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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
( A Z É L H E T Ő L Í R A I I I . ) 

Az öröklétkész állapot - ha megkockáztathatunk megint 
egy ily furcsa fogalmat - , mintha mindenkori Nagy Áb-
rándja lenne a költészetnek; másrészt legközelebbi valója is, 
már a legmagasabb vonulatán. Azt állítanánk ezzel, hogy 
a kiemelhetően (kiemelkedően) élhető, öröklétkész elemeket 
tekintjük a líra csúcsainak? Szó sincs erről; hiszen ki bírna 
s kívánna megannyiszor csak s csak „csúcsokat élni"; más-
részt óhatatlanul s ildomosán bukkan elő efféle gondolat, 
ha vállalkozásunkat Kosztolányival folytatjuk, íme: hiszen 
elképzelhető lenne, hogy tőle inkább a kevésbé ismert min-
denkori-miénket emeljük elő itt — tennénk is ezt szívesen, 
a maguk öröme is nagyobb lenne, újdonságosabb ; ten-
nénk, ha nem adódna ellentmondás akkor épp a tárgy-
ban. 

Az élhető líra-elemekről szólván, hadd említsük általános-
ságban most csak annyit: nem idézhetőségek gyűjteményére 
gondolunk az élhető elemek (a legközelebbiül ilyenek) keres-
gélésekor; hanem hogy „ma" és „itt", s „nekünk" mi látszik 
— engedtessék ennyi szóváltozat, játék — éltetőnek a köl-
tészetből, méghozzá valami azonnalisággal; mi kész rá, 
hogy készségünk legyen, sőt, már ilyenné fejlődött légyen 
netán ; továbbá, hogy készséges mivoltunkban, ha lehet, erő-
sítsük magunkat mind e dolgok terén. S hogy azt lássuk, mi 
egyéb dolgok kapcsolódnak közvetlenül, „magán a költé-
szeten" túli érdekként, versolvasó és költészetkutató valónk-
hoz. Kosztolányi azok közé tartozik, akik mint ha legna-
gyobb bőséggel kínálnák ily anyagukat. 
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A szegény kisgyermek panaszai, természetesen,' kezdését, 
a „Mint aki a sínek közé esett. . ." alapképét kínálja elsőül. 
Emlékeztetnénk inkább a befejezés köztudat-lehetőségére: 
„Menj, kisgyerek. Most vége ennek is." Néhány (gyönyörű) 
átkötő-sor következik, bennük elengedhetetlen túlzás a hi-
teles hatáshoz („de én előttem már a semmi van"; s vajon 
túlzásnak nevezhető-e bármely hiteles költői helyzetben ez 
a túl-kimondás; eldönthetetlennek érzem „ma"). S akkor, 
tehetetlenségi nyomatékkal támaszkodva az előző sorra, ez 
jön: „A semmiség. Még egynéhány merész év, / aztán a férfi-
kor s a sárga vénség". A „még egynéhány merész év", s ezzel 
a tartalom-dallammal: lelkünk színpadának örök végszó-
készletébe tartozik. Merészelek ezzel a kopott hasonlattal 
élni, mert itt következik az, hogy: „Menj, édesem, bocsáss 
meg a dalosnak, / ki mostan a színpadra kényszerít. . ." 
Nem említve azt, hogyan tud Kosztolányi alaphangzatúan 
megszólaltatni oly kétességeket — oly szívszorítóan aztán 
mindenkorig! —, mint a „menj, édesem", s más hasonlók, 
kiemelhetnénk, hogyan szerepel, annyi ikertárs mellett (más 
költők szereposztásaitól nem függetlenül, de önállóan) a 
„dalos", s ez a „bocsáss meg . . ." is olyan, hogy felülmúlni 
Szép Ernő tudja csak a Bocsássatok meg című vers-litániá-
ban. De József Attilánál a „mit érdekelne", Adynál a „cifra 
szolga" képzetkörének társa, sőt, egyszerre gúnyorosabb, 
elevenebb, mégis tudósabb társa ez a vonatkoztatás: „irigy 
szemek kereszttüze közé menj, / hadd nézzék benned, mi az 
irodalmi". Feloldhatatlan ellentét kifejezője ez a . . . tulaj-
donképpen „jajdulás". Ahogy minden anyagunk leghitele-
sebb, eredendő állapota áldozatul esik a közlés specifikumá-
nak. Már csak erre is ellen-esély aztán az öröklétkész álla-
pot : ha bármi elér oda. Az ily helyeket (is) kutatjuk itt, sorra. 

Az idő-közegben élni kényszerülő örökkévalóság-elemek-
nek szép, de nem önromboló paradox-állapota, hogy tartal-
milag ellentmondanak egymásnak, méghozzá olykor hom-
lokegyenest. Fokozódik az ily hatás, ha annyira jellegzetes 
helyen szerepel az egyik formálódás, mint a „Kisgyerek" 
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zárulása : ahol a piacra vitt igazi való, a „kirabolt" életanyag 
(mintegy megszemélyesült élő) a szerzőnek is szégyene, maga 
is pironkodni kénytelen. Mezítelenül született, mezítelen 
megy, hát: „Menj, menj, szegény". (Megint ilyen alapkife-
jezés, édességrárakódás nélkül ott még!) S a „Bús férfi" vé-
gén: vagy majdnem ott: „Ordítsak-e? Hogy áll a buta kő 
is, / mely látta egykor győztes életem . . . " Merő ellentét az 
előbbiekhez képest. Boldog, aki hallgat, azaz: aki — csak 
„ami". Igaz, ezek olyan párhuzamosságok, melyeknek a 
nem is oly végtelenben már sejlik a találkozása. Ha már a 
„Bús férfi" zárulásánál tartunk egy pillanatra, hadd emel-
jünk ki itt is egy közbeszédbe illő alapfordulatot, melynek 
ős-megformálása versben ez a két sor, s főleg a második: 
„Jaj, nékem és neked, / jaj, jaj nekünk". Elemibb ez a csupa 
elvont-fogalomszerü kifejezésből építkező együttes még az 
előtte járó, igazán képi szépségű közléseknél is, mint ami-
lyen ez: „A lámpa lezuhan / s a szív megáll" (igazán a kife-
jezés lehetőségének egyik csúcsa pedig!), vagy „A gyertya 
fogyva-fogy / s lassúbb a vér". Egyáltalán, figyeljünk fel rá, 
hogy a nagyobb ívű Kosztolányi-mondatokban, képekben, 
szakasz- vagy soregységekben, melyek ilyesként váltak örök-
tárgyainkká, mennyi összetevő elem lelhető, melyeknek 
mindegyike legalább annyira végleges, „tökéletes", érvény-
hordozó, mint a teljesebb „egész", melyet egyebek között 
szolgál (is). Nyelvünk érintkezés-lehetőségének Kosztolányi 
így az egyik legemberközibb mestere, érintése — világian — 
„felszentel" dolgokat. (Közhasználatúvá tesz.) 

Nagy szervessége mindebben, hogy az, amit mondani akar, 
ugyanabból a szövetből van, mint az, amivel (ahogy) mondja. 
Erre egyre inkább rájövünk; az utóbbi évtized is hozott itt 
változást a felfoghatásnak. Észrevevődik, talán, most már 
minden eddiginél jobban — mert nem „mindennapi kenyér-
nek", vagy ellenkezőjének kell Kosztolányi a számunkra —, 
hogy az ő verseinek leglényegesebb szövődése alighanem a 
lény-köztiség, a megszólítás, s ez nem modor, nem kényszerű 
eszköz, hanem költészet-lényeg, mindennapi közvetlen-
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ség . . . s mint ilyen, maga a szinte megvalósíthatatlan. Ezért 
tarthatta érdemesnek ő, hogy erre törekedjen; illetve ezért 
alakult egy ily „hajlandóságú" szellemnek ilyképp hajlítga-
tott költészete. Anyaga törhetetlen; de hajlékony abban, 
hogy a másikhoz, az embertárshoz idomulna. „Jaj, mi az 
ember. — — — — " Ezzel zárja hosszú forma versét, mely 
a „Lám, ma újólag az álom . . ." kezdősor-töredékből indul 
ki. Ezek a nagyciklus-kezdősorok, e belsők különös helyzetet 
élvezhetnek a mi kis „gyűjteményünkben": nevezetességük 
révén sugallatosak. Hiszen valami fontos vers kapcsolódik 
hozzájuk, indul belőlük, válik lehetővé ihletküszöbük által. 
Itt egy ilyen, csakugyan törmelékelemekből való: „1914. 
Siessünk . . ." Hogy az, amit mond, mint álom, egyazon 
anyagból van a fogható, ellenőrizhető tényleges nyelvi anyag-
szerűséggel, mondtuk az imént. Hanem ehhez ezt a ténylege-
set és biztonságosat előbb azzá kell tenni, amiként azután 
megjelenik. Kosztolányi öröklétkész elemeikhez meg kell 
jegyeznünk: a magyar nyelvnek ez a költői kifejezéslehető-
sége őelőtte nem volt meg, ez a kifejezésmód vele teremtő-
dött meg, ez a megszólítás-közvetlenség, e stilizáció-az-azon-
naliságért. A nyelvi sors „hálája", hogy minden, ezért végzett 
munka nyoma most már különös szépség-többletként jár 
együtt a Kosztolányi-kifejezéssel. Ezt, például, évtizeddel 
ezelőtt, magam sem láttam igazán, s nem is olvastam róla. 

Vagyis, hogy a nagyon-is-jellegzetesség mellett a jeltelen-
ség eleganciája is tud az övé lenni. Ha így (ha innen) nézzük 
a „Bús férfi" oly darabjait, vagy ekképp érzékelünk más, 
sokszor formajáték-alapúnak tekintett (bár jelentésben-je-
lentőségben efféléken túlmutatónak elismert) műveket a 
Kosztolányi-életműben, mint a Légy áldott, régi hely . . . kez-
detű ötször négysoros szakaszsorjázás, aligha merészség 
megkockáztatnunk: itt nem a rímjáték, nem a virtuozitás a 
szembeszökő, hanem az egyszerő elemek használata. Régi 
hely, régi ház, régi tej, régi láz . . . és zaj, csend, jaj, cseng, 
hó, hő, nyitó, építő stb. Megtoldva a forma visszatérő-azo-
nosságával, a gesztussal (az áhítatéval például), és valami 
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árnyalatnyi fokozással, bonyolítással. De ezzel is mind: 
alig. Ezeknek a szépséges szavaknak a „légy áldott" tartása 
s a „régi" jelzése megadja azt a keretet, hogy szegény-mivol-
tukból elénk léphetnek. S ennyi a vers. Ennyi az eszköztára. 
Sallangja semmi. S mégis játék eleme érződik benne, esetleg 
szertartásé (hogy az ellenkező végletet fogadjunk el); holott 
semmi másról nincs szó, csak a szinte-szólaltathatatlan meg-
szólaltatásáról. Ráadásul úgy, hogy többféle mellék-járulék 
értelem (formai) is társítható a műhöz. Nem tartozik ez a 
vers az „élve élt" Kosztolányi-helyeink közé; ám amikor 
azt kutatjuk, hogyan is alakulnak az ily helyek, a nyomok 
a már említett „szent jeltelenségbe" vezetnek vissza. Aligha 
véletlen költői szerkesztés-szervesség, hogy az említett vers 
mellett áll az, amelyik úgy kezdődik, hogy „Itt fekszenek 
csodásan ők" (s ez ily élhető hely már a számomra, a „cso-
dásan" jóvoltából), az ősök, s ő, aki ír róluk s egyébről, 
mintha ágyuk peremén állna, s úgy borong csöndesen azon, 
„hogy mit izennek énnekem / a Kosztolányi-csontok". Az 
a belső lét-tudás hozta létre a Kosztolányi-féle öröklét-he-
lyeket, amely csodásnak tudta látni a nyugovókat. Vagy a 
bárminőket. 

Csodája-e épp a legköz-éltebb verseinek, hogy egy-egy 
fő-helyük máig friss marad, sőt, alapvető jellegét mindin-
kább kibontja, „használatát" többször nélkülözhetetleníti? 
Vagy, akár, majdnem egy-egy egész verse is így: az Éjjel az 
alvó mellett, például. Hadd idézzük mégis csak részeit: „Éj-
jel, ha alszol, s hallom, hogy lehelsz, / megrémülök : ez az, 
mit szeretek?" Általános riadalmunkra érzünk rá, s a közei-
ragaszkodás értékeinek újabb felfokozódásának korszak-
váltás-idején főleg aktuális ez. A bensőségesebbé váló (meg-
maradó) értékek veszélyeztetettsége nemcsak külvilági, de 
„filozófiai", szemléleti, képzet-világi, s azután, persze, bio-
lógiai, „szerveződési", s ki tudja még, fájdalmat előrevetítve, 
hányféle. Másutt már volt mód rámutatni, hogy az „És hall-
gatom, hogy lopja életét / a semmiből a gyönge fújtató", e 
szép sorpáros első fele költészetünkben mire utal vissza. De 
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az Arany — Kosztolányi (egyoldalú) átfedés az általunk vizs-
gált költészeti anyagféleség s jelleg tovább élésére (a szó 
mindjét értelmében) utal; erre érdemes figyelni épp itt. S a 
líra gyakorlatától sem áll távol ennek az „élhetésnek" a lé-
nyege; Kosztolányira ilyképp gondolva, gyanítható, hogy 
épp a nagyon köztudatos nagyon nagy verseinek kiemelkedő 
helyei könnyedén lelhetnek konkrét továbbélési esélyt, s 
ennek hitele is volna (van): ha például egy „dantei hangüté-
sű", mondjuk, tercinás vers így kezdődnek: „Vendége vol-
tam . . . " Ám a való matériához visszatérve: ezek a Koszto-
lányi-örökhelyek már olyas életet kezdtek „bennünk", hogy 
külön formaszándék szélsősége, citátumozás túl-jellegzetese 
nélkül használhatók akár, nagy indokkal, nagy kapcsolat 
kifejezőiként. Az „Alvó"-vers, az emberi kapcsolat (a sze-
retetkapcsolat bármi végzetes, odaadásos változatának) 
végzetességéről nem minden helyén szól kőlap-tömörséggel, 
de a legszebb részletek egyikét akár „jellegként" is őrizzük, 
s hatása ennek (például ennek a részletnek is) olyan, mint 
az elnyűhetetlenül mindenkori élményt kiváltó tömör, mé-
gis fölfejthetetlen rejtelmű (ritka) versfogalmazásoké. (Kosz-
tolányinál is akad ily kivétel túlján is kivétel, különleges 
alapsor, rész: a Csáth Géza-vers néhány helye, a Szeptem-
beri áhítat több sora, menete.) Idézzük még ezt, az „Alvó"-
ból: „Jaj, én bolond, hogy erre építek" (mármint arra a li-
dérces hirtelenséggel felismert törékeny-lényegű valakire-
valamire, s a lény, a beszélő legfontosabbját. . . !) „nagyobb 
bolond énnálam nincsen itt, / bölcsebb a zülött kártyás, a 
hajós, / ki a viharra bízza kincseit". Az utolsó sor a már is-
mert helyzeti előnyt élvezi, utólagos sugallóhatással (az 
előtte-voltakéval) önállóan is hat képzeletünkre, ha netán 
felidézzük, s pontos képet rajzol. A nagyon egyszerű ember-
közi beszéd „klasszikus" (és jeltelen) eredménye a verset 
záró „Vigyázz, vigyázz" (idézőjel eleve: ott). (Tudjuk, ho-
gyan alakult ki e sor tömörsége ; a Kosztolányi naplófeljegy-
zés-kötetecske értékes anyaga nemrégiben adott hírt róla. 
Látszik — érdemes utánalapozni ott —, mennyire nem egy-



Forum 29 

szeri, villámcsapásszerű találat eredménye az, ami később, 
hadd ismételjük a szót, sugallatosan hat.) 

