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DUTKA ÁKOS ËS 
A HOLNAPOSOK LEVELEZÉSÉBŐL 

. . . Tedd le fáradtan e kevés batyut: 
a szíved, a szád, a fakó szavút. 
Nem vársz te értük se hírt, se 

koszorút. 
Ereszd el némán e csendes verseket, 
tudod, hogy lesz ki értük emleget, 
hiszen a könnyed, véred rajtuk ég: 
egy élet ára, — s hidd el, ez elég. 

(Ajánlás . . . utolsó verseimhez) 

Száz éve, 1881-ben született Dutka Ákos, A Holnap irodalmi mozga-
lom egyik alapító tagja. Diákéveit szüló'városában, Nagyváradon tölti, 
első irodalmi próbálkozásai is ide kötik, az Előre c. diákújságot szer-
keszti. 1902 nyarán már a Tiszántúl szerkesztőségében dolgozik, és első 
komoly irodalmi sikerét, a Vallomások könyvét Sebő Imre nyomtatja ki 
1904-ben, Nagyváradon. A kötetet Dutka megküldi Fülep Lajosnak,1 

aki értékes, a versekre aprólékosan kitérő kritikával, baráti hangú 
hosszú levélben válaszol Dutkának. 

A Vallomások könyve sikerét követően még 1904-ben, Biró Lajos 
szerkesztő hívásának engedve, Dutka a Szabadság c. politikai napüap 
szerkesztőségében folytatja irodalmi és publicisztikai tevékenységét, 
majd 1905 nyarán rövid ideig Kolozsvárott újságíró, azután Amerikába 
megy, az út során gyűjtött élményeit úja meg A nagy kaland c. 
könyvében. Mikor 1906 májusában visszatér Váradra, verseit A Hét és 

1 A Dutka-hagyatékban található tizenhat levél közül különösen az 
egyik - nem datált, autográf, 4. f. - , kellőképpen megvilágítja az írói 
pályán éppen induló Dutka tehetségét, és Fülep csalhatatlan kritikai 
érzékét, mellyel mintegy előre látta azt a pályát, melyen Dutka egy 
kivételesen hosszú életút során végigment. A levél teijedelme, nem teszi 
lehetővé a jelen tanulmányban való közlését. 
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az Új Idők közli, hamarosan pedig a Nagyvárad c. lap szerkesztőségének 
a munkatársa. A „pece-parti Párizs" irodalmi élete elevenen lüktet, s a 
váradi ifjú költőnemzedék úgy érzi, „kinőtte" A Hét, az Üj Idők és a 
Vasárnapi Újság kereteit, és a fővárosi irodalmi élettel bevallottan is 
versenyre kelve álmodják meg A Holnapot. A váradi Emke-kávéház 
terveiktől hangos. Antal Sándor, Dutka Ákos és Juhász Gyula lelkesen 
veszik számba, kikre számíthatnak az új megalapítandó váradi irodalmi 
lap szerkesztésében. Kosztolányira, Babitsra, Oláh Gáborra, Balázs 
Bélára és az egyetemi Komjáthy Társaságra esik a választásuk. Kiterjedt 
levelezésbe kezdenek, hogy az említett írókat megnyerjék a vállal-
kozásuknak. Kosztolányi és Oláh Gábor kitérő, illetőleg visszautasító 
válaszai sem veszik el a kedvüket, különösen akkor nem, amikor meg-
érkezik Babits3 fogarasi válasza, A Holnapnak felajánlott versekkel: 

Kedves Barátom! 
Itt küldök néhány verset: válassz belőlük A Holnapba! Azon-

kívül karácsonyi novellámat küldöm: tán ez is használható: ha 
nem, azonnal küldd vissza, hogy karácsonyra máshol elhelyez-
hessem. A versekből sincs több kéziratom, tehát jól őrizd meg. 

Mi hír a darabról? A Nyugat múlt száma gyengébb versei-
met hozta: mért nem inkább a Repülő templomot, vagy 
Recanatitl 

Kérlek írj többet! Kúntól a napokban hosszabb levelet 
kaptam több oly irodalmi újsággal, melyekről fogalmam sem 
volt. Kosztolányi is írt. ^ ^ 

Babits 

Fordítást nem küldök most, hanem legközelebbre : sokat 
kell úgyis másolnom: azt küldöm miből kész kézirat van, hogy 
gyorsan menjen. Ha nem közlöd valamelyik verset vagy a 
novellát: esetleg küldd el Te valamelyik másik lapnak vagy 
küldd vissza! 

