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ban nevemmel találkozni szeretne. Épen e tisztelet s becsülés 
okozta azt is, hogy eddig semmit sem küldtem önhöz, nem 
akarván anyaghalmazban-fetrengésének kínjait még én is 
szaporítani. — Fogadja őszinte tiszteletem nyilatkozatát 

alázatos szolgája 
Madách Imre." 

Madách nem jelentkezett hiába Pákh Albertnál: e levelének is 
része lehetett abban, hogy a Vasárnapi Újság 1864-i évfolyamában 
három verse is megjelent (az első alig két héttel levele elküldése 
után): A világ baja, Petőfi és 1849-ből az Otthon.'13 

Madách Imre müveinek szövegkritikai kiadására egyelőre aligha 
gondolhatunk, legföljebb fő művének, a Tragédiának olyan minta-
szerű kiadására, mint az Orosz Lászlóé Katona Bánk öanjából. Min-
denesetre egy majdani teljes kiadáshoz ez az elfelejtett Madách-
levél is adalékul szolgálhat. 

SZILÁGYI FERENC 

KASSÁK LAJOS NÉGY LEVELE 

1959-ben Juhász Gyula Bécsben címmel tanulmányt írtam. Mi-
előtt eljuttattam volna az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesz-
tőségének, május 26-án elküldtem Kassák Lajosnak, és kértem, tegye 
meg észrevételeit. Külön fölhívtan figyelmét Juhász jegyzeteinek, the-
matáinak — azóta hasonmásban kiadott — bécsi lapjaira is, kérve, 
hogy az előttem rejtélyes utalásokat fejtse meg. Erre kaptam első 
válaszát : 

23 VU. 1864. 13. sz. (márc. 27.) 118.; 22. sz. (máj. 29.) 202., 423. 
(Vö. Halász G.: I. т. II, 1170.) Halász Gábor (aki az eredeti kéz-
iratból közölte a költeményt) bizonyára a Vasárnapi Újság 1864. 
évi mutatója nyomán utalt a lapszámra: a megadott helyen azonban 
az utolsó vers nem található. (Lelőhelye: 342. 34. sz. [aug. 21.]) 
Nem sokkal hátrább, a 444. oldalon (42. sz. okt. 16.) már Madách 
Imre halála címmel az író gyászjelentése olvasható: vagyis e versek 
Pákh lapjában az 1864. okt. 5-én elhunyt költő utolsó nyilvános 
jelentkezései lehettek, s a „Szerkesztő Úr"-hoz írt levél is egyike 
lehetett legkésőbbi ránk maradt leveleinek (okt. 4-én már végren-
deletét írta meg Alsó-Sztregován: ld. Halász i. m. 1151—1153.). 
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Igen tisztelt Dr. Péter László elvtárs, 
Megkaptam Juhász Gyuláról szóló érdekes dolgozatát és 