S közbevetőleg, a nagyon nagy helyeket közelítő igen teli-
találatos, felejthetetlen élhetőségek körébe tartozik az „Al-
vó"-.vers szomszédjában látható sorpár a Játék első szemü-
vegemmel végéről: „Ablak, / mutasd nekem, hol az a boldo-
gabb lak?" Az áhitat a „mókában" is csorbítatlanul él itt, 
és a tréfa merő szomorúságba vált; épp csak hogy meg is 
váltja olvasóját, nem hagyja reménytelenben. Ez egyszer-
smind adalék (ily feltételezés) az eredendőség-helyek élhető 
mivoltának belső alakulásáról, létrejöttéről. Hanem hát 
mondani sem szükséges, hogy valami „emberi mozzanat" 
túlsúlya a nagy költői vívmány mellett (ezzel párban : továb-
bi helyi értéknövekedéssel!) szinte mindig ott hat az ily 
örökhelyeken. 

Csaknem véletlenül, a Mások című vershez lapoztam visz-
sza, s ott ez a részlet várt kijelölve : „idegen arcukon a gond / 
s oly idegen ruhájukon a gomb". A már-már kínzatos rím 
(bár, azt hiszem, joggal érezzük, hogy tetszik!), a meglepő 
sorrend, ahogy az állítólag (csak így?) fontosabb áll elöl, s 
koronát rá a csekély (Kosztolányinál vagyunk!), a jeltele-
nebb rak; megannyi rejtek képzetünk kabátról s gombról így 
tudatosság túlján . . . a hatás része. Szavakról szól a vers-
szak előtte, s e szavakat, persze, „szegény" szájak monda-
nak. S hogyan? „Ájulva" - mily túlzás. De csak azért e 
túlzás, hogy az ellentét (sic!) párját előkészítse: „olyan hi-
deg". És most jön a gond s a gomb. Az „Alvó"-vershelyek 
méltó párjai ezek a valamelyest elhanyagoltabbak (az egész 
Mágia-kötet, ahol ez a vers szerepel, mostohábban áll a 
köztudatban-köztudattal), nézzünk egy ilyen részletet: 
„megdöbbenek — oly furcsa minden náluk" (igaz, van ez 
szebben is Kosztolányinál másutt, de az ereje, feledhetetlen-
sége itt is végső), „szemük, szemük akár a messze tenger", 
s most jön, akármi bizarrul, az igazi örökhely, esendőségé-
ben-esetlegességében is az: „hogy végtelenül idegen kezek-
kel / lassan-lassan megsimítják az álluk". Nemcsak a félteni 
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való, nemcsak az, amire feltettük üdvünket, sorsunkat, bol-
dogságunkat stb., bármi nagy-szavas fogalmunkat, nemcsak 
az olyan életre halálra fontos. Révülten, ájult-idegenül, mé-
gis forrón, pontosan (pontoskodva akár, a még megrendí-
tőbb pontosság kedvéért) szólhatunk és érezhetünk azokkal 
kapcsolatban (!) is, akikkel hagyományos módon már semmi 
kapcsolat. De örökhelyek ők. Az életmű későbbi helyén a 
Halottak szól erről közismerten. 

Örökhelyek — s a tárgy szellemétől „ihletetten", eszünkbe 
juthat ily változat: öröklétek ezek az örök létek. És talán 
innét a mi vizsgálódásunk alapja is: az egyszeriből indul, és 
az egyszerit (a magunk megragadni, örökíteni vágyott pilla-
natát, élménykészségét) vissza-közelítő mindenkorit csak 
így merjük érinteni. Ám akkor már: mintha nem is akarnánk 
„soha" kevesebbet. Ez a nagy vers-örökhelyek, élhetőségek 
etikai hatása. Bármily különös kimondani „ma" ilyet: vala-
mi jobbra vezetnek rá, valami többre és különbre — lega-
lább mint lehetőségünkre. 

A Mágia-kötet nyitása, számomra, három évtizednél is 
régebb óta makacsul a leginkább kulcs-szerepű Kosztolányi-
vershelyek egyike. E fölfogásnak kitűnő, éltető „visszaiga-
zolódásai" támadtak azóta. Nem is időzöm hosszasan a 
Kösönytyűnél, mely nem hibátlan vers — vagyis bizonyára 
az, csak nem az örökhelyek hiánytalan sorjázása —, mégis, 
ha nem stilizációjától hökkenünk el, ha tehát közbeszédnek 
érezni képesek vagyunk az emelkedettség-látszatát, a leg-
közelebb-jegyű megszólalások egyike. „Úgy félek, hogy ezt 
a homályos, ódon, / vén bánatot egy éjjel elveszítem, / és 
véle együtt életem s a szívem, / a szívem is, és megvigaszta-
lódom". Semmi póz, ma ezt érezzük már, semmi frivolitás, 
semmi magakelletése a vers-szellemlehetőségnek. A Csáth Gé-
zának, konkrétabb és elkeseredettebb, elveszettebb drámával 
ugyanezt zendíti meg befejezésében. S ez a motívum vonul vé-
gig az egész Kosztolányi-verséletművön. Mi több: ez a felfogás 
az (egyik)alapozója az örökhely-keresésnek is; e szempontnak 
ez egyik tápja (ha úgy tetszik : távlata, távlatadója, távja). 
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Persze, a Mű<//a-kötetben lelhető a Koporsó és bölcső közt 
is, és ennek a versnek igazán nem hiányolhatjuk éhségét. 
Többször megfeledkeztem a lelőpontról, s (egyetlen egyszer 
a magam közvetlen feldolgozói élménykörömről is hadd 
szólhassanak! . . . ) a Kösöntyő megtűnődése után vágyni 
kezdtem a Koporsó és bölcső közt egy-egy részletére. A lassú-
ságára (ahogy indul; s tulajdonképpen ez kívánkozna csak 
zárójelbe: íme, mennyire nem a memorizálásról, a szöveg-
alak-élésről van szó az örök hely-tudattal, az éléssel, a hasz-
nálással), arra a különös, belső hangsúlyviszonyra, ahogy 
csöndesen marad befejezetlen-pattogó a nyitány két mon-
data: „ha . . ." kezdődnek érdemben e mondatok, s nincs 
válasz, hogy „mikor is ez a ha". 

Ez csak egy egyetlen sornyi külön versszakban érkezik 
meg válaszként: „Várj akkor engem, mert jövök egy este." 

Mi mindenre használhatók ezek a „sorok", ezek a csúsz-
tatások, arányítások, meglepetések, várhatóságok, körül-
járhatóságok, elkötetlenségek — soroljuk? A vers élete kez-
dődik igazából itt; ezzel az élhetőséggel. Ahogy a halottakra 
gondol Kosztolányi, ahogy „a másokra" — így éled való-
dibb céljaira megannyi vers-elem az élhetőség által, s amit 
környezetéből, az idáig nem „emelkedő" anyagokból, a 
többi sorból, szakaszból, eszközből, megvalósulás-részletből 
stb. nyer, azt adja vissza, többszörözve, e környező helyek-
nek; van az életmű-értéknek oly összetevője is, amely az 
— egyszerűsítő szóval — emlékezetesnek nevezett helyekből 
áramlik vissza. Ilyen sorok, mint (a visszatéréskor): „zárj 
a karodba, ne keresd a szívem" („melyet elönt a csúf, fekete 
vér"), s „csak nézd kialvó, fénytelen szemem" (s: „csak 
simogasd a főmet csendesen"), e sorok, e jellegek nagy életet 
tudnak belopni, együtt-hatóvá tenni a magunk bármi cse-
kélyebb jelenségvilágába(n). Sokszor, bár ez nem elemzési 
kategória, nem tudjuk megindultság nélkül „elbírni" ezt a 
többletünket, amely átélésükből — persze, saját életanya-
gunkhoz épülődve — adódik. (Szélső értékként, talán: ma-
gam egyszer most még ezt a két sort, hogy „Némán lefek-
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szem a fehér, nagy ágyba, / én, szólni nem tudó öreg baba", 
ezt is személyesen-túl tudtam érteni, minden „zavaróján" 
túl - ha ugyan maradt ily eleme - , s a dolgokra gondoltam, 
múltakra, eseményekre, történésekre, melyek csak így tér-
hetnek vissza, kiszolgáltatottan, emlékezetünkbe és „éle-
tünkbe", mely nem az ő életük többé; s minden vadromanti-
ka, kísértetesség és túlság lefosztott, ismétlem, még egy ily 
vershelyről is.) 

Még valamit, a „mások-téma" köréből, s e kötetből. Az 
Innen a szobámbul című vers, teljes hűséggel e tárgyhatáro-
záshoz, arról számol be, amit költője az ablakából lát: idegen 
életek kis színpadain. Két mozzanatot fontos felidézni, 
mindkettő a felgyorsuló befejezésé, a részletek utáni össze-
rántásé. Az egyik: ily élhető örökhely, talán az alábbiak 
második sora; ezekről az idegenekről, nem-tudni-kikről 
szól: „Sötét szívem lesz az úr mindenütt, / s ők menekülnek 
óriás batyukkal — " Az a fájdalmunk foghat el minket itt, 
olykor, talán, amit akkor érzünk, ha miattunk — vagy lehet-
ségesen miattunk; vagy csak velünk összefüggésben; vagy 
velünk összefüggő, nekünk aztán e tűntükkel visszahozha-
tatlan veszteséget okozó (szándékos a szó ellentmondása!) 
— semmibe vesző, futamodó, riadó lényekre kell gondol-
nunk kivédhetetlenül. A megkísértett veszteség alaphely-
zete — amiből valóság lett, tragikusan. S a nagy jeltelen nyel-
vi, ember-közi telitalálások egyike zárja a költeményt, ennyi 
csak: „Mi lesz velük?" 

Egyetlen szereplővel is elképzelhető ez az alaphelyzet; s 
van is rá egy örökhely : Ha negyvenéves . . . a vers címe. 
S erről van szó: „Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel, / egy-
szer fölébredsz és aztán sokáig / nem bírsz aludni". Hogy 
mennyire nem „pont" a negyven a kulcsforgalom, nem az 
ilyképpeni tartalom az tehát: mulatságos bizonysága (s me-
gint kénytelen a kutató a maga példatárához folyamodni 
szegényesen), hogy megtörténhet, felidézzük a részletet, de a 
szám nem jut eszünkbe . . . alighanem negyven . . ., de ezt 
csak az ismert Kosztolányi-életadatból vehetjük ily fájóan 
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bizonyosra. Tehát ennek a vershelynek is van valami más 
„öröklét-tartalma", evidenciája, önmagánál-többje, ami 
nem abból jön létre, hogy „nagyon" a meglétünkre vonat-
koztatható; hanem valami dallam találkozik a közléssel, va-
lami tagolás is, talán, a dallammal még külön, s mindez na-
gyon egyszerű ténykérdésről szól. A vers maga mintha be-
fogná sok későbbi (vagy ez időbeli) nagy-költemény számos 
alaprészét, tartalmazná ezek csíráját. Ilyesmikkel — mind-
nek van, szinte mindnek, jobb kibontása másutt — : „Nézed 
a szobádat / ott a sötétben . . ." (Nem is említjük a megfele-
léseket.) „Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt / éltél. 
Eszedbe jut egy semmiség i s . . . " S nincs bánat „se", csak 
józanság és figyelem, majdnem nyugodtság. Egy sóhaj, é s . . . 
Két nagyon egyszerű kijelentés. Most nem az ember —ember-
közti közlés nyelvévé. Hanem ama beszédé, melyet önmagá-
val (önmagában) folytat a létezésünk; ami ehhez nélkülöz-
hetetlen anyag, tudás: „A fal felé fordulsz. Megint elalszol." 

(A „Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam" 
kezdés már A bús férfi panaszai sorában tökéletesen mutatja 
e tárgyat. És itt van arról is szó — megint feledhetetlen élet-
elemünk - , hogy „csak negyven, ötven, hatvan év", s hogy 
ennek közvetlen szomszédjában állhat ez: „hogy a föld szá-
guld az űrben / óriás, zúgó robajjal mind ijedve vágtatunk". 
Az élhető helyek kiegyensúlyozó szerepe: egyszerre ott ben-
nük ez a végletesség, s az azon túli.) 

Sokszor mintha nem is annyira az összefoglaló, mondás-
vagy szentenciaszerű versközlemény válhatna így-élt anya-
gunkká (mint például ebből a versből sem az, „hogy a szám 
se tud beszélni s száj helyett beszél a szív", jóllehet ezt mottó-
ként gyakorlatiasabban, azonnalibb szétsugárzás reményé-
vel lehetne használni; s rámutat ez is arra, hogy az élhetőség 
nem a praktikum ténylegesével egyenlő, korántsem!), in-
kább (az érzékletességet is jól „tűrő) valami-rejtelem-egy-
szerűségű fogalmazás, mint az „és a gáz arany dzsidával sil-
bakolt az útakon" e költeményből, már-már alapképszerűen 
érzem előbukkani emlékezetemből, ily fények láttán, vagy 
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megfordítva : kis jelenetet tudok elképzelni, valami érzetem-
helyzetem körébe-gondolni e kelléknél-több révén. Itt , per-
sze majdnem a végső szubjektivitás lehetséges (s ez hat, való-
jában); főként ennek jellegére, egyáltalán-meglétére, egy 
alig-kategória struktúrájára próbálom felhívni a figyelmet. 
A líra örök jellegére vet fényt azonban, hogy ily elkerülhe-
tetlen velejárója, mely ennyire logikusan egyéni-egyedi-egy-
szeri, az iméntiek szerinti fokon búvó-természetű, ha úgy 
tetszik, leheletnyi. Mert elképzelhető, hogy valakinek, a 
„Bús férfi"-ből vett példapárral, A kalauz az élhető-mara-
dandó emléke („olyan, mint egy ember, mint egy utas"), eb-
ből tud általánosítani, ezzel tud nagyobb teret keríteni saját 
képzete-eszméje köré; más viszont az épp „eggyel arrébb" 
lelhető versből, az unaloméból (melynek „hangulata" a ka-
lauzos versétől mindazonáltal nem különbözik alapvetően) 
emeli ki ezt: „Az élet az nagyon rövid / de, jaj, oly lassan 
múlik el", s affélét érez, hogy a tragikus kurtaság legalább 
ily „drámaian" részletes, gyötrő, hogy aztán a semmi-vég-
kifejlethez vezessen ; esetleg úgy élhető e két sor, ahogy erede-
tileg áll helyén: passzivitásban, merő reflexióként. 

A költő szándékával sem vág egybe okvetlenül kiünk-ki-
ünk ily élhetőség-érzete. Az „Egy régi név kiált az életem-
ben" kezdetű vers, vagy az Ilona: megannyi ily később-az-
tán-élhető csattanó; vagy a szabadvers-korszak Piac-\trsé-
ben látjuk, mily élvezetét lelte Kosztolányi az „alma és ibo-
lya" egymásmellettijében; nem tudott betelni vele; ami e 
sorok íróját illeti, most egyik sem hat rá „élhetőség-jeggyel" 
a felsoroltak közül itt. Ám ez nem is vita tárgya. 