2 Babits, a levelet ugyanúgy írhatta Juhász Gyulának, mint 
Dutkának. Hevenyészett, címzés nélküli sorok keltezés nélkül, 1. f. 
Babits Összegyűjtött Verseiben (Bp., 1974.) Repülő templom c. vers 
nem szerepel. Az itt közölt levélről Dutka is tesz tartalmi utalást A 
Holnap Városa c. kötetének 128. oldalán. 
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Balázs Béla a hívó szóra személyesen megérkezik Nagyváradra. Bár 
az eredeti terv szerint irodalmi lapot indítottak volna, ez a terv már 
csírájában meghiúsul, minthogy a Sonnenfeld-nyomda nem tekinti ki-
fizetó'dó' üzletnek a maga részéró'l ezt a kellő' anyagi fedezet nélkül 
induló, és kétséges irodalmi sikerre számító irodalmi vállalkozást, 
mindenesetre hajlandónak mutatkoznak egy antológia kifogástalan 
külsejű kiadására, ehhez nyújtanak anyagi támogatást a váradi orvos, 
ügyvéd és banktisztviselő: Berkovits René, Dénes Sándor és 
Wertheimstein Viktor. 

Közben Ady is Váradra érkezik, és az Emke-beliek most már Adyt is 
megnyerve tervüknek, hosszúra nyúlt megbeszélésüket a szabadkő-
műves Sarkadi Lajos lakásán folytatják. Antal, a „kiválasztottak" sorát 
Emőd Tamással és Miklós Jutkával bővíti. Már csak az antológia 
címének megválasztásán törik a fejüket, de Ady, minthogy az idő 
későre jár, a döntést „ . . . holnap"-ra halasztja. Ady berekesztő szavai 
után megkezdődik a lázas munka, s ennek eredményeként 1908 
szeptemberében megjelenik A Holnap I. kötete. A kötetet meg meg-
jelenése napján, Dutka postázza a Berlinben élő Büro Lajosnak,3 melyre 
hamarosan megérkezik a köszönő és elismerő válasz: 

Kedves barátom! 
Berlinbe érkezve a lakásomon itt találom A Holnapnak egy 

példányát, a mely [!] hosszú postai tévelygések után került ide. 
Nem tudom, kinek köszönhetem ezt a nekem nagyon 

kedves megemlékezést; a kedves és névtelen dedikáció írását 
sem tudom agnoszkálni; neked köszönöm meg tehát igen 
hálásan ezt a könyvet, és téged kérlek juttasd el ezt a köszöne-
tet mindenkihez, akik [!] illet. 

A dedikációm aláírása ez: „a váradiak" 
Az volna a legjobb, ha az ember az összes váradiaknak 

köszönhetné meg az ilyesmit. 
Micsoda kedves és érdekes egy fészek is ez a Nagyvárad. 

Minél hosszabb ideje, hogy elkerültem belőle, annál több 
érdekességét látom meg. Ez a ti könyvetek, a Holnap irodalmi 
társaság, meg az, hogy Nagyvárad most már szinte hivatalosan 

3Gépírásos levél, 1. f. Tartalmában megjelent A Holnap Városa c. 
kötet 140. oldalán. 
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bölcsője az új magyar poézisnek, és az, hogy úgy látszik, ezt a 
dicsőséget vindikálja is a maga számára, pompásan egészíti ki 
az egész városnak a képét. Ignotus mondta, hogy lennt [!] volt; 
nagyon érdekelte a város őt is, és nagyon érdekeltétek ti: a 
fiatalság, a mely [!] körülötte volt. 

Mit csináltok? Hogyan éltek? De szeretnék egyszer 
lemenni ha csak egy napra is. Kik alapították a Holnap iro-
dalmi társaságot? Nem tudok semmit, pedig minden úgy 
érdekel. 

Nem azért írom azonban mindezt, hogy felelj rá. Az ember 
ugye nem ír levelet és nem inszinuálja másnak, hogy íijon. 
Csak akkor ír az ember mégis, ha valaminek úgy megörül, mint 
én ennek a ti könyveteknek, és ha egyszerre csak érzi, hogy úgy 
szeret egy régen elhagyott helyet és úgy szeret régen elhagyott 
embereket, mint én Nagyváradot és titeket mindnyájatokat. 

Kérlek add át az üdvözletemet a Holnap emberei közül 
mindenkinek, a kinek [!]jónak látod. 

Baráti kézszorítással és a régi szeretettel 
igaz híved 
Biró Lajos 

Berlin, szeptember 28. 

Az antológia megjelenését követő', elsősorban Dutka Ákost támadó 
kritikák, nem csökkentik a tettre kész fiatalok lelkesedését. 