a mellékelt fotókópiákat. Nagyon köszönöm, hogy a témá-
val kapcsolatban gondolt rám, de sajnos, semmi érdekesebb 
adattal nem tudok a szolgálatára lenni. Amit a tanulmá-
nyában megírt megírt [!], azt körülbelül én is úgy tudom s 
mivel Juhász Gyula zárkózott természetű, mondhatnám szó-
fukar ember volt, nem folyt le közöttünk olyan beszélgetés, 
amelynek különösképpen történelmi jelentősége lenne. Két-
szer találkoztam vele. Kint volt nálam az Amalienstrassén és 
összejöttünk a Heim-Klubban. Lakásomon előhoztam azt a 
kedves emlékemet, amit a MA c. folyóiratom első propagan-
da előadásán éltem át Szegeden. Az előadáson ugyanis 
Juhász Gyula mondott bevezetőt olyan nyílt őszinteséggel és 
bátorsággal, amely valamennyiünket meglepett és mélyen 
meghatott. Ön említi tanulmányában, hogy Juhászhoz az 
expresszionista irányzatú mozgalmak nem álltak közel, ezzel 
szemben igaz, hogy teljes nyíltsággal állt ki mellénk a dobogón 
s mint az új kor bátor harcos katonáit üdvözölt bennünket. 
Mikor erre emlékeztettem Juhászt, nagyon ellágyult, majd-
nem könnyezett. Csöndben elárulta ismét, hogy milyen erők 
és nyugtalanságok dúlnak benne, amikről hangos szóval csak 
nagyon ritkán tud szólni. Olyan halkszavú és tartózkodó 
volt az egész ember, amilyen halkak és tartózkodók költe-
ményei. Azok közül a kevés költők közül való, akik teljes 
arcképüket hagyták ránk művészetükben. Másodszor a 
Heim-Klubban találkoztunk, de ott már sokan voltak 
jelen és Juhász szokásához hűen hallgatásba burkoló-
zott, néha mozogtak az ajkai, mintha beszélne, de nem 
adtak hangot. Véleményem szerint, ő a társasági élet-
ben nem hangokkal beszélt, hanem puszta jelenlétével. 
A csönd, ami áradt belőle, súlyt és fényszerű jelentősé-
get adott neki. Mindössze ennyit tudnék modani Bécsi 
találkozásunkról. 
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A fotókópiákat, azt hiszem Ön is úgy látja és úgy értelmezi, 
mint én. Egyrészt nevek és címek vannak rajtuk, amit egy 
vendég jegyez fel saját használatára az idegen városban, más-
részt a Themata-jelzések nem lehetnek egyebek, mint meg-
írandó témák schlagwortjainak a gyűjteményei. Ezt az Ön 
által közölt bécsi versek is elárulják. A Hotel Höllerre vonat-
kozólag azt a kiegészítést közölhetem, hogy ez a szálló nem-
csak a szegedi vándoroknak adott időközönként otthont, de 
ez a szálló volt a bécsi magyar emigráció első letelepülési 
helye is. Itt laktunk hónapokon át a bécsi magyar fehérgár-
disták szomszédságában, akik állandó megtámadással fe-
nyegettek bennünket s később néhány embert sikerült is tőr-
becsalniok, kilopták őket Bécsből és Pestre szállították. Ez a 
kis megjegyzés talán érdekes Juhász Gyula, a magyar ván-
dorok és az emigráció szempontjából. 
Az a kastély, amiről Juhász azt írja, „a kastélyban az 
utolsó osztrák császár lakott, s tb. . . .", valószínűleg a csá-
szári portához tartozott annak idején, Juhász említette idő-
ben pedig Hatvany Lajos otthona volt, ahol Reinitz Béla 
szokta Ady-dalait zongorázni, és el-elcsukló basszus-sírás 
közben énekelni. 

Kérem bocsássa meg, hogy hasznosabb dolgokkal nem tu-
dok a segítségére lenni s kérem irántam való figyelmességéért 
fogadja köszönetemet. 

Budapest 1959. VI. 9. 
Kassák Lajos 

E levél vételének napján, 13-án azonnal megköszöntem közléseit, és 
csatoltam közben írt másik cikkem kéziratát, amelyben Juhász „sza-
badverseiről" megpendített föltevésemet adtam elő. Később ezt az 
írást hozzáillesztettem az előbbihez, és a kettő közös címmel — Juhász 
Gyula Bécsben — jelent meg az Irodalomtörténeti Közlemények 
1962. évfolyamában, 1983-ban pedig a Kilenc írás Juhász Gyuláról 
című kötetemben. Egyúttal fölajánlottam Kassáknak, hogy elkül-
döm Juhász Gyulának a Szegedi Napló 1922. március 12-i számá-
ban róla megjelent cikkét és a Ma 1918. december 29-i szegedi mati-
néján elmondott bevezetőjét. Ezekre utal második levelében. 
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Kedves Dr. Péter László elvtárs, 
megkaptam Juhász Gyula szabadverseiró'l küldött írását és 
köszönöm. Valóban Horváth János megjegyzéseiben sok ta-
lálót mond Juhász Gyuláról, de látókörét én is szűknek talá-
lom, úgy mint Ön s ezért is helyeslem az idézethez fűzött 
megjegyzéseit. Az egyhúrú költó'nek mondott Juhász Gyula 
valóban lazított az örökölt formai kötöttségeken s ennyivel 
is hozzájárult irodalmunk modern megújulásához. Helyes-
lem, hogy a szabad vers szót Ön idézőjelek között használja. 
Mert lényegében a versek a poétika szabályai szerint nem 
lehetnek szabadformájúak, ha mégis olyannak látszanak, 
akkor már nem versek, hanem költemények, amelyek sajátos 
formájukban fejeződnek ki. 

