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KORTÁRSAK SZEMÉVEL 

FÓTHI-FRANK LÁSZLÓ: 

TÓTH ÁRPAD IRODALMI KEZDETEIRŐL 

Már csak kevesen élnek azok közül, akik Tóth Árpád irodalmi pályájának kezdeteiró'l 
a szemtanú-kortárs hitélességével tudnak beszámolni. Ezekhez tartozom, mert néhány hóna-
pon keresztül együtt dolgoztunk egy budapesti folyóiratnál, amelyről ma már alig tud valaki, 
s munkatársainak nagy része sincsen az élők sorában. Hadd álljon itt ennek a lapnak, „A Város" 
című irodalmi havi folyóiratnak a rövid története. 

A folyóirat alapítása szorosan összefügg Négyesy László egyetemi tanár azóta híressé 
vált „Irodalmi Stílusgyakorlatok" című szemináriumának működésével. A szeminárium híré-
nek a lapjá t az vetet te meg, hogy innen került ki nem egy olyan író, akinek a neve később orszá-
gosan ismertté vált. Amikor mi, fiatal rajongói az irodalomnak, idejártunk, még nem tud tuk , 
hogy közülünk kiket vesz majd szárnyára a hír. A szeminárium nagyjában a középiskolai ön-
képzőkörök folytatója volt főiskolai szinten, itt olvastuk fel irodalmi zsengéinket, verseinket 
és novelláinkat, de elsősorban verseinket, hiszen a legtöbb fiatal író lírikusként indul, a múzsák 
közül mindenekelőtt Euterpének és Eratónak hódol. Az „Irodalmi stílusgyakorlatok" a böl-
csészeti kar szemináriumainak egyike volt, de látogatói között bőven akadtak jog-, orvostan-
és mérnökhallgatók is, fiatalok, akik irodalmi dicsőségről álmodtak. 

Egy ilyen szemináriumi délután során egy szemüveges, sápadt , fekete fiú ült fel a dobo-
góra Négyesy tanár úr mellé s halk, izgalomtól remegő, mégis fáradt hangon felolvasta két 
versét. Az egyiknek „istenek alkonya" volt a címe. Tárgyában kissé emlékeztetett Reviczky 
Gyula „Pán halála" című ismert versére, bár egészen más volt a hangvétele, líraibb: tompí-
tot t színeivel megdöbbentően rezignált. A másik, rövidebb vers alkonyba sötétlő kertet idé-
zett fel, egy sora még most is zenél bennem: 

„Aludt a tölgy, a hárs, a nyár . . ." 

Elhangzottak a versek, s most olyasvalami következett , amire a szeminárium fennállása 
óta nem volt példa. Többperces csönd, majd Négyesy, aki máskor elég keményen bírálta a 
kezdő poétákat , elfogódott hangon kezdett hozzá a versek méltatásához —s amit sohasem 
tet t addig — „nagv jövőt jósolt a költőnek". 

Ez volt első találkozásom Tóth Árpáddal . De már néhány hét múlva viszontláttam, 
ezúttal a Kossuth Lajos utcai „Magyar Világ" kávéházban, ahol összegyűltünk vagy tizen, 
mind a Négyesy-szeminárium hallgatói és szereplői, hogy megalakítsuk a „Húszévesek Körét" ; 
azt az egyetemi kört , amely céljául „a magyar irodalom megifjí tását és a haladó világnézet 
propagálását" tűzte ki maga elé. Jellemző, hogy Tóth Árpádon, Turóczi-Trostler Józsefen és 
Csáth Gézán kívül egyikünk sem volt még h ú s z é v e s . . . 

Ott helyben elhatároztuk, hogy irodalmi lapot indítunk. Hosszú ideig vitatkoztunk a 
folyóirat címén s végre Szabolcsi Lajos indítványára megállapodtunk abban, hogy a lap 
címe „A Város" lesz. Már a cím is kifejezte, hogy elsősorban „urbánus" irodalmat akarunk; 
azt az igényt akar juk bejelenteni, amelyet a munkásosztály és a haladó értelmiségi ifjúság 
támasztott már akkor a művelődéssel szemben. A felelős szerkesztői funkcióval engem bíztak 
meg — talán mert a legagilisabbnak tar tot tak. Később derült ki, hogy zsenge korom miatt e 
feladat betöltése akadályokba ütközött. A törvény előírása szerint a felelős szerkesztőnek 
nagykorúnak kellett lennie. Apám hozzájárulásával az illetékes hatóság néhány hét múlva 
nagykorúnak nyilvánított. 