Mi is volt Dutka sokat emlegetett - mondhatnánk élete végéig 
elkísérő, és a mai köztudatban is így élő „vétke"? Találóan jellemzi őt 
Antal Sándor,4 amikor âz antológiában levő Dutka versek előtt a követ-
kezőket írja: 

„ . . . Három súlyos vétségben állapították meg bűnösségét. A han-
got Adytól vette, a szavakat tőle kölcsönözte, sőt témáért is gyakran 
átrándult az Ady területeire. 

4 Részletek A Holnap c. antológiából. (Sajtó alá rend. Antal Sándor. 
Nagyvárad, A Holnap Irodalmi Társaság kiadása. 1908. 1 0 7 - 1 0 8 . ) 
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Ez természetes is, mert egyetlen új ember sem tudott kitérni az 
Ady hatása alóL Hogy éppen Dutkát érték tetten, az nem onnan van, 
mintha ő bűnözne a leggyakrabban, hanem mert ő nőtt a legnagyobbra 
a fiatalok között, az ő nevét lehet a leggyakrabban olvasni . . ." 

1908. szeptember 27-én a váradi városháza termében a holnaposok 
megtartják első ünnepüket, melyre megérkezik Ady és Léda, csak 
Babits hiányzik. A matiné hangulata perzselő. A Társaság hivatalosan is 
megalakul 1908. október 14-én; titkára: Juhász Gyula és Dutka Ákos. 
Az örömmámor hamar szétfoszlik, most már komoly keserűséget, meg-
bántottságot hagyva maga után. Szomorú igazság, hogy ez, az idők 
távlatából is forradalminak nevezhető vállalkozás, belső bomlásnak, 
félreértett és valóban félreérthető írásnak, nevezetesen az Új Idők 
hasábjain 1908. november 15-én megjelenő és nagy port kavaró Ady-
cikknek, a Duk-duk affér-пек esik áldozatul. A cikk, mint az irodalom-
történetből ismert, hosszas szópárbajra ad alkalmat. Ady kétségtelenül 
sajnálja a történteket. Juhász Gyula keményen szembeszáll Adyval a 
Független Magyarországban, Dutka pedig hallgat, egészen addig, míg A 
Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjától, dr. Bányai Elemér5 

részéről, a következő megkeresés nem érkezik: 

Budapest, 1908. nov. 20. 

Tisztelt Kollega úr! 

A „Holnap" című irodalmi alakulás ellen egyik-másik fő-
városi lapban támadó jellegű közlemények jelentek meg. 
Miután az Újságíró Egyesület idei almanachja épen a most 
forrongásban levő mozgalmak jelenlétéről akar képet adni, 
arravaló tekintet nélkül, hogy ellentétesek-e vagy nem ezek, a 
már meglévő alakulásokkal és irányzatokkal, — szíves tudo-
mására hozom, hogy az Almanachban — mely egyébként mind 
ilyen tartalmú cikkeket fog közölni, — a szerkesztőnek már 
megtörtént kapacitálása után, hajlandó volnék Öntől egy 
kisebb cikket közreadni, melyben röviden jelezné a Holnap 

5Autogr., l . f . 
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programját, hogy mit akar, eddig mit ért el és miért létesült 
stb. stb. Ezt megírhatja Ön a legnagyobb szabadsággal, tetszés-
szerinti szempontokkal, csupán az a fő, hogy ne legyen nagy 
terjedelmű, mivel az almanach kéziratai már együtt vannak s 
így is csak egy végső szorítással lehet az ön esetleges cikkét 
elhelyezni. 

Ha kedve volna reá, szíveskedjék a cikket nyolc nap alatt 
megírni és elküldeni, tovább azért nem várhatok, mert azután 
már ívekbe tördelik a szedést. Szíveskedjék egyúttal Juhász 
Gyula úrral közölni, hogy a küldött arcképe nem használható, 
nyolc napig újabbal ezt is lehet pótolni. 

Kollegiális üdvözlettel 
Dr. Bányai Elemér 

1909. február 6-án megjelenik az újságírók Almanachja, mely nagy-
részt a váradi holnaposokkal kapcsolatos sajtóvitát tartalmazza, és ter-
mészetesen Dutka Ákos válaszát is. 1909 júniusában még egy nagy-
méretű kiállítást rendeznek a holnaposok, Kernstok Károly, Gulácsy 
Lajos és Rippl-Rónai József6 képeiből: 

Kaposvár, 1909. június 13. 