Nem véletlen, hogy Juhásznak a „szabadversei" bécsi láto-
gatása után születtek meg. Előző levelemben nem tartottam 
fontosnak, hogy megemlítsem, erről a kérdésről beható vitát 
folytattunk egymással. Nyilván ez a vita is hozzájárult, hogy 
Juhász Gyula éppen utolsó verseiben elhagyogatta a rímet, 
lehalkította pátoszát, valamiféle közvetlenebb[!] kifejezési 
formát keresett költészete kifejeződésére. 

Nagyon szívesen venném, ha az említett rólam írott Juhász-
cikket szíves lenne elküldeni. A MA bevezetője megvan ne-
kem is. Kívánsága szerint első levele anyagát is ezúttal vissza-
küldöm. 

Budapest, 1959. VI. 29-én Szívélyes üdvözlettel 
Kassák Lajos 

Két hétig szabadságon voltam, ezért csak késve, július 16-án bon-
tottam föl levelét. De még aznap válaszoltam, és megküldtem neki 
a Kilényi-gyűjteményből Juhász Gyula róla szóló cikkének kivága-
tát. Ezt köszönte meg harmadik levelében. 
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Kedves Péter Elvtárs, a napokban jöttem haza balatoni 
nyaralásomból, ezért csak megkésve tudok kérésének eleget 
tenni. Köszönöm az elküldött Juhász Gyula cikket, örömmel 
olvastam s ezúttal visszajuttatom Önhöz. 

Budapest 1959. VIII. 9. szívélyesen üdvözli 
Kassák Lajos 

Nem emlékszem már, miféle Juhász-anyagot küldtem el neki, ame-
lyet kelet nélküli, hozzám 1962. május 29-én érkezett levelezőlapján 
köszönt meg. 
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Kedves Péter László, megkaptam Juhász Gyulára vonatkozó 
dokumentumgyűjteményét, kérem fogadja érte köszönete-
met. Nagyon helyeslem az Ön tevékenységét és nagyon helyes 
lenne, ha éppen a tanárok köréből mennél többen foglalkoz-
nának irodalmunk értékeinek felmérésével és olyanféle doku-
mentáris anyag gyűjtésével, amely az író személyiségét emberi 
küzdelmeit is közelebb hozza az olvasóhoz. További mun-
kásságában, ha úgy gondolja, hogy valamiben segítségére 
tudok lenni, szívesen állok a rendelkezésére. Ha egyszer 
majd Pesten jár, örülnék neki, ha személyesen meglátogatna. 

Üdvözli: Kassák Lajos 

Valamennyi levél géppen van írva, a javítások és az aláírás, valamint 
a levelezőlapon az Üdvözli: saját kezű. 

* 

Kassák szegedi kapcsolatairól írtam Szeged irodalmi emlékhelyei 
(1974) című könyvemben, s összefoglalóan írt Apró Ferenc is (DM 
1977. márc. 20.). Egy év múlva esedékes centenáriumi ünnepléséhez 
ezekben megvan a kellő kiindulópont. 
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