Hálátlanul ne bánjunk megint Kosztolányival, hogy mert 
anyagbősége e dolgunkhoz is oly túlnyomó, a végén még az 
ellenpéldákat keressük tőle. Van, úgy hiszem, amit majdnem 
kötelező felsorolni, s azért is, mert a többször emlegetett 
szubjektivitás okán, meg mert valami pedagógiai szándéka 
is volna ez írásaink sorának; s legalább „rajtunk ne múljék". 
Valamint: a lírát is jellemzik a visszatérések, ismétlések — 
nagy gazdaságosság ez, felismert célszerűség: hogy tudni-
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illik az elemit és eredendőt nem árt minél többet sulykolni 
is azért. Hát ne maradjon említetlen — még ha az ellenpéldák 
is, látom jegyzeteimből — ide fognak tódulni óhatatlanul (de 
csak a kiemelés, az ellentét hangsúlyviszonyaiban!), mi „min-
den" lelhető így a legismertebb nagy-költemények közül 
néhányban, a kései, az utolsó korszakból: Halotti beszéd 
s a már említett két vers. Mert igaz ugyan, hogy a szabad-
vers-korszak Nagy a reggel című verse egészen közhasznú 
könnyűséggel (s dehogy könnyeden ! csak megjegyezni-köny-
nyűn) ad ily tanulságot: „Minden nap újra csalódom, / mint 
mindenki" — ennek épp a jelentős sugalma hiányzik a jelen-
tős igaza mellől, belőle stb. (Majd ellenpéldát is hozunk, ne-
hogy a szabadvers lássék elmarasztalva lenni ekképp.) Meny-
nyivel kiábrándítóbb akkor már a látszólag oly telt, „bol-
dogságos" verskezdet a napszakról, mennyivel inkább a 
reménytelent, a „csalódást" adja (nem egy színig azt, persze, 
dehogy! csak többlet-értékként azt is) a „Bús féríi"-részlet: 
„Kávéval és kacajjal jő / a reggel". Ó, hát ez jut el az „Ordít-
sak-e? . . ." zárásig. A vers ott így folytatódik, nem a mi 
élhetőség-véglegesség-kategóriánkba illőn : „Hancúrozzuk, 
fiam, a sok / gyerekkel". Itt említem meg akkor a szabadvers-
példát, mielőtt a „leltározásra" térnénk befejezőleg. A Ha 
játszanak a gyerekek . . . kezdet című vers jellegzetesen a 
menetel-emlékű élhetőségek közé tartozik a számomra, a 
szekvencia és a végkifejlet mint jelleg marad meg így. A já-
tékra sokat készülődő, fontoskodó gyerekek képe . . . aztán 
a játéké . . . , melynek oly hirtelen vége. Hat sor az egész, s 
tanulsága: „Nincs ennek közepe, / csak eleje és vége . . ." 
Önmagában nem élhető, kicsit száraz ahhoz, sem hangalakja, 
sem érzéki köre, sem rendkívüli fogalmazásmódja nem ész-
lelhető, talán nincs is. A gondolat öröklét-jegyű itt, ennek ki-
sugárzása: „Mondd, nem ilyen-e éppen / az ember élete is, 
mely elkezdődik, / aztán gyorsan befejeződik? S a közepe, 
mint a semmi." Mintha nyersfordítás lenne, „egy kínai versé" 
ugyanakkor az, amit mond (ritkaság, hogy ennyi elég, s hogy 
Kosztolányinál!), képzetemben a gyermeki játékhoz, magá-
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hoz a játszáshoz társul most már alap-felhangként, ellent-
mondásosan, s nem szabadulok ettől „a tudattól". Ez az él-
hetőség sokszor csak ennyi. 

A Szeptemberi áhitatbó\ könnyű idézni — mondhatja bár-
ki. S természetes is! Nem mernék „idézni": oly majdnem-
mindegy, mit emelünk ki, ha csak arról van szó. Ám nézzünk 
mást. Ahogy a „gáz silbakolásának" képét valami ködös 
úton, vagy este szobánkban, tehát „Esti kérdés"-ként idéz-
hetjük fel (s az egész „élhetőség" is amolyan esti-kérdésbe-
illeszthetőség kérdése, úgy látom épp!), jól gondolható, hogy 
a „Nem volt a föld még soha ily csodás"-sort egyáltalán 
nem áhítattal, inkább az erdőben fütyörésző ember maga-
bíztatásával idézzük, vagy „idegesen", görcsösen, oly hely-
zetben, amikor a föld egyáltalán nem csodás, a környezet 
inkább a többletet igényelné (vagy épp nem igényli!), s em-
lékként, ellentétként stb., vagy a már említett módok vala-
melyikén (vagy egyéb mód, egyszerien, egyedien, de ha szo-
kásunkká válik, már valami köz-érvényt közelítő magán-
rendszer szerint is azért!) mondogatjuk a sort. Ugyanígy: 
„Aztán a délután is furcsa nékem". Eszünkbe juthat ez (bár-
miféleképp, persze!) úgy is, hogy épp csak valami furcsa . . . 
vagy délután let t . . . vagy visszaemlékezünk arra, hogyan 
lett (hogyna lett?) gyerekkorunkban délután (s ennek rej-
telmére épp a vers gyerekkor-emlék motiváltsága, bízom 
benne, itt helyén a szó, az ad alapot). Azután: „A felnőttek 
érthetlenül beszélnek". Nem okvetlenül a távoliság, a külön-
bözés élhetőség-sora ez. Hanem a megfoghatatlanságé azál-
tal, hogy ez a különös „érthetlenül"-alak, vagyis nem „ért-
hetetlenül", mert a szótagszám így kívánta, vagy szótagszám-
ürüggyel „valami" ezt az alakot kívánta megjelentetni „vég-
re", ez a szóalak képzetkeltően súrlódik más meglévő kép-
zetekhez, nem hagy nyugodni. És szövegkörnyezete, a téllel, 
sárral és halállal, nagyobb teret kerít körébe. Ráadásul van 
egy másik különös alak is, az estente (amikor is búgó hangja 
van a szélnek). És mindez rokon azzal a miniatűr-képszerű-
séggel, ahogy hirtelen megszólítást kapunk: „Vagy nézd az 
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estét, a kormos zavarba / kis műhelyébe dolgozik a varga, / 
csöpp láng e lőt t . . . " Mennyi furcsaság! S ezzel (is) felejt-
hetetlen a kép. És ha nincs is mire, megjegyezzük, avagy 
— ugyanígy — felhasználjuk. Érthetlen, „szegényen és hiá-
ba". Erre pedig ezt: „s az ámulattól szinte égig érek". Mert, 
mondhatni, közben nem történt semmi. De nem is a „cse-
kélység" holmi hasonlata ez mind ! 

„Mit akar tőlem ez a titkos élet?" Nem lehet-e akár min-
dennapi felkiáltásunk is? Ugyanígy, kifejezésbeli furcsasá-
gával (vagy: ezzel segítve), ilyes rész: „az igéret, / s az ámu-
lattól szinte égig érek". Mintha „az igéret-" alak állna itt, 
fülünk hajlamos így hallani. Ám ha nem, akkor i s . . . ! A 
Hajnali részegség zárulása egyenesen megkerülhetetlen. (S 
mily különös, hogy a Kosztolányi-hitetlenség vagy a „Kosz-
tolányi-hit" alapkategóriáit, ezek sejthető körvonalait el-
fogadva, közelebb áll hozzánk ez a „mégis csak egy nagy 
ismeretlen Úrnak . . . " , mint a „Nézd csak, tudom, hogy 
nincsen mibe hinnem" túlabbra-mondott Semmije; de ez is 
változhat, ennyit már érzünk épp.) Csakígy a Halottak egé-
sze (majdnem egésze). „ . . . és Shakespeare elfelejtett ango-
lul." Szomorúság fog el, ha erre gondolok? Mulatságos, 
ha felidézem? Egyik se. Objektíven bizarr? (Mi az?!) S ak-
kor hát - valóban : mi ez? Ha nem a „titkos élet". És egyál-
talán : a példák szaporítása helyett (s igazán nem volna igaz-
ságos, ha a „kártyás" versciklusát kerítenénk előtérbe még, 
vagy „Bús férfi"-idézetekkel próbálnánk bizonyítani gya-
núnk tételét: egyáltalán, nem különös-e, vagy nem meghök-
kentően természetes-e, végső soron, hogy ez „idézetek egy 
egy régi-régi műből", például most a Kosztolányi-életműből, 
ötven és hetven éve „távlatából" nézve nem, hogy nem fa-
kulnak, de — annyi állítólagos értékbizonytalanodás köze-
pette — mintha egyértelműbben volnának érvényesek, mint 
valaha. Vajon mely sugarú körben? Végtelen sugarúban, 
hallom önmagam válaszát. Csak, mert valósan próbálom 
élni a lírát, azt kérdezem azonnal : mekkora e „kör" terepén 
a népsűrűség? Ám akkor egyetlen említést is „valami" lehet, 
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említés arról, hogy egy-egy vershely „élhető", valami lehet 
valakinek, aki ezt hinni talán nem elegendőképp „merész". 
Mint ama csöndek, melyek nem érnek össze végül, mert ki 
magyarul hallgat, ki svédül; mindez itt, mondanám esszé-
szerííen, magyarul van, ne feledjük. 

TANDORI D E Z S Ő 

FELESELŐ NAPLÓK 
„ [ . . .] vezess rendszeres naplót. [ . . . ] Véleményem szerint min-

den embernek, aki írni tud, naplót kellene vezetnie. Csakhogy pl. 
egy napszámosnak, egy gyári munkásnak, egy kézművesnek stb. csu-
pán ritkán adódna olyan napja, amelynek leírása más embereket is 
túlságosan érdekelne; eközben az olyan helyzetű ember, amilyen 
pl. Wellington herceg, különösen miután benyomult Spanyolor-
szágba stb. vagy a Waterlooi csata idején, vagy korábban Lord 
Nelson, nyilván írhatott volna naplót, ami módfelett érdekes lett volna. 
— — Ha azonban nem az a napló fö rendeltetése, hogy nyomtatásban 
megjelenjék vagy hogy felolvastassák, hanem az idővel való gazdálko-
dás és az önellenőrzés, akkor egy szabólegény naplója egyéni szempont-
ból éppen olyan értékes, mint amilyen érdekes pl. Ferenc József ö 
császári felsége naplója lehetne a maga felkent személye számára" 

- írja 1857 novemberében Széchenyi István, Béla fiához írott 
Intelmeiben. Ő maga - tanácsához híven - 1814-től halá-
láig vezetett naplót, leszámítva döblingi életének tizenegy 
évét, 1848 szeptemberétől 1859 október elejéig. 

A XIX. század első felében sokan vezetnek naplót. Horvát 
István éppúgy, mint Kazinczy, Bártfay László és Bölöni 
Farkas Sándor csakúgy, mint Petőfi vagy Eötvös. Feljegy-
zéseik nemcsak egyéni életük, egy korszak felbecsülhetetlen 
értékű dokumentumai. Mindaddig, amíg el nem vesztette 
szeme világát rendszeresen vezette naplóit Széchenyi István 
barátja, küzdőtársa, a reformkor Kossuth és Széchenyi 
mellett harmadik kiemelkedő politikusa, ifj. báró Wesselé-
nyi Miklós is. 1822. március 4-ével megkezdett naplófüzete 
előtt ő maga így vall a naplóírás Széchenyi által szentséges-
nek nevezett voltáról : 
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„Egy napi-könyvet kell tartani annak, aki életét mint égy egészet 
át akarja futni tekintetével, s a múltot használni kívánja a jövendőre s 
jelenvalóra. De midőn létének tragikomédiájából égy jelenést jegyez 
fel s utozásának történeteit írja, ne forogjon sem annak valaki előtt 
való felolvasása s a sajtó alá való menése eszébefn]. Különben a maga 
mentségére s nem tulajdon tanúságára ír. Nincs belső valóságunknak 
égy hűségesebb tüköré, mint égy ily naponként folytatott auto-
biográfia. Gyakran repülő életünk ezen tűnő képei előtt állva csudál-
juk, hogy az égy-két esztendővel öregedett alig esmér réá a kevés 
évekkel i f jabb önnönmagára. Mint égy csak most nemesi címet nyert 
büszkeséggel nézünk ma, égy egész éjjel bölcsebbek, a tegnapi csak 
paraszt vagy polgári napra. Ily nagy a környülmények hata lma! 
Gunyoljuk égy megejtett hibánkat, s ha azon környülállások jelen-
nének újra meg, jórészt másodszor esnénk abban [sic!] a hibába. — 
Csakhogy soha is ezeknek olvasásában az előbbi jobb ember szemlé-
lésén annak feddő tekintetére ne kellessék elsárgulnom! — " 

A két ifjú barát, Széchenyi és Wesselényi, 1821 —22-ben 
együtt utazták végig Nyugat-Európát. A császári s királyi 
huszárkapitány és az erdélyi báró. A magyar reformkor ké-
sőbbi két kiemelkedő személyisége. Mindketten naplót ve-
zettek. Közös utazásukon írott följegyzéseik egymás-, illetve 
szembeállítása nagyszerű ötlet. Az ötlet Maller Sándoré volt, 
s a Helikon Kiadó eléggé nem dicsérhető módon fölismerte 
az ötletben rejlő lehetőséget: 1986-ban egy kötetben je-
lentette meg Maller bevezető tanulmányával és jegyzeteivel 
Wesselényi Miklós és Széchenyi István 1821—22-es útinap-
lóját Feleselő naplók címen. 

Amióta 1978-ban a Gondolat Kiadó több mint ezerhárom-
száz oldalon kiadta Széchenyi István naplóinak magyar 
nyelvű válogatását, törlesztett kissé abból az adósságból, 
amellyel a magyar könyvkiadás tartozik Széchenyi napi-
jegyzeteinek teljes magyar nyelvű megjelentetésével. Nem 
így történt Wesselényi naplóinak esetében. Óhatatlan a 
kérdés: vajon nem tartozik-e hozzá Wesselényi Miklós sor-
sához mindaz, ami műveivel, naplóival, leveleivel történik? 

„[. . .] nagy publicisztikai művei közül a Balítéletekről a kiadás 
nehézségei miatt lényegében elkésett, s így nem hatott méltóképpen, 
a Szózat nagy elméleti alapvetése mellett pedig elment a közvélemény" 
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írja Trócsányi Zsolt Wesselényi Miklós című könyvében (Aka-
démiai Kiadó, 1965). S bár a Balítéletektől-t nem oly rég 
reprintként (!) kiadta a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
áthallásokra oly érzékeny korunkban máig sem akadt vállal-
kozó, amely az 1843-ban (!) megjelent Szózatot csonkítatla-
nul közreadná. A naplók eredeti kéziratai Kolozsvárt vannak 
— ha még léteznek egyáltalán. Magyarok számára hozzáfér-
hetetlenek. Kiadásukra gondolni utópia — vagy elképesztő 
merészség. Ugyanis a Magyar Országos Levéltár a naplókról 
egy második világháború előtti, olykor alig olvasható mikro-
filmet őriz. Aki megjelentetésükre vállalkozik e mikrofilm 
alapján kénytelen dolgozni, ha egyáltalán elfogadja az ezzel 
járó többletmunkát. Súlyosbító tény, hogy a jelenlegi kritikus 
gazdasági helyzetben a feljegyzések teljes közreadását egyet-
len kiadó sem szorgalmazza. Wesselényi egyedüli, Magyar-
országon fellelhető naplófüzetét az MTA Könyvtár Kézirat-
tára őrzi. A naplófeljegyzések 1837. június 15-től - 1838 
márciusát leszámítva — 1838. április 6-ig tartanak. Megje-
lentetésükre mindmáig egyetlen kiadó sem érzett indíttatást. 

Mindezek tudatában nagy örömmel és fokozott várako-
zással vettem kezembe a Feleselő Naplókat, amelyben Maller 
Sándor közreadta Wesselényi Miklós 1821— 22-es nyugat-
európai útinaplóját. Ugyanezt a naplóegységet adta ki 1925-
ben báró Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes — gondolom 
ekkor még az eredeti kézirat alapján — Báró Wesselény 
Miklós útinaplója 1821 — 22 címmel. 

Esztétikailag különlegesen szép könyv a Feleselő naplók. 
Kifejező a címlap, áttekinthető és igényes a nyomdatechni-
kai munka. Külön elismerést érdemel a Kiadó és a könyv ter-
vezője, Nagy András, hogy a két napló áttekinthetőbb olvas-
hatósága érdekében Széchenyi naplójegyzeteit fekete, Wesse-
lényiéit barna színnel nyomtatták. Ez a szokatlan meg-
oldás ezúttal nem csupán látványos: szolgálja az olvasót. 

A könyv alcíme: Egy barátság kezdetei. A naplók elé 
Maller Sándor bevezető tanulmányt írt, amelyben leírja hő-
seink közös történetét Széchenyi 1848 szeptemberi kényszerű 
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döblingi útjáig. A szerkesztő érdeme, hogy a fő szöveg elol-
vasása előtt az olvasó figyelmét ráirányítja arra a problémá-
ra, amely őt magát is legjobban izgatja : sikerült-e megőriznie 
Széchenyi Istvánnak és Wesselényi Miklósnak kettejük sze-
mélyes barátságát, miközben sorsuk és politikai nézeteik 
alapján útjaik elágaztak. 

