd le ge sen fon tos nak: a folyóiratkiadást,
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amely pub li ká ci ós le he tő sé get je lent he tett a köl tők szá má ra, és ami még lé nye ge -
sebb, a meg je le nő kri ti kák se gít sé gé vel köz íz lés for má ló sze re pet tölt het tek be. Úgy
gon dol ta ez le het ne az esz kö ze an nak, hogy „si lány ság az ér té ken fe lül ke re ked jék”.
Egy ilyen kri ti kai és szép iro dal mi fo lyó irat nak kel lett vol na el len sú lyoz ni a Nyu gat
ha tá sát Var gha Gyu la sze rint, ame lyet ő igen ve szé lyes nek ítélt. Emel lett a „nagy
köl tők” ki adá sát, an to ló gi ák meg je len te té sét is szük sé ges nek tar tot ta, il let ve for -
dí tá so kat az ide gen nem ze tek köl tő i től. Ol vas va ezt a ter ve ze tet úgy tű nik Var gha
Gyu la el kép ze lé sei a re form ko ri iro dal mi esz mé ket idé zik az zal a kü lönb ség gel,
hogy vé le mé nye sze rint eb ben a kor szak ban két ége tő prob lé ma várt meg ol dás ra:
a mo dern iro da lom rom bo ló ha tá sá nak meg fé ke zé se s a ki sebb sé gi lét ben élő ma -
gyar ság kul tú rá já nak meg őr zé se. „A ma gyar kö zön ség lel két mívelni, emel ni, ne me sí -
te ni, s nem en ged ni, hogy az el sza kadt ré sze ken a szent tűz ki alud jék, alig is me rek en nél na - 
gyobb, nem zet men tőbb fel ada tot.”78 Klebelsbergről – aki több fon tos kér dés ben ki kér -
te Var gha Gyu la vé le mé nyét, s aki nek aka dé mi ai tisz te let be li tag gá való vá lasz tá -
sá ban Var gha Gyu lá nak el évül he tet len ér de mei vol tak – írta a kö vet ke ző so ro kat:

„Ne ked csu pán csak esz köz vol tam,
Jól tud tam én, de soh se pa na szol tam,
 Ha zánk jö vő jén dolgozál se ré nyen,
Ily cél ra len ni esz köz nek se szé gyen.”79 (1921. ápr. 11.)

Var gha Gyu la mint már em lí tet tem a mo dern mű vé sze tet ve szé lyes nek, nem -
zet rom bo ló ha tá sú nak tar tot ta. A „KÚT” mű vé szek mű csar nok be li tár la tá ról pél -
dá ul az volt a vé le mé nye, hogy az merénylet a jóízlés ellen.

„Ezek után már nem le het vi tás,
Hogy mi a prog resszi vi tás:
Ha zug ság gal jól le ba kol va,
A leg si mább út a po kol ba.” (Hamv. 398–399)

Kéz irat ban még hoz zá tet te:
„Fur csa tem pó a ti é tek,
Ben ne bi zony elhigyjétek
Csu pán annyi rá ció van,
Mint az önkasztrációban.”80

Makkai Sán dor köny vé nek – A ma gyar fa sor sa – meg je le né se kor, va ló szí nű leg a 
Kis fa ludy Tár sa ság 1927-es má ju si ülé sén mond ta el nyil vá no san vé le mé nyét
Ady ról és a mo dern iro da lom ról: „…So ká ig ha boz tam, szól jak –e a nyil vá nos ság előtt
Makkai új köny vé ről. Nem te het tem ezt anél kül, hogy Ady köl té sze té ről is ne mond jak íté -
le tet. Ez két szem pont ból is fe szé lyez. Ha lott em lé két bán ta ni ne he zem re esik, s az tán meg
an nak a gya nú nak te szem ki ma ga mat, hogy so kan azt mond ják: az irigy ség szól be lő lem.
Ha még is szót eme lek, kö te les ség ből te szem, bol dog ta lan nem ze tünk nek nagy ér de ke, hogy
a destructiv iro da lom ne mér gez ze to vább a lel ke ket. Makkai ki je len ti, hogy az em be ri élet
tel jes sé gét köl tő még soha úgy ki nem fe jez te, mint Ady End re. Ady köl té sze te hű tük re éle -
té nek. Ezt a sze ren csét len éle tet … tu laj don sze re tő test vér ének val lo má sa i ból is mer jük, s
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er köl csi leg el eset tebb éle tet alig kép zel he tünk en nél. Ady, igaz ki él te az em be ri éle tet, de an -
nak csak egyik fe lét, a sö tét, bű nös, kár ho za tos részt. Makkai ki je len té se – ki mon dom kál vi -
nis ta őszin te ség gel – az er köl csi fel fo gás nak meg döb ben tő fo gyat ko zá sá ról ta nús ko dik, ha
csak a bű nök ben lát ja az em be ri élet tel jes sé gét.”81