A szerkesztést egyébként a lap kollektívája végezte. Rendszerint az én lakásomon gyűl-
tünk össze, s ott vi tat tuk meg, hogy mi kerüljön a lapba. E kollektívához a következők tar-
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toztak: Tóth Árpád,Szabolcsi Lajos,Turóczi-Trostler József, Csáth Géza, Lányi Viktor (akkori-
ban még Lányi Géza névvel jegyezte verseit), Lorsv Ernő (néhány év múlva már a Pester  
Lloyd tárcarovatának vezetője), Mindszenty-Lichtenberg István (a nemrég elhúnyt tehetséges 
lírikus), Feleki Géza (a „Világ" későbbi kiváló publicistája), Aczél Benő (néhány évtized múlva 
az „Esti Kur i r " olvasószerkesztője) és csekélységem. Az volt az elgondolásunk, hogy a lapot 
elsősorban az egyetemen terjesztjük. Tóth Árpád remélte, hogy Debrecenben, a pátriájában 
számos előfizetőt tud szerezni. Én a baloldali egyetemi ifjúságra számítottam, amely akkor 
már szervezkedett, s hamarosan megalakította a „Galilei Kör t " . Hiszen a lap nem akart a 
szépirodalomra szorítkozni, világszemléleti cikkeket is szándékozott hozni. 

1908 áprilisában jelent meg „A Várcs" első száma ötszáz példányban. A nyomtatási 
költségeket a szerkesztőség tagjai adták össze. Egyidejűleg a „Húszévesek Köre" székhelyét 
á t te t tük az Upor-kávéházba, amely a Szabadság-téri tőzsdepalota földszinti t raktusában volt. 
E kávéház klubtermében ültünk össze kéthetenként vagy ötvenen, nagyrészt ugyanazok, akik 
a Négyesy-szemináriumot is látogattuk. A tagok közül, a belső szerkesztőség tagjain kívül, 
csak néhányra emlékszem: Benedek Károlyra (az első világháború alatt a „Világ" neves 
külpolitikai szemleírója, később, a magyar fehérterror idején, a „Neue Zürcher Zeitung" bécsi 
tudósítója, aki nap mint nap leleplezte a „kurzus" förtelmes tetteit), Polányi Károlyra (a 
Galilei Kör alapítója és első elnöke),öccsére PolányiMihályra (jelenleg a cambridge-i egyetem 
tanára, világhírű vegyész), Tóth Lászlóra (később a Nemzeti Színház igazgatója), Vermes 
Ernőre (akkoriban a , ,Bácsmegyei Napló" szerkesztője). Az ülésekre ellátogattak a „Nyugat" 
i/jabb írógárdájának tagjai is, köztük Balázs Béla és Lukács György. Ők fedezték fel Tóth 
Árpádot a „Nyuga t" számára egy ülés alkalmával, amelyen a költő néhány újabb versét 
olvasta fel. Ezek a versek néhány hét múlva már a „Nyugat"-ban jelentek meg, s felhívták 
az olvasóközönség figyelmét a magyar költészet ú j csillagára. 

„A Város"-nak mindössze két száma jelent meg Tóth Árpád, Szabolcsi L a j o s , ' L á n y i 
Géza, Fóthi László, Mindszenty István verseivel, Csáth Géza, Vermes Ernő novelláival, 
Turóczi-Trostler József, Aczél Benő és Lorsy Ernő tanulmányaival, Tóth Árpád és Feleki Géza 
műkritikáival. Behatóan foglalkozott a lap az akkor Nagyváradon megjelent híres antológiá-
val, a „Holnap"-pal is. Tóth Árpád két megjelent verse közül csak „A vén varázsló"-ra emlék-
szem, annak is csak a címére. A lap népszerű volt ugyan egyetemi körökben, de pénzt nem igen 
adtak érte, kézről-kézre járt . A második szám után a nyomda felemelte az előállítás árát , arra 
való hivatkozással, hogy megdrágult a papír. A kívánt összeget nem tudtuk előteremteni, s  
,,A Varos" kénytelen volt beszüntetni megjelenését. A lapnak is, a „Húszévesek Köré"-nek 
is érdeme, hogy néhány fiatal, tehetséges költőnek és írónak adott fórumot, s ugródeszkául 
szolgált a magyar költészet egyik legragyogóbb tehetségének. 