Kedves Uraim, 

Szíves érdeklődésüket, kitüntető figyelmüket, hálás módon, 
nagyon szépen, köszönöm, mégegyszer kérem elnézésüket, 
hogy a mátinén nem jelentem meg. Boldog és szerencsés 
embernek érzem magam így is, mert tudom, hogy közös művé-
szi érdekeink a „Holnap" társaságnál jó kezekben van, mert 
törekvéseinket, szakadatlan búvárkodásainkat nemcsak meg-
értik, hanem mégis [!] érzik. Szeretik. 

Eddig is folyton hittem ügyünk igazságában, hát még ez-
után, amikor oly kis darab magyar földön is, mint N.Várad, 
oly lelkes hívekre és intellektuális erőkre támaszkodhatunk. 

6Autogr., l . f . 
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Adja a jó Isten, hogy másfelé is az országban így legyen. 
A kiállításunk anyagát, ha egy részben ismerem is — együtt 

ízléses elrendezésben — szerettem volna látni. Erős hitem az, 
hogy meg lesz az instruktiv hatás. 

Látogassanak meg minél előbb! Hívük 
Rippl-Rónai J. 

Az 1909. esztendő tehát még tartogat elismerést és sikereket a 
holnaposok számára, de a következő évben már csupán formálisan 
léteznek. Látszólag minden a régi, hiszen Ady személyesen felkeresi és 
megköveti őket, továbbá megjelenik A Holnap antológia II. kötete is 
1909. március 15-én Kollányi Boldizsár szerkesztésében; mégis valami 
összetört, s a részeket nem lehet többé eggyé illeszteni. A méltatások 
ezúttal sem maradnak el, de a visszhang már erőtlenebb, s a II. kötet 
sem hat már a szenzáció erejével, jóllehet irodalmi tevékenységük túl-
lépi Várad határait és Temesvárott, Aradon és Kolozsvárott tartják 
matinéikat, mégis csendben átmentődnek A Holnap alakulására való 
visszaemlékezések zajtalan tiszteletadásába . . . 

A Holnap feladásával, Dutka Ákos költői pályájának egyik jelentős 
szakasza is lezárul, de elkíséri egy hosszú életút és írói munkásság 
minden szakaszában. 

Dutka neve öszenőtt A Holnap nevével, s az évek során megjelenő 
kötetek is mindig a régi emlékeket idézik: 

Bpest, 1934. ápr. 23. 

Igen tisztelt Uram! 

Köszönöm, hogy szíves volt megküldeni szép költeményeit. 
A kötetet olvasgatva nemcsak a szemem előtt valókban 
gyönyörködtem, hanem az emlékekben is, melyeket a kötet 
lépten-nyomon felidéz lelkemben. Azon idők emlékét, amikor 
még aránylag fiatalon nagy érdeklődéssel füleltem a Holnap új 
hangjaira s Ady Endre, szegény, meglátogatott Margittán. 
Ugyanakkortájt ismerkedtem meg azzal a Dutka Karolával, 
akihez - ha nem csalódom - A húgom c. vers szól. Kérem, 
adja át neki is szíves üdvözletemet. 

Az akkori Nagyvárad és Bihar emlékeivel telítődve nem is jó 
a maira gondolni! 
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Fogadja hálás köszönetemet a köteten kívül a beléírt szíves 
üdvözlésért is, s legyen meggyőződve róla, hogy én azt hasonló 
nagyrabecsüléssel és igazi bihari melegséggel viszonzom. 

Kiváló tisztelettel 
Horváth János7 

Dutka Ákos nyomtatásban megjelent verseskötetei a bennük foglalt 
életmű nagy részével, önmagáért is beszélnek, de szóljunk ezúttal 91 
esztendejének töretlen emberségéről 

. . . Mondd csak, hogy is birtad? 
Nem tudom, csodálom, 
hogy vénült fejemmel, 
megcsordult hitemmel, 
most is, ma is állom, 
sokszor feldicsérve, 
sokszor megalázva. 
Korom száz pányváján, 
sistergő máglyáján, 
álarctalan testtel: 
Él még mindig, 
él bennem az ember. 

(A vénség balladája) 

Ennek az emberségnek állít mé l tó emléket az a néhány száz Dutka 
Ákoshoz írt levél," amelyet az MTA Kézirattára őriz, s amely levelek 
olvasása feltétlen tiszteletre és elismerésre készteti az utókort . . . 

MARTH HILDEGARD 

'Autogr . , 1. f. A kötet , amelyet H. J. levelében megköszön , a 
Cédrusfa csellón. 

8 A cikkben közölt levelek lelőhelye az MTA Kézirattára, Dutka 
Ákos írói hagyatéka; jelzetre még nem hivatkozhatunk, minthogy a 
kéziratok feldolgozása folyamatban van. 

10 Irodalomtörténet 1982/2 