Maller kitűnően ír. Tanulmánya magávalragadó olvas-
mány. Árad belőle a téma és a korszak szenvedélyes szere-
tete, és egy rendkívüli ritka képesség : Maller Sándor nagyon 
szeret mesélni. Színesen, érdekfeszítően teszi. Nagy empátiá-
val éli végig hősei sorsát, és romantikusan oldja föl az ellent-
mondásokat: sorsukon átgázol a történelem, de személyes 
barátságuk kiállja az idő próbáját. Ezt a választ lényegében 
hitelesnek fogadhatjuk el. Maller a rendelkezésre álló do-
kumentumokat olvassa össze, s fokozódó izgalommal szá-
guld végig a szinte átfoghatatlan-megfejthetetlen kettős po-
litikusi pályán. Kitűnően ismeri a kort, és nagy áttekintéssel 
árnyalja hősei történetét más korabeli nagyságok leveleit, 
vallomásait, feljegyzéseit idézve. Ezek a hivatkozások leg-
többször helytállóak és gazdagítják a témát. Egyetlen kivé-
tel van csupán : Kemény Zsigmond Wesselényi-tanulmánya. 
Miért? Kemény 1851-ben írta visszaemlékezését. Wesselé-
nyi már nem élt, de Széchenyi még igen. És Döblingben ol-
vashatta is — ha kedve lett volna rá — báró Kemény Zsig-
mond vélekedését báró Wesselényi Miklósról. Mindenek-
előtt ezt kell tekintetbe vennünk. Ugyanis Kemény ezzel a 
tudattal írta írását. Akkor is, ha arra emlékezik mit mondott 
Wesselényi 1846-ban, azokban a feszült napokban, amikor 
őt, báró Kemény Zsigmondot arról akarta lebeszélni, hogy 
Széchenyi István lapjánál vállaljon állást; akkor is, amikor 
ugyanezekből a napokból idézi Wesselényi Miklós dühödt 
véleményét a fiatal Széchenyiről s kettejük 1822-es nagy 
kolostorélményéről, La Trappe-ról. Kemény Zsigmond 
megtehette volna: erről nem beszél. Mindenekelőtt az ő 
személyiségéről árulkodik mindaz, amit Wesselényiről, 
Széchenyiről visszaemlékezésében elmond. Ezek után érthető, 
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hogy amikor Maller Sándor könyvének 21. oldalán LaTappe-
ra és Széchenyire vonatkozóan idézi Wesselényi 1846-ban 
elhangzott enyhén szólva indulatos kitörését — bármily 
óvatosan is teszi ezt Maller — az olvasó zavart él át, és nem 
tudja kibogozni: kinek a személyéhez is társítsa az idézett 
mondatokat. Nem célom Kemény írását értékelni, de koc-
kázatosnak és figyelemzilálónak érzem hivatkozni rá akkor, 
amikor egy 1851-ben írt tanulmány alapján egy 1822-es igen 
mélyreható élményről kívánunk valós képet nyerni. Ám 
hogy hogyan élték át akkor ők ketten, Széchenyi és Wesselé-
nyi — a naplókból, a könyvben néhány oldallal később bárki 
elolvashatja. 

Maller Sándor tanulmányának az a része sikerült kevésbé, 
amely Széchenyi és Wesselényi eltávolodását s állandó kon-
fliktusait elemzi. Az esszé nagyobbik egysége azonban, mely 
barátságuk kezdeti s felívelő szakaszával foglalkozik — 
1832-ig — igen magas színvonalú. Kitűnő az indítás: hiszen 
találkozhattak volna már a bécsi kongresszus idején is! . . . 
És miközben Maller leírja, mi történt Széchenyi gróffal és 
Wesselényi báróval 1814-ben, egy városban, más-más körök-
ben mozogva — bemutatja ifjú hősei életútját, látni próbál 
a Sors szerint: keresve-kutatva azokat a gondolatokat, esz-
méket, érzéseket, amelyek találkozásukat, egymásra-csodál-
kozásukat egyszer, majd, nem is oly hosszú idő múlva, elen-
gedhetetlenné teszik. A homályból kirajzolódik egy találko-
zás sorsszerű valósága. 

Rendkívül szemléletes az 1820-ig, első találkozásukig ter-
jedő időszak leírása, én magam például soha nem értettem 
ilyen világosan mit jelentett Széchenyi életében Byron hatása; 
izgalmas az alig dokumentálható debreceni első találkozás, 
a barátság kezdeti szakaszának története; pontos és pszi-
chológiailag is igaz, amit Maller Wesselényiről mond már 
az 182l-es naplórészletek alapján, jól látja hősei különböző-
ségét, de jól is mondja el, csakúgy, mint közös utazásukat, 
a 20-as évek történetét s a drámai 1831 — 32-es levélváltást, 
amely először tükröz érdemi nézetkülönbségeket. 
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Problémám Maller Sándor tanulmányával ott kezdődik, 
ahol Széchenyi és Wesselényi 1832-öt követő súlyos konflik-
tusait ábrázolja. Hiányoznak ugyanis a Wesselényi-idézetek. 
Nem tudjuk mit él át Wesselényi Miklós 1832-től 1848-ig, 
nem ismerjük véleményét Széchenyiről. Ettől megbillen a 
tanulmány egyensúlya, és Széchenyi István személye oly szín-
ben tűnik föl, mintha igazságtalanná vált volna barátjához, 
így az esszé utolsó, valamivel több mint hét oldala Széche-
nyit terhelő kérdéseket sugall. Az idézett dokumentumok 
alapján jogosan. De mi az, ami kimaradt? Amit nem vett 
tekintetbe Maller Sándor? Hogyan árnyalják a kettős port-
rét azok a Wesselényi-idézetek, amelyek hiányoznak a naplók 
elé írott esszéből? 

Széchenyi naplója 1835. március 3-án: 

„Wesselényi volt nálam! Sohasem fogadta meg a tanácsomat . . . 
most reám akaszkodik — elront és eltipor mindent, mit oly hosszú 
ideje — annyi fáradsággal vetettem, munkál tam." 

Ugyanezen a napon a báró szokatlan nagy terjedelemben 
foglalkozik Széchenyihez fűződő kapcsolatával : 

». . . [Széchenyi] már 32 esztfendős] korában kiemelkedett a csak 
verseny s csak rókavadászat szűk köréből, azt — tudom én —, hogy 
az akkor hatalommal ébredő n[em]z[e]ti szellemnek s azon nemesebb 
szikrának kell tulajdonítani, mely keblében mindég csillámlott; de azt 
is hiszem, hogy abban nékem igen nagy részem volt. Midőn a sors 
minket egybe hozott (1820) volt-e még akkor neki hazánkról s 
nemzetiségünkről csak képzete is? Nem az volt-e vallomása, hogy 
„nekünk nincs hazánk" — — hogy „nem érdemli az, hogy érte vala-
mit tegyünk" — — „hogy nem is lehet azért semmit is tenni"? 
Nem mondta s hitte-e, miszerint ő mint gazdag ember jót és hasznost 
teszen azáltal, hogy Bécsben költi el pénzét, mert — úgymond — 
azáltal a pénz cirkulációba jön s az indusztria segíttetik? — Nem 
kellett-e gondosan kerülnöm hazáról s annak jussairól, törvényeink-
ről, sérelmeinkről stb. előtte sokat szóllani, nehogy pedantnak — 
zsíros magyarnak tartson, s hogy tőlemi szellemi elidegenedés be ne 
vágja utómat reá hatni ? — — Minő önmegtagadással s vigyázattal 
kellett vele bánnom, hogy nem általam vezetve, hanem maga által 
képzelje magát az én elveimre s nézeteimre jutva lenni! Minő gyön-
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géden kellett keblében azon heverő húrokat felvonni s összvehangzás-
ba hozni, melyek az én keblemben már gyermeki éveim óta hatalom-
mal zengettek!« 

Nem idézhetem teljes terjedelmében e naplóbejegyzést — 
ez meghaladja lehetőségeimet. De itt fogalmazza meg Wesse-
lényi véleményét az 1825-ös s az öt évvel idősebb Széchenyi-
ről is. Az idézett szövegből jól érzékelhető, hogy Wesselényi 
Miklós 1835. március 3-án úgy látja, hogy az a Széchenyi 
István hidegült el tőle, akit ifjabb éveiben ő vezetett rá arra, 
ami későbbi munkáiban testet öltött. Majd ezt írja: 

„ . . . szerencse, hogy a Duna hídja és regulációja oly teret nyitott 
meg előtte, melyen használhatott a nemzeti ügynek, s a kormánynak 
is kedvességében maradhatott; ha ez nem jön közben, minő alakban 
jelenik ő meg ez vagy amaz előt t?" 

Naplójegyzete végén megörökít egy jelenetet: 

„ M a jött bizonyos hír, hogy a szegény öreg Császár megholt: a Ca-
sinoba[n] valánk sokan eggyütt, midőn megtudtuk; — s én voltam 
egyedül, kinek könnyűk áztatták a hír hallására szemeit, és mégisen-
gem üldöznek, mint Felség ellenségét." 

Két nappal később, 1835. március 5-én Széchenyi kezet 
csókol a nádornak. Valóban úgy, ahogy Maller Sándor írja: 
Wesselényiért? E napon Széchenyi a következőket jegyzi fel 
naplójában : 

»A személynökhöz, beszélek vele W[esselényi] dolgában. Mon dieu, 
quel homme! [Istenem, micsoda ember!] Azután a főherceghez 
megyek. Beszélek vele W[esselényi] amnesztiája dolgában . . . stb. stb. 
stb. „Nem, nem, hadd szolgáltassék igazság . . . Egyik fő oka ő annak, 
hogy a mi jó urunk stb. stb. stb. — Csakis majd a kegyelem útján . . . " 
Attendrissement [elérzékenyülés], a kezét nyújtja, én megcsókolom. 
Imponálónak találom. [ . . .]« 

Én e szövegből úgy látom, hogy Széchenyi alattvalói és 
személyes részvétből csókol kezet József nádornak, aki báty-
ját vesztette el a két nappal korábban elhunyt I. Ferenc csá-
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szárban. József nádor megrendül, elérzékenyedik, midőn 
bátyja jut eszébe. Maller Sándor ettől a - szerintem döntő 
— körülménytől eltekint, s a legfontosabb két monda-
tot — „Egyik fő oka ő [Wesselényi] annak, hogy a mi 
jó urunk stb. stb. stb."; „Imponálónak találom" — nem 
idézi. Hiába kérni megy tehát Széchenyi Wesselényi ügyé-
ben, kézcsókja a részvét és hűség, az uralkodói hatalomba 
vetett bizalom kifejeződése. Az is igaz viszont, hogy az 
adott helyzetben Wesselényi érdekét is így képviselte leg-
jobban. 

De haladjunk tovább. Nézzük meg, milyen helyzetben ad-
ta Széchenyi Wesselényinek azt a tanácsot, hogy a Wurm-
branddal vívandó párbajban lője agyon ellenfelét. Ez Tró-
csányi Zsolt könyve szerint csupán börtönt, Maller Sándor 
tanulmánya szerint pert és halálos ítéletet vont volna maga 
után. A jelenetet Wesselényi 1836. április 12-én így örökíti 
meg naplójában: 

». . . azt is hozzá tette Széch[enyi]: hogy odafenn [Bécsben] a dolog 
legkomorabb kimenetelét várják, s azért úgymond „csak lődd agyon". 
Hogy a kormány a dolgot aszerint veszi, könnyen meg tudom fogni, 
minden esetben nyereségét látja, ha vesz[t]ek, eléri, mit oly rég 
óhajt, ha W[urmbrand] általam hal, jelen a kívánt alkalom engem 
nyakon fogni; s így örömöst áldozza fel azt az én vesztem előtte oly 
drága áráért. Hogy Széchenyi ez ügyben annyira az iszkitelő [Júdás] 
szerepet játsza, hogy óhajtja, azt nyilván kimutatja, s eszközli egyik-
nek elvesztét s azáltal az én bizonyos vesztemet okozza — ez előttem 
az emberi erkölcsi elficamodások legmegfoghatatlanabbjai közé 
tartozik. Hát oly régi barátság, annyi együttérzés, fáradozás, annyi 
szent fogadások így folynak szét egy fonák képzet v[agy] talán még 
fonákabb vágy mián?« 

Igaza van Wesselényinek? Vagy nem inkább ő szeretné, 
hogy igaza legyen? Nem a mindenkori vesztes erkölcsi fen-
sőbbsége szólal meg itt a világban ügyesebben eligazodó, si-
keresebb felett? Hiszen a kettős veszélyben még mindig az a 
jobbik eset, ha Wesselényi lövi agyon Wurmbrandot, s nem 
az őt. Börtön jár érte, per, esetleg halálos ítélet — de nem 
azonnali halál. Széchenyi tehetetlen. Kétségbeesett állapotát 
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jól szemlélteti 1836. április 10-i naplóbejegyzése. Wesselényi 
felkeresi őt és arra kéri, hogy amennyiben meghal a párbajban, 
gondoskodjék róla, hogy 60 ezer pengő forintja örökül jusson 
egy magasabb szellemű leányiskolára. „Ezt megígértem ! -
Szánalmas igazán!" — így Széchenyi. Előtte pedig ezt írja: 

„Én lelövöm őt — ő engem — ez így rendben — ám nyomorékká 
lövetni, ez irtóztató! Nagy szerencse . . . rendben lenni — jó lelki-
ösmerettel bírni — mert oly helyzetben, aminő az enyém (!), iszonyú 
volna — nem bírni véle! Ezért hát hálát adok" . 

Nem tudja megmenteni barátját, hiába akarja. Wesselényi 
makacs, kívánja az áldozat szerepét, kívánja, hogy becsületé-
ben, igazságba vetett hitében végsőkig kitartva mártírrá, 
hőssé legyen! Ez idegen Széchenyitől. Tehetetlen ezzel szem-
ben. De tehetetlen a párbajozó Wurmbrand is. Bocsánatot 
kér a viadal előtt, pisztolyt nem is visz magával — Wesselényi 
ragaszkodik a párbajhoz, s bár fáj a karja vív: megsebesül, 
ellenfelét nyomorítja meg. 

Wesselényi naplójegyzete néhány nappal a párbaj után, 
1836. április 26-án: 

„Széch[enyi]nél; ő aggódik, hogy a híd dolgában sem fogván 
egészen kedvező rezolúció érkezni, s a rendek azt el nem fogadván az 
egész dolog elmarad. — Kért , munkálkodnám ez ellen; igaz, neki ezen 
tárggyal polgári pályája, létezése s hatása szorosan egybe van kötve, 
s miután a Theatr dolga bukott , ha ez is megbukik, nagy csapás lesz 
reá nézve; ezen tárgyaknak mindent feláldozott, sokakban elveit, 
popularitását; sokszor a j ó ügynek s a legszentebb n[em]z[e]ti jussok-
nak ellene volt, csakhogy ezen tárgyaknak a kormányt megnyerje, 
s most mindez süker nélkül maradjon? — Részemről mindent el-
követek, hogy amennyibe[n] n[em]z[e]ti jussok engedik Széchenyit 
ily kedvetlenség ne érje. Tenné б ezt az én helyemben? — Nem 
hiszem, — és éppen azért teszem én. — " 

A tiszta, baráti áldozat hangja, de áldozaté! Ez az, ami 
Széchenyi számára hiúság, gőg, ez az amivel oly sokszor 
vádolja barátját. Ez idegen tőle. 

És a levelek dolgában mi történt? 1837. május 5-én 
Kossuthot letartóztatják. Széchenyi tud róla, naplójában 
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megörökíti. Tehát nem csupán Wesselényi, Kossuth ellen is 
eljárás folyik. Híre terjed, hogy a hatóság mindkettőjük kap-
csolatait ellenőrizni fogja. Ez az előzménye annak, hogy Szé-
chenyi 1837. június 20-án visszakéri leveleit barátjától. 
Wesselényi ezen a napon ezt jegyzi fel: 
„[. . .] Széch[enyi]; künn, ő rútul fél az elfogástól. Pénzére nézve azt 
mondta, hogy ősztől kezdve fizessem kamatját , de csak kötelezvé-
nyekkel [. . .]." 