A Kis fa ludy Tár sa ság ban 1928-ban meg ürült köl tői hely re, Ba bit sot és Gyallay
Do mo kost je löl ték Var gha Gyu la fel há bo ro dott Ba bits je lö lé sén, ugyan is köl té sze -
tét ate is tá nak s ezért ve szé lyes nek tar tot ta. Voinovichnak írta ez zel kap cso lat ban:
„Hoz zá fog tam Ba bits ver se i nek ol va sá sá hoz, hogy ne tá jé ko zat la nul, vagy el fo gul tan szűr -
jem le meg győ ző dé se met….Ba bits rom bo ló te het ség, még az íz lés te rén is újabb nya ka te -
kert, szabadverseivel; míg Gyallay nagy és ne héz épí tő mun kát foly tat az er dé lyi le ti port
ma gyar ság kö ré ben. Nem csak szi go rú er köl csi ala pon álló ki tű nő, tős gyö ke res, ma gyar író, 
ha nem 20-ezer pél dány ban meg je le nő lap nak82 szer kesz tő je.”83 Eb ben a kér dés ben Ra -
vasszal is el len tét be ke rült, aki pár tol ta Ba bits meg vá lasz tá sát, ez az el len tét majd -
nem ke nyér tö rés re vit te ket te jük kap cso la tát. Le akart mon da ni egy ház ke rü le ti ta - 
nács bí rói funk ci ó já ról, a Pro tes táns Szem le nyu ga ti as ko dó irá nya mi att a Ma gyar
Pro tes táns Iro dal mi Tár sa ság vá laszt má nyi tag sá gá ról és a Kis fa ludy Tár sa ság
má sod el nök sé gé ről. Vé gül Ba bits je lölt sé gé nek vissza vo ná sa után meg ma radt
má sod el nök nek. Egy há zi funk ci ó i ról sem mon dott le, mi vel Ra vasz Lász lót, a
püs pö köt nem akar ta a nyil vá nos ság előtt „ki pé céz ni”. De a csa ló dott ság ér zé se
Ra vasszal szemben megmaradt.

Úgy érez te, hogy az új irány oly annyi ra el ural ko dott, hogy már azok sem ve -
szik ész re an nak ve szé lyes vol tát, akik ről ad dig úgy gon dol ko dott, hogy iro dal mi
íz lé sük, és iro da lom ról val lott né ze te ik egyez nek az övé vel. „Mi… vég képp el vesz -
tet tük a har cot. Olyan organumunk sincs már, ahol meg szó lal hat nánk s fel vi lá go sít hat nók
a nagy kö zön sé get, hogy nyis sa ki a sze mét, ne higgyen va kon a sok vak me rő ha zug ság nak,
mellyel port hin te nek sze mé be ezek az új ko ri böl csek…Tormay Cecile, ki oly hősi küz del met 
foly tat a po li ti kai bol se viz mus el len, az iro dal mi bol se viz must nem lát ja an nak, ami, gyö -
nyör kö dik ben ne, s a Nap ke let bel ső mun ka tár sai kö zött inkarnatus nyu ga to sok ül nek
(Rédey Ti va dar, Dóczy Jenő, stb).”84

Ars po e ti cá já ról és a két irány zat kö zöt ti alap ve tő kü lönb ség ről egy elő adá sá ban
így be szélt: „A va ló di köl té szet nem üres szó ra koz ta tó esz köz… hi vat va van, hogy for mál -
ja a lel ke ket… kö ze lebb vi gye Is ten hez… s ne en ged je ki alud ni a ha za sze re te te szent tü zét.
A múlt ban Vö rös mar ty, Pe tő fi, Arany és Tom pa… ön tött hi tet, re ményt az el csüg ge dett
szí vek be. Ma is ez vol na sze re pe a köl té szet nek nem ze ti sze ren csét len sé günk vég te le nül ko -
moly nap ja i ban. Koz ma, Bárd, Szabolcska ér té kei a ma gyar köl té szet nek. A kö zönségben van
a hiba. A szá zad for du ló ján a nyu ga to sok fé lig intellectuel, fé lig ni hi lis ta szel lem in dí tot ta
meg a bom lást, mely a bol se viz mus ban ülte és üli vad or gi á it. Ide gen im port volt ez az
irány zat, tá vol a ma gyar nép lé lek től. Ben ne ho má lyos symbolumok, mes ter kélt eről te tett ség,
kép te len ké pek s dur va ér zé ki ség. A ma gyar sze re ti a vi lá gos sá got, a nyu ga to sok vi szont a
ho mályt, a ma gyar sze mér mes, a de ka dens köl tők pe dig az utca sa rá ban fet ren ge nek.”85