Wesselényi tehát nem említi, nem sérelmezi a levelek vissza-
kérését. Nyilván azért nem, mert oktalanságnak érzi Szé-
chenyi személyét az ő valószínű elfogatásával veszélybe 
sodorni. Még a kamatok fizetését sem érzi bántónak. Széche-
nyi, aki nem csupán saját személye, de bizonyára az általa 
képviselt ügyek miatt is aggódik, úgy érzem helyesen hallgat 
a gyakorlati érvre: Wesselényi Miklós barátságát nem úgy 
őrizheti meg, ha felesleges hősködéssel saját biztonságát és 
az általa vitt nemzeti ügyeket kockáztatja. A fiscus november 
17-én nyújtja be a Wesselényi elleni vádiratot. Itt szerepel 
először aza vádpont, miszerint 1836. december l-jén Kossuth-
hoz írott levelében felségáruló kijelentés szerepel: „Minden 
lépése borstörés volt a német orr alá, s ez helyes vol t . . ." 
1837. december 5-i naplójegyzetében a fenti mondatot Szé-
chenyi is idézi a következő megjegyzéssel: „Ej, be nagy 
Hundsfut ezen K[ossuth], hogy más embert is kompromit-
tál . . ." Ezt a „más embert" Wesselényi Miklósnak hívták . . . 

Sem célom, sem feladatom, hogy e recenzióban megírjam 
Széchenyi István és Wesselényi Miklós drámáját. Csupán 
néhány döntő fontosságú dokumentumra kívántam felhívni 
a figyelmet, melyek hiányától Maller Sándor tanulmányának 
befejező része elrajzolttá vált. — Az esszé megrendítő és hi-
teles jelenettel zárul : a vak Wesselényi hitet tesz a döblingi 
tébolydába szállított Széchenyi István becsületessége, tisztes-
sége, nemzete iránti hűsége mellett. — 

A könyv legnagyobb egysége a két napló. Közös utazás 
során írott két különböző napló még nem könyv — de a 
Feleselő naplók esetében az, mégpedig Wesselényi jóvoltá-
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ból. Fájdalommal, ismeretlen után vágyódva indul el a hosz-
szú nyugati utazásra — vágyódással s a beteljesülés édessé-
gével tér vissza szülőföldjére; Széchenyi száguld és sehol 
sincs otthon, Wesselényi jártában-keltében tűnődik, de lé-
lekben soha el nem hagyja otthonát, szeretteit. Az ő lelkisé-
gétől zárt egység és katartikus élmény a Feleselő naplók. 
Külön öröm egymás után olvasni a két barát feljegyzéseit; 
Wesselényi érzelmes, lassú tűnődései után Széchenyi zak-
latott, örökké nyugtalan sorait. A könyvalkotásnak ez a 
módja ezúttal valóban élvezetes és tanulságos olvasmányt 
eredményezett. 

Az útinaplók terjedelme — úgy tűnik — meghaladta a 
kiadó lehetőségeit. Ez lehet az oka annak, hogy Maller Sán-
dor nem tudta teljes terjedelmében közzé tenni a két napló-
egységet. Ha összevetjük a Széchenyi naplójából közölt szö-
vegeket Oltványi Ambrus 1978-as magyar nyelvű kiadásával, 
feltűnő, hogy Maller milyen nagy munkát végzett. Számos 
helyen — hatvanegy esetben — közöl olyan napi bejegyzést, 
amely az Oltványi-féle kiadásból kimaradt, többször —hu-
szonnégy esetben — egészíti ki, válogat újonnan fordított 
szövegrészt az ott megjelent anyaghoz, igen sok esetben ja-
vítja is az 1978-as kiadás tévedéseit, rosszul kibetűzött neve-
ket, értelem zavaró elírásokat. Szövegelhagyásaival egyetlen 
esetben nem értek egyet, ott, ahol a La Trappe-i jegyzetek 
egy részét, a vendégek fogadására vonatkozó francia nyelvű 
szabályzatot elhagyta. Kár, hogy ennek a naplórészletnek ma 
sincs teljes magyar fordítása, holott Széchenyi számára — ezt 
Maller Sándor tanulmánya alapján is hittel állíthatjuk — La 
Trappe döntő élmény volt. — 

Csak sajnálhatjuk viszont, hogy Széchenyi naplójegyzetei 
között a kiadás nem különbözteti meg az eredetileg németül 
írt folyamatos szöveget a francia, angol s más nyelven meg-
fogalmazott részektől. A La Trappe-i jegyzetek nyelve 
például részben francia. Ezt a kiadvány nem jelzi. 
Filológiai tekintetben — még ha népszerűsítő kiadványról 
van is szó — ez mindenképpen veszteség. Ám ha így dön-
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tött is Maller Sándor, a pontosság megkövetelte volna, hogy 
ezt a Szó- és névmagyarázatok előtt indokolja, jelezze. Ez 
elmaradt. Széchenyi esetében talán még elnézhető, hiszen a 
naplók teljes szövege rendelkezésünkre áll Viszota Gyula 
kiadásában. 

Wesselényi naplóját illetően sokkal nagyobb a baj. 
Maller azt írja kötete 255. oldalán, hogy Wesselényi úti-

naplóját Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes bárónő válogatta, 
tette közzé Báró Wesselényi Miklós útinaplója 1821 — 22 
Cluj-Kolozsvár 1925. Idézem: 

„Válogatásunk, melyet az eredeti szöveg mikrofilm-másolatával össze-
vetettünk, helyenként kiegészítettünk, s ahol kellett, kijavítottunk-
ennek alapján készült." 

Majd később: 

[Wesselényi] „Helyesírását, a szöveghűség és pontosság követelmét 
nyeinek lehető érvényesítése mellett, egységesen végigvitt szempon, 
szerint igyekeztünk a mai használatnak megfelelően átírni, de válto-
zatlanul hagytuk nyelvi és fogalmazásbeli jellegzetességeit, tájszavait, 
mára régiesnek tűnő kifejezéseit." 

A recenzens felmegy az Országos Levéltárba, kikéri az 
említett mikrofilmet, és megkísérli összevetni a megjelent 
szöveggel, hogy nyugodt lélekkel írhassa le a dicsérő mon-
datot: a szerkesztő körültekintő, pontos munkát végzett. 
Szívesen leírná — de nem akar hinni a szemének. 

Igaz, hogy a Feleselő naplókban közzétett Wesselényi-
napló az 1925-ös kiadás alapján készült. Az ott megjelent 
szöveg tele van filológiai és egyéb pontatlansággal. A Feleselő 
naplók ezeket a hibákat szinte kivétel nélkül megismétli, át-
veszi, lényegében szentesíti. Jósika Ágnes válogatása bizo-
nyos részeket — elsősorban a nemiséggel és a testi problé-
mákkal kapcsolatos naplójegyzeteket — elhagyott, akárcsak 
a szövegek mostani kiadója. Wesselényi Miklós két nyelven 
írta naplóját: németül és magyarul. Magyarul kezdett írni 
például 1821. október 29-én, de két bekezdés után németül 
folytatta. Német a feljegyzések nyelve 1822. március 4-től 
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13-ig is. Az 1925-ös kiadás a napló kétnyelvűségétől eltekin-
tett s a német szövegeket minden megkülönböztető jelzés 
nélkül magyarul tette közzé. S bár Maller Sándor a Szó- és 
névmagyarázatok előtt azt írja, hogy: 

„. . . az idegen mondatokat, kifejezéseket Wesselényi nemegyszer 
maga fordította le, és ( ) kerek zárójelbe tette: ezt a módszert foly-
tatva, a könnyebb követhetőség kedvéért, a hosszabb idegen nyelvű 
részleteket mi is magyarra fordítottuk, és a szövegben [ ] szögletes 
zárójelben közöljük" 

a Feleselő naplók az 1925-ös kiadásnak előbb említett alap-
vető pontatlanságát is megismétli. A gyanútlan olvasó folya-
matos szövegként élvezheti Wesselényi 1821—22-ben írott 
magyar nyelvű mondatait az 1925-ben németből magyarra 
fordított napi jegyzetekkel. A fordítás nehézkes, magyar-
talan, régieskedő. Ha valaki elolvassa Wesselényi 1821. 
október 30-i naplóbejegyzésének második felét — „Annyira 
,Steif' valék" . . . stb. —, elámul az idegen szavak bősé-
gén s meg van róla győződve, hogy szegény Wesselényi 
Miklós magyarul bizony — enyhén szólva — nehézke-
sen fejezte ki magát. Nos, a naplójegyzet eredeti nyelve 
francia és a fordító már 1925-ben is megérdemelt volna 
egy szerény dorgálást fordítói teljesítményéért. De hogy 
több mint hatvan évvel később, 1986-ban a magyartalan 
mondatok ismét megjelenhettek! — ez végképp érthetet-
len. A régies stílus nem lehet mentség, hiszen az 1986-os 
magyar olvasó számára kellett volna közvetíteni Wesselé-
nyi francia mondatait — világosan, érthetően, magyarul. 
Az archaizáló szándék fordított szövegnél egyébként is le-
hetetlen, hiszen az 1821—22-es magyar nyelvhasználathoz 
törni a fordított szövegrészeket már 1925-ben is képtelenség 
volt, nem beszélve az azóta eltelt hatvan évről. 1821 —22-ben 
a német és francia nyelv jóval kiforrottabb, gördülékenyebb 
volt, mint az ugyanebben az időben használatos magyar. 
Nem találok tehát elfogadható magyarázatot az archaizáló, 
magyartalan szövegfordításra. 
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De a Feleselő naplók — akárcsak Wesselényi 1925-ös 
kiadója — épp így elbánt az eredetileg magyarul írt szövegek-
kel is. Tekintettel arra, hogy a teljes naplószöveg összevetése 
a mikrofilmmel rendkívül időigényes vállalkozás, a szövegnek 
csupán egy részét néztem át: 1821. szeptember 23-tól 1821. 
november 14-ig, december 1-től 13-ig, majd az 1822. május 
l-jétől 6-ig terjedő naplóegységet. Végtelen a hibák s^záma. 
Számtalan esetben tűntek el Wesselényi nyelvi sajátságai, 
tájszavai. Egy múlt századi napló nem csupán történelmi 
dokumentum, nyelvtörténeti emlék is. Wesselényi esetében 
ráadásul a korabeli Erdélyből. A recenzens tanácstalanul 
áll: Maller Sándor tanulmányát olvasva tudja, hogy szív-
ügyének tekintette e kötet megjelenését. Hogyan történhe-
tett meg hát e kardinális hiba, amely különösen fájdalmas 
akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy rendkívül nehezen hozzá-
férhető dokumentumot érint és évtizedekre teszi lehetetlenné 
a pontos, szöveghű kiadás megjelentetését. Tenni akarunk 
Erdélyért, az erdélyi magyarságért, a magyar kultúra és tör-
ténelemszemlélet tisztaságáért. Ha így van, tisztelettel kérem: 
kezdjük a legelején. Adjuk ki lehetőleg pontosan azokat a 
szövegdokumentumokat, amelyeket elődeink, nem is akárkik, 
egy báró Wesselényi Miklós írt, akinek naplója ma is oly 
hozzáférhetetlen, elérhetetlen olvasmány a nagyközönség 
s a kutatók számára egyaránt. 

De lássunk néhány példát arra, milyen régies kifejezések 
maradtak el, váltak köznapivá Wesselényi magyar szövegé-
ben. A legtöbb esetben elmaradt például az „estve" szó régies 
írása, a „csudálkozás", az „égy", a „bizalmos", a „tészik"; 
a „társoságok" többesszám harmadik személyű birtokvi-
szonyt kifejező régies alakból „társaságuk" lesz, és sorolhat-
nánk vég nélkül: „ ta lám" (talán), „férjfias" (férfias), „bo-
londobbá" (bolondabbá), „kéntelen" (kénytelen), „utóm-
ról" (utamról), „beszéllé" (beszéli), „magoktartásának" 
(maguktartásának), „csikaja" (csikója), „csudállásra méltó" 
(csodálatra méltó), „Soprony" (Sopron), „ferteztetett" (fer-
tőztetett), „rágolmozás" (rágalmazás), „éngem" (engem), 
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„mindég" (mindig), „béfogtam" (befogtam), „bizonyost" 
(bizonyosat), „bizodalmos" (bizodalmas), „felyül" (felül), 
„beszélleni" (beszélni), „földöket", (földüket), „tehény" 
(tehén), „esmértem" (ismertem), „velek" (velük), „mejjemet" 
(mellemet), „onna t" (onnét), „könnybe lábogó szemem" 
(könnybe lobogó [sic!] szemeim), „fácányra" (fácánra), „égy-
bekarcolt" (egybekarcolt), „főként" (főképp), „elébb-utóbb" 
(előbb-utóbb), „esmént" (ismét), „honyomtól" (honomtól), 
„holnapja" (hónapja), „holnaponként" (hónaponkint), „fél-
reesmerhetetlenül" (félreismeretlenül [sic!]), „künn" (kint), 
„künnlévő" (kintlevő), „künnhagyják" (kinnhagyják), „ere-
jekhez s természetekhez" (erejükhöz s természetükhöz), 
„szacskat" (szecskát), „kövicses" (kavicsos), „füven" (fü-
vön) — és így tovább . . . 

Külön lista az értelmetlenül, hiányosan vagy pontatlanul 
lejegyzett mondatok sorozata, nem egyet közülük a szövegek 
kiadója átírt vagy módosított. Lássunk időrend szerint ezek-
ből is néhány példát: 1821. szeptember 26.: „. . . a maga ér-
zésein férjfiasan uralkodva anyai keggyel s lelki erővel magá-
ba fojtotta szomorúságát, s égy panasszal, égy könnycseppel 
sem akarta felháborítani igen is zajgó indulatimat" ( . . . a 
maga érzésein férfiasan felülemelkedve, anyai keggyel s lelki 
erővel magába fojtotta szomorúságát, s egy panasszal s egy 
könnycseppel sem akarta felháborítani igen is zajló indulati-
mat); „Még égy utolsó forró csók, s kirohanék, felvetettem 
magamat a künn készen álló paripámra s elnyargalva el. 
A falun kívül könnybe lábogó szemem visszafordítám, már 
csak a ház fedele látszott, gyors lovam haladása azt is a fal-
lal már elrejteté ; még apám s Patakym temető-helyét látom s 
áldom, de már tűnik, s eltűnt, talám örökre eltűnt. — " (Még 
egy utolsó forró csók, s kirohanva felvetettem magamat a 
kint készen álló paripámra s elnyargaltam. A falun kívül, 
könnybe lobogó szemeim visszafordítám. Már csak a ház 
fedele látszott, gyors lovam haladása azt is azokkal már el-
rejteté; már apám s Patakym temető-helyét látom s áldom, 
de már tűnik, s el is tűnt, talán örökre eltűnt.); 1821.október 
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4. : „ . . . az emberi szív belső rejtekeinek . . . " ( . . . az emberi 
szív belső sejtekeinek.. .) ; „Igaz, hogy fájlaltam ehhez is 
nem érteni, de meggondolván, hogy ezen a földön . . . " 
(Igaz, hogy fájlaltam ehhez is nem érteni, de megindulván, 
hogy ezen a földön . . . ) ; 1821. október 10.: „. . . estve 10-
kor Bécsbe[n] voltunk a 6 gyühűvel." (. . . este 10 órakor 
Bécsben voltunk.); 1821. október 13.: „ . . . hogy égynéhá-
nyon nihány nyomorú nyulak lövésével nagyúri unalmokat 
űzhessék . . . " (. . . hogy néhány nyomorú nyulak lövésével 
nagyúri unalmakat űzhessék . . .); 1821. október 14.: „. . . a 
katolikus kápolnába mentem én is Széchenyiékkel." ( . . . a 
katolikus kápolnába mentem.); „ . . . igen tiszta buzgóságra 
s elérzékenyedésre emeltek." (. . . igen tiszta bizonyosságra 
s elérzékenyedésre emeltek.); 1821. október 16.: „Egy igen 
csinos, csak 12 tehényből álló Schweizereia vagyon." (Egy 
igen csinos, csak 12 tehénből álló Schweizerei a vagyon.); 
1821. október 20.: „ . . . a sakkjátékra helyes kombináció s 
tiszta kalkulus kelletvén . . . " ( . . . a sakkjátékra helyes kom-
bináció kelletvén . . .); 1821. október 22.: „ . . . gazdag em-
ber a szegény legénynek . . . " ( . . . gazdag ember a szegény-
nek . . .); „. . .Diószegen hozzám magát mutatta . . . " 
(. . .Diószegen hozzám magát mondotta . . . ) ; „. . . nem 
azért, hogy szép reményeim füstbe mennének, mert a sors 
csapásai akármi vesztés elbírására is már eléggé megedzet-
tek . . . " ( . . . nem azért, hogy szép reményeim füstbe mené-
nek, mert a sors csapásai akármi vesztés elbírására is meg-
edzettek . . .); 1821. október 23.: „A tegnapi szavának hang-
ejtése . . . " (A tegnapi szavának hanglejtése . . . ) ; „ . . . tel-
jességgel nem látszik helytelennek . . . " ( . . . teljességgel 
nem tetszik helytelennek . . . ) ; „. . . szállása pedig úgy van 
elosztva s elfoglalva, hogy megcsonkítás nélkül égy szobát 
sem lehetett nekem adni. . ." (Egy szobát sem lehetett ne-
kem a d n i . . . ) [különösen sérelmezhető hiba, hiszen a mon-
dat elhagyott része alapvetően módosítja a szöveg értelmét 
— felmenti Széchenyit, míg a csonka mondat súlyosan vá-
dolja]; 1821. november 3.: „Az igen szép s tavaszi meleg idő-
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ben [. . . ] égy falka idétlen s a legszebb kilátásokat bézáró 
sűrűségek kivágásával igen sokat szépült." (Az igen szép s 
tavaszi időben [. . .] egy falka idétlen s a legszebb kilátáso-
kat bezáró sűrűségek kivágásával igen sokat épült.); 1821. 
december 1.: „ . . . hiszem csillámló társaságokba [n] majd 
sohasem jelenik meg égy is azok közül, akikkel valójába [n] 
dolgok s hivatalbeli égybeköttetések vagyon." ( . . . hiszen 
csillámló társaságukban majd sohasem jelenik meg egy is 
azok közül, akikkel valójában dolguk s hivatalbeli egybe-
köttetések vágynák.); 1822. április 4.: „Utunk célja Anglia 
felé egy kerület Normandiának." (Utunk célja egy kerülete 
Normandiának, Anglia felé.); 1822. május 1.: „Régi, óriási, 
a legjobban konzervált tölgyek most kezdtek zöldülni s fél-
kopárságuk a többi, már teljes éltekbe virító zöld s virágos 
fák k ö z t . . ." (Régi, óriási tölgyek most kezdtek zöldülni s 
félkopárságuk a többi, már éltükbe virító, zöld és virágos 
fák k ö z t . . . ) — — — 

És így tovább . . . 
De folytathatnám más jellegű hibákkal is. Ezek közül ket-

tőt említek csupán. Érthetetlen, hogyan került a szövegbe a 
következő cím: „Wesselényi Miklós: La Trappe históriája" 
(159. oldal) — az eredeti kéziratban sehol nem található. 
Vagy: Wesselényi és Széchenyi is használja a „thoroughbred" 
angol szót. Például: Wesselényi-napló, 1822. május 2.: 
„. . . csak thoroughbred lovakat lehet így tartani." Széche-
nyi-napló, 1822. május 9.: „Thouroughbred [sic!] szédületes!" 
Nincs itt valami ellentmondás? Ugyanis az említett angol 
szó „fajtisztát" jelent! A fordítás ördöge játszik hát velünk, 
amikor Széchenyi szövegében mint lónév szerepel? Vagy 
csakugyan így hívtak ott egy lovat? Vagy két különböző 
jelentésről van szó ? „Fajtiszta" Wesselényinél, állatnév Szé-
chenyinél ?. . . De a probléma megoldását ezúttal bízzuk a 
következő kiadásra. 

A kötetet Maller Sándor jól használható, rövid, áttekint-
hető jegyzetei zárják. A szűkszavúság ezúttal erény : a szer-
kesztő mértéktartását és fegyelmét jelzi. 
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Végezetül : köszönöm, hogy a Feleselő naplók megjelent. 
Köszönöm Maller Sándornak és a Helikon Kiadónak. Iz-
galmas olvasmány. Jó és tanulságos könyv. Tanulságos mun-
ka. Folytatni kell[ene]. Esetleg . . . ne adjuk ki báró Wesse-
lényi Miklós 1821 — 22-es útinaplóját? 

FENYŐ ERVIN 

AZONOS-E AZ ÚJ ISTEN AZ ÚJ KRISZTUSSAL? 

Nincs benne a magyar irodalmi közvéleményben, hogy — 
eddigi ismereteink szerint — Leninről a világirodalomban 
az első verset a magyar Pásztor Árpád írta. Az Est 1917. 
december 25-i számában jelent meg a Lenin című verse. 

A 32 soros, 8 versszakos, „Lenin! Lenin!" refrénű költe-
mény így kezdődik : 

„Új Krisztus jött. De oly közel ma még, 
Hogy fel sem éri ez a nemzedék, 
S nem súgja szent érzések percein : 
Lenin! Lenin!" 

Anatolij Fomics Illicsevszkij, a kijevi Sevcsenko Egyetem 
világirodalmi tanszékének professzora szerint „lehetséges, 
hogy ebben a témában ez az első mű a világköltészetben,, (Le-
nin v chudozsesztvennoj literature zapada, Kijev, 1969. 89.). 

A szerző a francia, a német és az angol nyelvű költészetben 
kutatja Lenin ábrázolását, s Pásztor Árpád versét példaként 
említi arra, hogy a költők a forradalmi gondolatokat egyházi 
szókinccsel, jelképekkel fejezik ki. 

(Nem hallgathatom el Illicsevszkij nevének említésekor, 
hogy részt vett hazánk felszabadításában, kapcsolatban állt 
a Görgey brigáddal, magas magyar kitüntetést kapott tevé-
kenységéért az 1970-es évek legelején. Sok segítséget kaptam 
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én is tőle, amikor 1970 és 1972 között meghívott tanárként 
a Sevcsenko Egyetemen tanítottam.) 

Pásztor Árpád (1877—1940) neve a mai versolvasónak 
keveset mond, aki Tóth Árpáddal foglalkozik, találkozik 
vele. író, költő, műfordító és újságíró volt. Tóth Árpád ba-
ráti köréhez tartozott. Emberi magatartásának egyik szép 
példázója: ő fejezte be Tóth Árpád naptári verseinek félbe-
maradt sorozatát, hogy az Özvegynek ne kelljen visszafizetnie 
az orvosságra előre felvett tiszteletdíjat. 

Pásztor Únt élet rabszolgáinak című új verskötetét Tóth 
Árpád mutatta be az Est 1928. május 25-i számában. Ez 
ismertetésben a „szavak szobrásza" Pásztort rokon lélekként 
jellemzi. „Versei a részvét versei, az emberi meleg együttérzés 
szelíd manifesztációi.. . Most is azok a költeményei a leg-
szebbek, melyekben kívülálló sorsok, tárgyak, emberek indít-
ják útjára a lírai közlést. Ilyenkor világító erejű képek szület-
nek fantáziájában" (Tóth Árpád: Összes müvei, 4. k., 304., 
305.). 

Az új Isten című vers a Nyugat 1919. április 1-i számában 
jelent meg. Kötetben csak 32 évvel később olvasható a Juhász 
Gyula és Tóth Árpád Válogatott művei (Bp. 1951.) című kiad-
ványban. Szabó Lőrinc, aki 1934-től kezdve több kiadásban 
jelentette meg Tóth Árpád verseit, a jegyzetekben mindig 
közli, hogy „kimaradt Az új Isten c. költemény" (harmadik 
kiadás, Bp. 1941. 276.). 

(Az 1950-esévek elején a könyvtárakban lévő kötetek elejé-
re beleragasztották Az új Isten című vers nyomtatott szövegét.) 

A kritikai kiadás első kötetének (Bp. 1964.) 132-134. ol-
dalán olvasható a vers szövege, a hozzá kapcsolódó jegyze-
tek az 566—567. oldalakon. 

A legtöbbet vitatott verse ez Tóth Árpádnak. Volt idő, 
amikor még abban is kétségeskedtek, hogy az ő műve-e, mert 
sokan ennek a költeménynek a hangszerelését idegennek 
találták a költő lírájában. 

Déry Tibor hitelesítette e vers szerzőségét (Tóth Árpád 
Válogatott versei. Bp. 1956. Előszó). 
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„Téma szerint egyetlen politikai verset írt, Az ú j Isten címűt. 
Történetesen tanúja voltam e vers keletkezésének. Nála aludtam, 
mint igen gyakran ez idő tájt, az öreg budai házban, a kis lakás elülső 
szobájában. . . Előttevaló este a Kommün örömeiről, gondjairól 
beszélgettünk. Reggel, mire kiflialakúvá merevedve felébredtem, 
Tóth Árpád már az ablaknál ült, nadrágban, hálóingben, meztelen 
lábakkal, s a térdére fektetett papírlapon verset í r t ." 

Az új Isten gondolatai és versnyelve nem idegen azoknak, 
akik a költő prózáját ismerik. Az újságíró Tóth Árpád világ-
szemlélete az 1910-es években sokkal haladóbb volt, mint a 
Hajnali szerenád és a Lomha gályán kötetek verseié. Az újság-
író nem tehette meg, hogy ne a magyar, ne az európai való-
ságról írjon, a költőnek ezekben az években az volt az ars 
poeticája, hogy művészi alkotásba nem való a társadalmi 
valóság, az egyéni élet baja. 

A Debreceni Nagy Újság 1912. február 24-i számában az 
angol bányászsztrájkról írt. 

„A szemben álló harcosfelek közül kétségkívül a munkások millió-
jának van igaza, a következmények súlyos ódiuma a bányatulajdono-
sokat terheli . . . Ha valóban megindul a bérharc, kétségtelen, hogy a 
modern idők legmélyebbre ható forradalma lesz, talán az egész világ 
képének új vonást adó forradalom, mely az új idők ú j eszközeivel fog 
bizonyságot szolgáltatni arról, hogy a huszadik század elpihentetett 
bányászcsákánya rettenetesebb és mélyebb nyomokat vágó fegyver a 
régi háborúk hadakozó kardjánál, s a munkásverejték fájdalmasabb s 
forróbb ösztönzője az új, rettenetesen néma harcok tereinek, mint a 
régi, lármás csaták mezőinek a kiömlő vér" (Tóth Árpád: Összes 
müvei. 3. k., 219.). 

A fenti újság 1912. április 2-i számában A nagy sztrájk 
vége címmel a következőket írta : 

„Újra megkezdi munkáját a bányászcsákány, mely egy keserves hó-
napon keresztül a szénbányák sötét és merev tömbjei helyett a bur-
zsoá világrend még sötétebb és még merevebb tömbjeit, a kapzsiságot 
és a ridegséget döngette . . . Nem sikerült. S egy kicsit mindannyiónk-
nak szégyene ez, kik e lázasan élő mai világban loholunk, szenvedünk 
és elesünk, kis emberek, kis célok és igények szerény és ügyetlen 
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bányászai . . . Ezért volna nagy szüksége a modern idők ember-
tömegeinek továbbsegítő kitartásra, eszmehűségre, idealizmusra, 
amelyeket pedig manapság vétkes cinizmussal gúnyolni szokás" 
(i. m. 240-242. ) . 

Az új Isten szövegkörnyezetében olvasható a Nagy Lajos 
novellái c. tanulmánya, a Nyugat 1919. április 16-i számában 
jelent meg. E cikk gondolatai és hangja rokon a nagy poli-
tikai versével. 

„Lávakövek gránit-feleselésével zendülnek meg a kemény témák az 
író vésője a l a t t . . . a korhadt , tűrhetetlen becstelenségű világrend 
ellen törő lázadozás . . . börtönfalakat dönget ez a felvérző öklű líra, 
s az egyik börtön maga a fájdalmas zsongású if júi test, a másik bör tön 
a buta, ósdi renddel körülrácsolt társadalom. Itt érintkezik Nagy 
Lajos novellaköltése a legújabb generáció forradalmas hitvallásával, 
a világszemléletes irodalommal : a korhadt régi világ képeit hű pontos-
sággal tükröző szem e képek mögött belső tüzek izzásától fényesül: 
a lélek oldhatatlan vágyától egy jobb, nemesebb, igazabb világrend 
után" (i. m. 4. k. 147.). 

Engem évtizedek óta izgat Az új Isten jelképes jelentése. 
1953-ban a költő halálának 25. évfordulójára irodalmi estet 
rendeztünk Debrecenben az akkor még sokak ítéletében 
dekadens Tóth Árpád tiszteletére. A kritikai kiadás össze-
állításában is segédkeztem. 1978-ban, a költő halálának 50. 
évfordulóján Az új Isten jelentésében Lenint is látva tartot-
tam előadást egy középiskolás baráti körben. [Az előadás 
rövidített anyaga meg is jelent az Útmutató műelemző baráti 
köröknek című kiadványban (Bp. 1980. 77-87.)]. Kardos 
László lehetségesnek nevezte fejtegetésemet, bizonyításomat. 

Az 1986. évi centenáriumi tudományos ülésszakon Deb-
recenben szakemberek előtt — újabb anyagok birtokában — 
bizonygattam, hogy az ú j Isten Lenin is lehet. Vitát akkor 
magyarázatom nem váltott ki, visszhangjáról sem tudok. 

Ki az új Isten? Kinek vagy minek a jelképe? A nyomta-
tásban, még a kritikai kiadásban is kis kezdőbetűvel olvas-
hatjuk az „isten" szót, csak a „Vörös Isten" nagy kezdőbe-
tűs: „ ím eljöttem! Eljött a Vörös Isten!" 
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Az elfogadott, a hagyományos jelképi jelentése az új Is-
tennek a Tanácsköztársaság (A magyar irodalom története 
1905-1919-ig. Bp. 1965.). Hasonló a véleménye T. Tedeschi 
Máriának A XX. századi magyar irodalom tanítása a közép-
iskolában. Bp. 1971. 134. oldalán. 

Makay Gusztáv értékelésében gazdagodott a fenti véle-
mény: 

„Az új isten Tóth Árpád legpozitívabb politikai tartalmú költemé-
nye, egyúttal a Tanácsköztársaság legszebb költői visszhangja irodal-
munkban . . . Az 1919. március 21-én megvalósult proletárforradalmat 
lelkes ódával köszöntötte . . . A költő most már részletezi, hogy ki 
az új isten : a Vörös Isten a szocializmus jelképe. Az istenfogalom 
egyszerűen az egész világot átfogó hatalom, jelentőség metaforája a 
költészetben. A továbbiakban egyébként a korabeli szociáldemokrá-
cia plakátjain látható, »vörös ember« alakjában testesíti meg a Vörös 
Istent" (Tóth Árpád. Bp. 1967. 90., 92.). 

Joggal nevezhetjük az ez év elején elhunyt Kardos László 
professzor urat Tóth Árpád legjobb ismerőjének. Kitűnő 
monográfiája (Bp. 1955.) ú j fejezetet nyitott a költő utóéle-
tében. 

„Az új isten a proletárforradalom istene . . . Tóth Árpád a csodáló 
lelkesedés felső fokát isten-metaforákban próbálja és tudja kife-
jezni . . . Kissé problematikus az ellentét, hogy Tóth Árpád a materia-
lizmus forradalmát egyházias jelképekben ábrázolja . . . Az új Isten 
művészileg is, politikailag is nagy jelentőségű mozzanata a kor iro-
dalmának és ideológiai csúcspontja Tóth Árpád költészetének" (196., 
198., 199.). 