1926-ban, a Ham va dó tü zek című kö te té nek ki adá sá ra vár va Ta más fi á hoz írott
le ve lé ben le szö gez te, hogy an nak az iro dal mi ha gyo mány nak, illetve ér ték rend -
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81 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1927. 30b.
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élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d.  1927. 31.
85 Var gha Zol tán: Var gha Gyu la élet raj za. é.n. Kéz irat. R. L.  C/97. 13-14. d. 1924. 89b. Egy elő -
adás kéz ira tá ból idé zi.



nek, ame lyet ő ma gá é nak val lott nem ma radt kö zön sé ge, nem ma rad tak hí vei.
„Olyan köl tőt, kit a nagy kö zön ség is ma gá é nak vall, az Aka dé mia nem csi nál be lő lem. Sor -
som az el fe led te tés, de hát a köl tői hír név is csak vanitatum vanitas.”86

Ha a Var gha Gyu la éle té nek itt fel idé zett je le ne tét ele mez zük, egy olyan em ber
képe raj zo ló dik ki, aki nek sze mé lyes iden ti tá sa több pil lé ren nyu go dott. Egy részt
fel fe dez he tő az a ne me si, bir to ko si szem lé let, amely ap ját is jel le mez te, en nek kö -
szön he tő en tö re ke dett arra, hogy sa ját gaz da sá got hoz zon lét re Löbön, s azt min den 
igye ke ze té vel leg alább annyi ra jól mű köd tes se, hogy csa lád ja el lá tá sát biz to sít has sa.
Gon dol ko dá sát erő sen meg ha tá roz ta, hogy nem ze te jö vő jét a Mo nar chi á ban kép -
zel te el, Szé che nyi, Deák hí vé nek val lot ta ma gát, majd tel jes el kö te le zett ség gel Ti sza 
Ist ván po li ti ká ja mel lett állt. Bár nem szí ve sen, de haj lan dó volt kü lön fé le köz funk -
ci ó kat el vál lal ni ha zá ja iránt ér zett kö te les ség tu dat ból. Min den nap ja it „tisz tes” pol -
gár ként él te, aki lel ki is me re te sen, hi he tet len mun ka bí rás sal vé gez te mind hi va ta li
fel ada ta it, mind köz éle ti te vé keny sé gét. A pon tos ság, meg bíz ha tó ság, kiszámítha-
tóság vol tak éle té nek alap el vei. Emel lett csa lád fői, csa lád apai sze re pé nek is meg -
pró bált a leg messzebb me nő kig meg fe lel ni. Gon dos ne ve lést, ma gas szin tű is ko láz -
ta tást, anya gi és eg zisz ten ci á lis biz ton sá got igye ke zett biz to sí ta ni min den gyer me -
ké nek. Éle te vé gé ig tá mo gat ta őket anya gi lag, kap cso la tai ré vén pe dig elő se gí tet te
mind gyer me kei, mind ve jei szá má ra a hi va ta li elő me ne telt, ame lyet ő is rend kí vül
fon tos nak tar tott sa ját élet pá lyá ja során. Mind ezt úgy te het te meg, hogy min den ag -
go dal ma, fé lel me, bi zony ta lan sá ga mel lett is eg zisz ten ci á li san ki szá mít ha tó nak lát ta
maga kö rül a vi lá got, ter vez he tő nek az éle tet és maga is e sze rint élt. Iden ti tá sá nak
har ma dik pil lé rét a köl tői sze rep je len tet te. Ha gyo má nyos, a ro man ti ká hoz kö tő dő
vá teszsze re pet tu laj do ní tott ma gá nak, mind amel lett, hogy a köl té sze tet is ugyan az -
zal a mun ka mo rál lal vé gez te, mint egyéb te vé keny sé ge it. Bár is mer te ké pes sé ge i -
nek korlátait, még is ezt vá lasz tot ta vol na hi va tá sul, ha meg en ged het te vol na
ma gá nak, hogy ki lép jen az ál ta la és tár sa dal mi kör nye ze te ál tal el várt meg bíz ha tó
csa lád fenn tar tói, „hasz nos polgár” szerepkörből.

A 20. szá zad ele jé nek újí tó tö rek vé se it el uta sí tot ta, és éle te utol só éve i ben vál -
lalt iro dal mi mű kö dé sét maga sem te kin tet te si ke res nek, úgy érez te, hogy ér ték -
rend je, kon zer va ti viz mu sa, vi lág lá tá sa, ag go dal ma nem ze té ért, egy há zá ért egyre
inkább elszigeteli, néha még a hozzá ha sonlók tól is.

Fel hasz nált iro da lom és rövidítések

RL Rá day Le vél tár
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