Komját Irén fejtegetései közelebb visznek a jelkép meg-
értéséhez: Érdekes követni — és megérdemelne egy tanul-
mányt — hogyan hatolt be a lenini eszmék fénye 1917-ben 
a háborúellenes, kapitalizmusellenes, sokat szenvedett töme-
gek és írók tudatába, és milyen képük volt Leninről. Egyes 
íróknál volt például a Lenin-tiszteletnek bizonyos vallásos 
jellege . . . Pásztor Árpádnak . . . Az Est című lapban meg-
jelent Lenin-verse így kezdődik: 

„ Ú j Krisztus jöt t" . De még ebben az eltévelyedésben is benne van 
az a meggyőződés, hogy Lenin fogja az emberiséget kivezetni az 
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imperializmus által rámért szörnyű szenvedésekből, és hogy Lenin 
nemcsak az oroszoké, de mindnyájunké" (Irodalom— Forradalom, 
1917-1919. Bp. 1956. Előszó, 8.). 

Illicsevszkij említett kötetében gazdag anyagot olvasha-
tunk arról, hogy a német költészetben Lenint Mózessel azo-
nosították. 

„Azokban az években a fiatal realista írók gyakran használták a 
forradalmi tartalom kifejezésére az antik mitológiából, a Bibliából 
vett alakokat. S ez nemcsak a német irodalomra jellemző" (89.). 

így Komját Irén „eltévelyedése" szóhasználata nem jogos, 
mert már a XIX. század magyar költészetében is általános 
gyakorlat volt az, hogy költőink az egyház szókincsével tet-
ték magasztosabbá, áhítatosabbá gondolataikat. („Szent-
egyház keblem belseje, / Oltára képed. / Te állj, s ha kell: 
a templomot / Eldöntöm érted", Petőfi: Honfidal). 

Petrányi Ilona tanulmányában többféle magyarázattal 
találkozunk : 

„Az új isten, mely a véres földnek véréből megszülető Vörös Isten-t 
és a proletariátus győzelmét ünnepli . . . Az első világháború vége 
és a húszas évek eleje jellegzetes európai eszmeáramlata a krisztianiz-
mus. Krisztus éppúgy volt a kommunista forradalom, forradalmiság 
jelképe (Tóth Árpád ennek analógiájára jeleníti meg a kommunizmust 
mint allegorikus alakot, „Vörös lsten"-t), mint az erkölcsi megújho-
dást, testvéries szeretetet hozó „ ú j Ember"-é (Az árnyból szőtt lélek. 
Bp. 1981. 77., 79.). 

Tamás Attila A magyar irodalom története (Bp. 1982.) című 
kötetben a következőket írta: 

„Noha csöndes, szerény, öniróniára hajlamos egyéniség volt, 
1919-ben a Tanácsköztársaság létrejöttét szenvedélyes hangú vers-
sel üdvözölte" (303.). 

Feltevésem megerősítéséhez maga a költő segített hozzá. 
Az 1919. február 10-én kelt levelében ezt olvashatjuk: 

„Érző és gondolkodó ember vagyok, s az öreg Európa nagy felfordu-
lása engem is igen felforgatott. Nincs más megoldás, csak a kommu-
nizmus! — ezt ordítja bennem minden belső hang. A nyomorúságos, 
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gennyes, rohadt emberi életet csak ez a nagy, vad orosz idealizmus 
teheti ismét élővé. A kommunizmus logikája és lírája hat át, s eddig 
rendben is volna a dolog. De aztán nagy bajok vannak: én, a szelíd, 
csendes és inaktív Tóthárpád bármennyire átértem és átérzem a Vörös 
Messiást, a csodálatos Lenint, mégis ezer és millió gátlás szegül ben-
nem ellene . . . Jaj, nagy a zavar bennem, az én szelíd belső szerkeze-
tem nem teremtőzött földindulások szeizmográfjának. S a kommu-
nizmus nagy eszmei magaslatai felé vad és lavinás utak visznek, a 
bolsevizmus útjai! Az elmélet dicső, de a módszer fá j az én kispolgári 
nyugalomra és rendre áhító lényemnek" (Petrányi I lona: Az árnyból 
szőtt lélek. Bp. 1981. 69., 70.). 

A fenti adatok: Tóth Árpád vallomása: „Vörös Messiás, 
csodálatos Lenin", Pásztor Árpád példának tekinthető Le-
nin versének kezdő képe: „Új Krisztus jött", az Illicsevszkij 
könyvében olvasható világirodalmi analógiák alapján kö-
vetkeztetek arra, hogy Tóth Árpád új Istene Lenin is lehet. 
Lenin is! 

Ez az állításom nem teszi feleslegessé az eddigi vélemé-
nyeket, azokat gazdagítja. Ebben a vonatkozásban is igaz: 
a nagy versek több jelentésűek. Abban is biztos vagyok, 
hogy az új Isten nem a matematikai egyenlet törvénye szerint 
azonos Leninnel, naiv lenne ilyent feltételezni. Ellentmondá-
sos volt a kor is, a költő szemlélete is, s ez is tükröződik a 
többértelműségben, a változtatható jelképekben, a kis és a 
nagy kezdőbetűk zavarában is. 

így is látott Tóth Árpád, a „bocsánat" és a „részvét" 
költője. Ilyen ereje is volt költői nyelvének. 

Lenin és Tóth Árpád? Barátkozzunk meg e kapcsolattal! 
Legyünk büszkék rá ! 

N A G Y JÁNOS 
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KUNCZ ALADÁR ÉS A SZABADKŐMŰVESEK 

A Magyar Életrajzi Lexikon 1886. január 1-ét, Ács Margit 
1885. december 31 -ét jelöli meg születésének időpontjaként és 
ezt idézi a legtöbb életrajz. Perdöntő a saját kezű életrajza. Ezt 
szó szerint idézem, a későbbiekben. 1886. január 1-én szüle-
tett. 

Ihletett költő volt, bár regénye prózában öntött formát. 
A regény olvasásakor őszinte, közvetlen hangja jó ismerősünk-
ké lépteti elő a szerzőt. Néhány szavas, láttató, lélektanilag 
hiteles jellemzései az olvasóba vésődnek, és átvesszük modern 
látásmódját, mely egyfajta már-már baráti megértéssé szelí-
dülő emberséggel tekinti a gyengeségeket, máskor pedig 
humorának csillogása hozza közel mélyen humánus szemé-
lyiségét. Azért mai az írása, mert emberi, örök eszmények 
fűtik, akárcsak a máig is időszerű és mindig újat mondó 
antik művészetet. 

Nem meglepő az a felfedezés, hogy Kuncz Aladár szabad-
kőműves volt. A századeleji szabadkőműves mozgalom 
ugyanis a kor legégetőbb kérdéseiért: a szekularizációért, a 
felekezeti befolyástól mentes állami, ingyenes, kötelező nép-
oktatásért, a nemzetiségi egyenjogúságért és legfőképpen 
az általános, egyenlő, titkos választójogért folytatott harcot 
írta zászlajára. 

A szabadkőműves páholyokban szövetkezett e nemes cé-
lok megvalósítására a magyar szellemi élet szinte minden 
értékes tagja. Minden páholy más arcú volt, de a haladó 
gondolatokat az összes páholy valamennyi tagja vallotta. 
A radikális törekvések legerélyesebb szószólója, az egész 
szabadkőműves mozgalom elismert irányítója a főként szabad 
értelmiségieket tömörítő, Jászi Oszkár vezette „Martino-
vics"-páholy volt. A „Martinovics"-páholyban szívesen fo-
gadták Kuncz Aladárt, jelentkezését nyereségnek tartották. 

A meglepő voltaképpen az, hogy a mélyen vallásos szel-
lemben nevelkedett és buzgó katolikus Kuncz Aladár, aki 
1902. húsvétján vallási zarándoklaton vett részt Rómában, 
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aki még az internálás során megkísérelt szökés alkalmával 
is Assisi Szent Ferenc „Fioretti"-jét menekítette féltett, leg-
drágább kincseként — magáévá tette a szabadkőművesség 
programját, pedig éppen a katolikus egyház egyes sajtóter-
mékei támadták legélesebben a szabadkőműveseket, sőt 
az utolsó esztendőkig a pápa átokkal sújtotta a mozgalom 
tagjait. Hogyan került Kuncz Aladár kapcsolatba a szabad-
kőművességgel és milyen hatások késztették arra, hogy fel-
vételét kérje a szövetségbe, méghozzá éppen a legradikáli-
sabb „Martinovics"-páholyba? 

Kuncz Aladár már a családi házból hozta magával a ha-
ladó gondolkodás szellemét. Apja, Kuncz Elek is kiváló 
pedagógus volt. Liberalizmusa és szakmai tudása miatt ta-
nárként, igazgatóként, majd a kolozsvári tankerület főigaz-
gatójaként köztiszteletben állt. A művelődés igénye, a kul-
túra légköre vette körül a Kuncz-testvéreket. Mind az öt 
fivérből a szellemi élet kiválósága lett. 

A széles körű műveltséget nyújtó kolozsvári piarista gim-
názium növendékei hamarosan megismerkedtek a modern 
irodalom legjobb műveivel, köztük a szabadkőműves Bródy 
Sándor írásaival. Az önképzőkör tevékeny és sikeres tagja-
ként korán kitűnt Kuncz Aladár szervezőképessége. „Ma-
dách-kör" néven irodalmi egyesületet alapítottak a tanulók. 
Tehát ez a szabadkőműves eszméktől állhatott mű Az ember 
tragédiája már középiskolás korukban megfogta az egyesü-
let fogékony tagjait, valószínűleg anélkül, hogy a szabad-
kőműves mozgalomról bármit hallottak volna. (Madách 
Imre szabadkőműves volt. 1902. május 31-én szabadkőmű-
ves páholyt is elneveztek a Tragédia költőjéről.) Kuncz 
Aladár osztálytársával és legjobb barátjával, Laczkó Gézával 
együtt a francia irodalomért rajongott. Együtt iratkoztak be 
a budapesti egyetem tanári szakára. Kuncz Aladár magyar — 
latin —görög, Laczkó Géza magyar — francia nyelvre. Mind-
ketten elnyerték az Eötvös Kollégium tagságát. 

A Kollégium szervezetében is francia minta, a párizsi 
École Normale Supérieure példája érvényesült. A francia 
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nyelv és általában a nyelvoktatás megkülönböztetett szere-
pet játszott. A diákok gyakran kaptak franciaországi ösz-
töndíjat. Kuncz Aladárra hatást gyakorolt többek között az 
École Normale Supérieure egykori diákja, a francia nyelvet 
tanító Horváth János, a jeles és sokoldalú irodalomtörté-
nész, aki szintén szabadkőműves volt. Habár a szabadkőmű-
ves páholyokról feltehetően nem szólt az előadások alkal-
mával, mégis a szabadkőműves gondolkodás vonásaival 
bizonyára Horváth János ismertette meg hallgatóit, köztük 
Kuncz Aladárt is. 

Az egyetemen nyelvészetből annak a Simonyi Zsigmond-
nak, a kiváló nyelvésznek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 
lett a hallgatója, akit 1890-ben vettek fel a radikális „De-
mokrácia" szabadkőműves páholyba és szabadkőműves-
ként oly sokat tett a diákság életkörülményeinek javításáért. 
A rendkívül tevékeny természetű Kuncz Aladár talán már 
ekkor bekapcsolódott a szabadkőműves irányítás alatt álló 
diákmozgalmakba — bár a szabadkőművességről talán még 
ekkor sem hallott. 

Diáktársai között volt a magyar irodalom, költészet, tör-
ténelem és tudomány, Kodály Zoltán személyében a zene-
művészet későbbi sok jelese. Az európai szintű tudós, a von-
zó egyéniségű pedagógus, a liberalizmus eszméit őrző Riedl 
Frigyes tanítványaiként a barátságon kívül a Nyugat íróiért 
érzett lelkesedés fűzte egymáshoz Babits Mihályt, Benedek 
Marcellt, Galamb Sándort, Király Györgyöt, Kosztolányi 
Dezsőt, Kuncz Aladárt és Reichard Piroskát. Román tár-
saikkal is baráti viszonyt ápoltak. 

Az Eötvös-kollégiumban és az egyetemen eltöltött lélek-
formáló esztendők és a tanári vizsga sikeres letétele után 
1908-ban Kuncz Aladár megkezdte tanári működését a VI. 
kerületi állami főgimnáziumban.1 Ez az iskola még az 1950-

1 A VI. kerületi állami főgimnázium 1908-ban VI. Lovag u. 18— 
19-ben nyert ideiglenes elhelyezést és 1910-ben költözött a VI. 
Munkácsy u. 26. szám alá. Főigazgatója Barna Mihály, majd annak 
nyugdíjba vonulása után, 1914-től dr. Finály Gábor lett. 
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es években is „szabadkőműves hírben állt". (Keller Gyula 
ny. ig. h. szíves közlése szerint.) Kuncz Aladár kartársai 
közül Keil Alajos dr. a Nemzeti-páholy tagja, Endrei Ákos, 
a Cercle Français alapítója és első vezetője a kaposvári 
Berzsenyi-páholyban fejtett ki szabadkőműves tevékeny-
séget. Kuncz Aladár nagy lendülettel és hivatástudattal 
fogott a tanításhoz — és a tanármozgalmak szervezéséhez. 

Ezeket az éveket a társadalmi harcok jellemezték. Kuncz 
Aladár egyéniségéből, neveltetéséből, a Kollégium széles lá-
tókört biztosító, haladó kultúrájából természetesen követ-
kezett, hogy csatlakozott a mozgalmakhoz, majd élére állt 
tanártársainak. Munkahelyén kiváló szakemberek vették 
körül. Az iskolában több megbecsült tudós tanított. Gedai 
József és Szemkő Aladár az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület választmányi tagja, Endrei Ákos és Dr. Szilágyi 
Sándor az Országos Középiskolai Tanáregyesület budapesti 
körének választmányi tagja, Usetty Ferenc pedig az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának tagja volt. 
Endrei Ákos Ady Lajossal, Ady Endre bátyjával közösen 
több tankönyvet írt. Oktatási reformot követeltek : a gyakor-
lat és a felvilágosodás, a demokrácia jegyében. A tanárok 
követelései 1910-ben értek forrpontra, amikor a szolgálati 
évek számát 30-ról 35-re és a heti kötelező óraszámot 18-ról 
20-ra akarta emelni a kormány. Az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület tiltakozásra szólította fel tagjait. A felhívás 
aláírói között találhatók a legradikálisabb értelmiségiek Ady 
Endrétől Zigány Zoltánig. 

Az összejövetelen megszerveződik a haladó tanármozgal-
mak vezérkara; Benedek Marcell, Kuncz Aladár, Laczkó 
Géza, Lengyel Miklós és Szabó Dezső részvételével. Szabó 
Dezső határozott hangú cikke miatt támadt kellemetlenségét 
Kuncz Aladár édesapja simította el. 

A Nyugat munkatársai között a legtöbb szabadkőműves 
volt. Közéjük sorolható Kuncz Aladár is. Adyhoz hasonlóan 
cikkekben támogatta a Nyugatban a tanárok harcát. Ugyan-
is ekkor már Kuncz Aladár a Nyugat belső munkatársai 

5 
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közé tartozott. 1911-ben felhívásban szólította fel tanártár-
sait a Nyugat támogatására. 

A Budapesti Tanári Kört Gaál Mózes elnök liberálisan 
irányította. A választmány tagja lett Ady Lajos, Kuncz Ala-
dár, Lengyel Miklós és Balassa József, a kitűnő magyar 
nyelvész. Balassa 1898 és 1920 között a „Könyves Kálmán, 
az előítéletek legyőzéséhez" c. páholy egyik főmestere volt. 
Egyéniségére, tekintélyére jellemző, hogy a betiltás eszten-
deje, 1920 után őt választották az illegálisan műkődő szabad-
kőműves Nagypáholy nagymesterévé. A nemzetközi hírű, 
kiváló egyéniség 1945-ben hunyt el. Emlékét a róla elneve-
zett páholy is őrzi a szabadkőművesek között. Bizonyára fő-
ként az ő hatására lépett be 1910-ben Laczkó Géza a „Gali-
lei"-páholyba, Lengyel Miklós 1910-ben a „Deák"-páholy-
ba, Galamb Sándor 1911-ben a „Világosság"-páholyba és 
ilyen irányban befolyásolta Ady Lajost, Benedek Marcellt 
és Kuncz Aladárt is. 

így került a Nyugat irodalmi körén és a tanármozgalma-
kon keresztül a radikális táborba Kuncz Aladár. 1913-ban 
a Társadalomtudományi Társulat Szabad Iskolájában öt 
előadásból álló sorozatot tartott a XIX. századi irodalmi és 
társadalmi áramlatokról. A szabadkőműves irányítás alatt 
álló Társadalomtudományi Társulat Szabad Iskoláját a 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület támogatta. Ennek 
élén elnökként Pikier Gyula jogász, szociológus, a neves 
professzor, a diákmozgalmak egyik kiváltója állt, aki 1896-
ban lépett a „Demokrácia"-páholyba, főtitkárként pedig 
Jászi Oszkár működött, a „Martinovics"-páholy alapítója 
és a radikalizmus elméleti megalapozója. 

Szoros kapcsolatot tartottak fenn a Galilei-körrel. Ebben 
olyan kiemelkedő, radikális gondolkodók jöttek össze, mint 
Ágoston Péter, a „Bihar"-páholy főmestere, Apáthy Ist-
ván, az „Unió"-páholy főmestere, Fáber Oszkár, a „Marti-
novics"-páholy tagja, Harkányi Ede, a „Martinovics"-pá-
holy alapító tagja (a Galilei-kör titkára), Kégl János, a „Mar-
tinovics"-páholy tagja, Kunfi Zsigmond, a „Demokrácia"-, 
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majd a „Martinovics"-páholy tagja, Madzsar József, akiről 
egyes források a „Martinovics"-páholy tagjaként emlékez-
nek meg, Pogány József, a „Martinovics"-páholy tagja, 
Rácz Gyula, a „Martinovics"-páholy alapító tagja, Rudas 
László, Somló Bódog, Szabó Ervin, Székely Artúr, a „Mar-
tinovics"-páholy tagja, Szende Pál és Zigány Zoltán a „Mar-
tinovics"-páholy alapító tagjai és még sok más kiváló egyé-
niség. Csakhamar belépett 1914-ben a Galilei-kör fiatal tag-
ja, Beck Salamon is a „Martinovics"-páholyba. Velük, tehát 
a nagyváradi „Bihar" és a kolozsvári „Unió"-páholy főmes-
terével és a „Martinovics"-páholy sok tagjával került közeli 
kapcsolatba Kuncz Aladár. 

A Polgári Radikális Párt alakítására megjelenő felhívást 
a Világ 1914. május 29-i számában Kuncz Aladár Ady End-
rével (1914, ,,Martinovics"-páholy), Balassa Józseffel, Bíró 
Lajossal (1911, ,,Martinovics"-páholy), Kernstock Károly-
lyal (1901, ,,Reform"-páholy), Laczkó Gézával (1910, „Ga-
lilei"-páholy), Lengyel Gézával (1911, „Martinovics"-pá-
holy), Madzsar Józseffel (egyes források szerint „Martino-
vics"-páholy), Márffy Ödönnel, aki az illegalitásban csatla-
kozott a szabadkőműves mozgalomhoz, Nagy Endrével 
(1912, ,,Martinovics"-páholy), Purjesz Lajossal (1908, „De-
mokrácia"-páholy), Szende Pállal (1908, „Martinovics"-
páholy) együtt írta alá. Ez a névsor híven tükrözi azt a tényt, 
hogy a Polgári Radikális Párt elvi megalapozása, szervezeté-
nek, taktikájának kidolgozása a szabadkőműves páholyok-
ban, elsősorban a „Martinovics"-páholyban történt. Kitű-
nik az is, hogy Kuncz Aladár elvbarátai, szellemi társai szin-
te kivétel nélkül a szabadkőművesek soraiból kerültek ki. 

Ekkor már — Kosztolányi Dezsőt megelőzve, mert ő csak 
1916-ban lépett be a „Világ"-páholyba, mint alapító tag -
Kuncz Aladár maga is beadta felvételi kérelmét a „Marti-
novics"-páholyba.2 Érthető, hogy a baráti, ismeretségi köre 

2 A „Martinovics"-páholy volt a magyar szabadkőműves-páholyok 
között a vezető radikális páholy. A szabad értelmiséget gyűjtötte 
egybe tervszerű felvételi taktikával. Nyilván így került közéjük 

5* 
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vonzotta, ezért adta be jelentkezését 1914. március 16-án 
ebbe, az értelmiség, főként az írók színe-javát tömörítő, 
legradikálisabb páholyba. 

Az ajánló szavakból kitűnik, hogy a „keresőktől", vagyis 
a tagságra jelentkezőktől minden szabadkőműves páholyhoz 
hasonlóan elvárták a jó hírnevet, megbízhatóságot, becsü-
letességet, szilárd jellemet, szerénységet, egyszerűséget, de 
ezeken kívül a „Martinovics"-páholyba történő felvételnek 
feltétele volt a haladó gondolkodás is. Némileg megismer-
hetjük a páholy felvételi taktikáját. A „Martinovics"-pá-
holyba minden ú j jelentkezőt meghatározott feladatra vettek 
fel. Kuncz Aladár részben a páholy tekintélyét volt hivatott 
emelni, másrészt harcos irodalmi tevékenységére számítot-
tak. 

A felvételre történő jelentkezéskor minden keresőnek 
fényképet is kellett mellékelnie. Ez a kép Kuncz Aladárról 
eddig kiadatlan volt. A páholy a francia fogság ellenére szá-
mított belépésére, csak hazatértéig elhalasztották a felvételét. 
Valaki - feltehetően a páholy titkára (1914-ben Zigány 
Zoltán) — ceruzával ráírta a fényképre: „Jelenleg fogoly 
Párisban". Eszerint csak ennyit tudtak róla, pontos tartóz-
kodási helye ismeretlen volt a páholy előtt. 

A kedvező javaslatok ellenére sem került sohasem Kuncz 

Kuncz Aladár. Elsőként a főmesteri tisztet Zigány Zoltán polgári 
iskolai tanár töltötte be. Irányvonalát mindvégig a Jászi Oszkár 
vezette radikális program határozta meg. A felvételt kérőknek a 
páholy szabályai értelmében formanyomtatványt kellett kitölteniök, 
amelyet a „kezes" (a páholy egyik mestertagja) a páholy titkárától 
vagy főmesterétől kért, ha előre nem merült fel kifogás a jelentkező 
ellen. A kezes kötelessége volt az, hogy tájékoztassa a felvételt kérőt 
a szabadkőművesség lényegéről és kötelességeiről. A felvételi kérelmet 
is ő továbbította a páholy vezetőségéhez. A páholy szabályzata azt is 
előírta, hogy a kezesen kívül három ajánló véleményezése is szükséges 
volt, szintén formanyomtatványon. Három héten belül köteles volt 
az ajánló véleményezést adni. Csak a kedvező ajánlások beérkezése 
után lehetett szavazásra bocsátani a felvétel ügyét. Ilyen szavazásra 
Kuncz Aladár esetében már nem került sor. 
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Aladár neve a „Martinovics"-páholy anyakönyvébe, csak 
a „Keresők könyve"3 tünteti fel 96. sorszámon a nevét, lak-
címét, születési adatait és kezesét, ajánlóit. 

1914-ben újabb franciaországi tanulmányútján érte a há-
ború kitörésének híre. Egy kis breton faluban, ahol vidám 
népünnepségen vett részt. „így éreztem, hogy huszonnyolc 
évemmel befejeztem az életemet, vagy legalábbis befejeztem 
egy régi életmódot, régi világot." Jól sejtette. így érzett ak-
kor egész Európa. A sejtelem valóra vált. Hiába sietett vissza 
a zsúfolt vonaton Párizsba, nem fért fel az utolsó hazainduló 
vonatra. Internálták. Az öt keserves esztendő jegyzeteiből 
született a Fekete Kolostor, Kuncz Aladár egyetlen örök-
életű regénye, amely biztosítja számára a halhatatlanságot. 
A művet át-meg-átszövik a szabadkőműves eszmék : az em-
beri egyenlőségről, igazságosságról, emberségről, haladásról, 
ámbár nyíltan nem említi ezeket az elveket és szó sem esik 
a szabadkőművességről a regényben. 

Embertelen körülmények között tartották fogva őket. 
Nem tettek kivételt a franciabarát turistákkal, Németh An-
dorral és Kuncz Aladárral sem. A háború szörnyűségei ki-
forgatták önmagukból az embereket, többször tüntettek a 
szerencsétlen foglyok ellen, őket okolva a háború szenvedé-
seiért. Ellenségként nem kapták meg az internáltak a silány 
kosztot sem. Nagy szükségük volt segítségre, ezért fordultak 
hazai ismerőseikhez. 

Az internáltakat családjukon, Laczkó Gézán, igazgatóján 
és barátján, a neves tudós régészen, Finály Gáboron kívül, 
akinek családjában volt szabadkőműves, a Magyar Vörös-
kereszt és a szabadkőműves páholyok is támogatták. 

Például a „Könyves Kálmán, az előítétetek legyőzéséhez" 
című páholy 1914—15. titkári jelentésében Tolnai J. Béla 
1916. január 25-én írja: „E helyen említjük meg, hogy Fran-
ciaországban internált honfitársainknak pénz-, és természet-
beni adományt juttattunk." 

3 Ide jegyezték be a felvételre jelentkezőket. 
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A volt diákok segítségéről több helyen megemlékezik a 
regény (163., 298., 437.). 

Kuncz Aladár külsőleg és belsőleg is kicserélődött. A 
dandys külsejű ficsúr megkopott lett, de az átélt szenvedések 
tüzében nemes emberszeretete kiteljesedett, nemzetközivé, 
megbocsátóvá alakult. 1919-ben, amikor végre hazatérhe-
tett az internálásból, hosszú időbe telt, míg a ránehezedő 
élményektől szabadulni tudott. 1920-ban már fel is oszlatták 
a szabadkőműves szervezeteket, addig pedig nem volt alka-
lom a felvételre. 

Az illegális szabadkőműves páholyba nem lépett be. Az 
irodalmi élet szervezése kötötte le. Tudjuk, hogy 1929-ben 
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hazaköltözött Kolozsvárra és ott az Ellenzék, majd az Er-
délyi Helikon szerkesztőjeként az egyéni hangú, a kisebbségi 
sorsot hordozó; megbékélést hirdető transzilvánizmus je-
gyében fogta össze közkedvelt egyéniségével, kiemelkedő 
ismereteivel, nagy tehetségével Erdély íróit — híven előző 
szabadkőműves elveihez, a mozgalomhoz, amelynek mindig 
meggyőződéses harcosa volt, de formálisan tagja sohase m 
lett. 

DR. В ERÉNYI ZSUZSANNA Á G N E S 

Kivonatok a „Martinovics"-páholy felvételi irataiból: 

Dr. Kuncz Aladár felvételi kérelme: 

Született: „1886 I. 1. Arad" „főgymn. tanár, nőtlen, I. Körmöczi 
lépcső 2." „Középisk. Kolozsváron, az egyetemet Pesten végeztem, 
mint az Eötvös koll. tagja. Egy évig Franciaországban tanulmány-
úton voltam. Nyugat-nak megindulása óta munkatársa vagyok. 
Önállóan Toldy Ferenc c. életrajz jelent meg (1907). Doktori dipl. a 
magy. ny. és ir.-ból." Törvényszék előtt „nem" álltam. „Demokrati-
kus és humánus eszméimért velem szolidárisokkal küzdeni" — a 
célom, amiért csatlakozom a szabadkőműves mozgalomhoz. 

„Budapest, 1914. III. 16." 

A nyomtatott kérdőíven szereplő kérdésekre adott sietős 
válaszok és a rövidítések jelzik, hogy a kérelmezést forma-
ságnak tartotta, felvételében biztos volt — no meg azt is, 
hogy a sokirányú tevékenység erősen igénybe vette minden 
idejét. 

Kezese,4 Herzog Ede világot járt, művelt haladnivágyó 
ügyvéd, (Szende Pál jellemzése), ismeri Kuncz Aladár eddigi 
tevékenységét és anyagi helyzetét is. 

„Főgymnáziumi tanár", „I . Körmöczi lépcső", „Keresőt hosszabb 
idő óta ismerem", „feltétlenül jó hírű, megbízható, progresszív 
gondolkodású embernek ismerem", „már hosszabb idő óta vesz részt 

4 A kezesnek feltétlenül ismernie kellett a jelentkezőt, esküje 
értelmében csak megfelelő személyt javasolhatott a páholy tagságára. 
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progresszív mozgalmakban, mindenkor becsületesen állt helyt meg-
győződéséért." „Megengedhető minimum" legyen a tagdíja. „ • -
unk5 keresőtől foglalkozásának és tanulmányainak megfelelő intenzív 
munkát várhat; testvéreink pedig benne becsületes munkatársat 
nyernek." 

„1914 márczius 19." 

Ajánlója,6 dr. Fried Ödön is tudománykedvelő, progresz-
szív, jóllehet „nem mondható zseniálisnak" (Harkányi Ede 
jellemzése), de régóta ismeri Kuncz Aladárt, így röviden, 
találóan tudja jellemezni : 

„Igen, több éve" ismerem, „úgy kartársai, mint a progressive 
gondolkodók közt j ó híre van", „határozott, egyenes", „progressiv 
gondolkodású, különösen irodalom terén kiváló", „kellemes, szerény 
modorú", „nem" érdek vezeti a szabadkőműves mozgalomhoz, 
„igen" komolyan fogja fel a belépését. 

„1914 ápril. 16." 

Másik ajánlója, Ember Jenő tanító sem „mondható zseni-
álisnak" (Harkányi Ede jellemzése), de simulékony modo-
rával, szorgalmas kérdezősködésével a kutatás során kapott 
hű képet Kuncz Aladárról : 

„A kutatás alatt ismertem meg", „igen jó hírű, megbízható fér-
fiúnak ismerik őt", „szilárd jellemű, agilis és munkakedvelő", 
„irod. műveltsége és modern világnézete van. Köztudomás szerint a 
Nyugat című szépirodalmi lapnak szorgalmas és tehetséges munka-
társa." „Kellemes modorú, szolid életmódot folytató embernek 
ismertem meg." önzését „kizártnak tartom" a mozgalomhoz való 
csatlakozásban. „Felvételét komolyan fogja fel." „Dr . K. A. felvételé-
vel páholyunk nyerni fog úgy külső díszben, mint irodalmi fajsúlyá-
ban." „melegen" ajánlom. 

„1914. ápr. 17." 

5 Belső használatra így rövidítették a „páholy" szót. (Már a 
XVIII—XIX. században is használták ezt a jelet.) 

6 Az ajánló általában már régebbről ismerte a jelentkezőt, de elő-
fordult, hogy csak a „kuta tás" során ismerkedett meg vele. Ilyen 
esetben jeleznie kellett, hogy a tájékoztatást kiktől szerezte: szabad-
kőművesektől, vagy nem. 
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Harmadik ajánlója, Lengyel Géza író, a Huszadik Század 
és a Nyugat köréből ismeri Kuncz Aladárt. 

„Ismerem, mintegy 5 év óta", „jóhírű férfiú", „erős és megbízható, 
öntudatos, aki közérdekű ügyekben már exponálta magát" , „igen 
művelt, különösen — tudomásom szerint — irodalmi tekintetben 
széles, alapos tudású, minden elfogultságtól ment." „Szerény, nyu-
godt, szimpatikus modorú, életmódja egyszerű. „Önzését „kizártnak 
ta r tom" a jelentkezéskor, „igen" komolyak a szándékai. „Higgadt, 
j ó ítéletű, gerinces ember, nyereségnek tartom felvételét." „Melegen" 
ajánlom. 

„1914 április 16." 


