
M U L T U N K
Lakos György:

A kiegyezéstől a milléneumig ter
jedő időszakot szokás némi iróniával 
lótuszevő kornak nevezni. Ú gy tudom, 
esszében Szerb Antal használta először 
ezt a találó kifejezést, amely azután 
később átment az irodalmi köztudatba, 
amikor a polgárosodó nemesség iro
dalmáról esett szó. Valóban hibrid
korszaka ez mind társadalmi fejlődé
sünknek,mind irodalmunknak, benne a 
Micsurint lepipáló kereszteződések so
rával találkozhatunk.A magyar kapi
talizmus bölcsője ez a korszak, meg
annyi ellentmondással: proletárokkal
és agrárproletárokkal, Amerikába ván
dorló nincstelenekkel, lateiner kishi- 
vatalnokokkal és műveletlen, tobzódó 
dzsentrikkel. Eltiport szabadságeszme 
az egyik serpenyőben, jómódú kozmo
polita polgárok a másikban. Az iro
dalom bestzellerje Beniczkyné Bajza 
Lenke, a limonádé-regények magyar 
ősanyja és a legfelkapottabb drámaíró 
Csiky Gergely, a francia vígjáték és 
társadalmi dráma szolgai és sok eset
ben színvonaltalanabb másolója. De 
már Gyulai Pál a Madách-trilógiát 
készíti elő nyomdai kiadásra és Mik
száth Kálmán a Tóth Atyafiakkal és 
a Jó Palócokkal irodalmi hírnevet 
szerzett. Negatívumok és pozitívumok 
keveredésében irodalmunknak egyre nő 
a jelentősége, s még jobban az irodalmi 
érdeklődés, amit az is híven kifejez, 
hogy a kor ellentétes árnyalatait meg

örökítő Vasárnapi Űjság mellett Fővá
rosi Lapok néven, hat nagy oldalon 
irodalmi napilap is megjelent.

Nógrád megye jó melegágya az iro
dalomnak s már nemcsak műkedvelők
kel, hanem géniuszokkal is dicsekedhet. 
Balassagyarmat, a megyeszékhely hi
vatalnokai pedig sznobizmusban lépést 
tartanak Budapest, az alakuló merkan
til világváros kispolgáraival. Nem vé
letlen tehát, hogy 1877-ben, alig tizen
három esztendővel a Fővárosi Lapok 
megindulása után már Nógrád megyé
ben is irodalmi folyóirat jelenik meg 
a Röpke Ivek.

„ Vidéki jó  szépirodalmi lap“
A  Röpke Ívek, amelynek fejléce alatt 

az áll, hogy „az irodalom és művészet 
köréből ”, első és mutatványszámával 
„Balassa-Gyarmat, 1877. május 20-án” 
dátumozással jelent meg és rendszeres 
vasárnapi megjelenést igért. Szerkesz
tették és kiadták: Komjáthy (a folyó
iraton: Komjáti! L. Gy.) Jenő és Luby 
Sándor. A  fejlécen olvashatjuk még a 
következőket: „Szerkesztői és kiadói
iroda: Magtár-utca, Wlasits-féle ház. 
Előfizetheti a kiadói hivatalhan és 
Metzger E. könyvárus bizományánál 
Budapesten, nemzeti színház bérháza.” 
Előfizetési ára pedig egész évre 4,
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félévre 2 és negyedévre egy forint volt, 
számonként viszont tíz krajcárért le
hetett megvenni.

Amint az akkoriban illet, a „kiadó
szerkesztők” az első szám első oldalán 
fordultak az olvasókhoz. A Röpke 
Ívek ezen a téren szerfölött tömör és 
mértéktartó:

„A t. közönséghez!
Hosszú programm helyett csak rövi

den jelezzük, hogy ez új vállalattal 
oly lapot akarunk a t. közönség kezé
be adni, mely minden igényt kielégít
sen mit egy v i dék i  j ó s z é p i r o 
d a l m i  laphoz kötni lehet.

Munkatársaink közül felsoroljuk a 
következőket: Adrienne, Aradi József, 
Bakó István, Csalonyai (Pajor István), 
Dengi János (a „Délibáb” szerkesztője), 
Demcsényi Lajos, Ebeczky Emil, Föld- 
váry István, Gáspár Imre, Hajgató 
Sándor, Horváth Danó, Ipolyi Sándor, 
Jakab Ödön, Keresztszeghy Eta, Koro
da Pál, Mennyei Ferencz (Newyorki 
levelező), Moller Ede, dr. Luby Gyula, 
Majthényi Flóra, Rádl Ödön, Rácz 
Mihály, Reviczky Gyula, Rudnyánszky 
Gyula, Dr. Szemák István, ifj. Szinnyei 
József, gróf Vay Sarolta, stb.”

A mutatványszám sokszínű anyagából 
színvonalban kétségtelenül legkiemelke
dőbb a huszonkétéves Reviczky „A fi- 
liszterekhez” című költeménye, amely 
már magában hordja a költő csalódá
sait, a családit és a társadalmit egy
aránt. A megkóstolt nyomor és rész- 
vétlenség sem győzi le azonban szelíd 
és lemondó természetét, a legnagyobb 
lázongás sorsa ellen a saját zsenijébe 
vetett hit:

„Utálom a kufár-világot 
S a csúszó-mászó férgeket.
A gőg előtt protekcióért 
Nem piszkolom be lelkemet. 
Reményem, üdvöm, büszkeségem 
Egész lelkem dalomba’ van.
Kit homlokán csókolt a múzsa,
Az nem lehet boldogtalan.”

A többi írások legalább olyan mu
latságosnak és annyira groteszknek 
hatnak, mint annak idején Édes Ger
gely csupa e magánhangzóval írt ver
sei.

A „TÁRCZA”, amelyben gróf Vay 
Ilus méregbemártott tollal ironizál 
„Kisvárosi fotografiák” címmel, mások_ 
ra irányuló szarkazmusa ellenére a 
szerzőt teszi nevetségessé. Az elején 
ugyan még azt képzelheti a jám
bor olvasó, hogy az arisztokrácia egy 
osztályán felül emelkedő, haladó tag
ja szól az arisztokrata hölgyekhez: 
„Nem tudtátok megszokni, hogy ren
geteg borzas hajat hordok, és félre
vágott kalapom van s hogy nem haj
longok Y-né őméltósága — meg a bá
jos főispánné asszony előtt, ki ugyan hí
res feslett rossz életéről, kit más becsü
letes országban rég kicsaptak volna a 
tisztességes emberek társaságából, de 
ki előtt ti orraitokkal veritek a földet, 
mert XXXX. megyei főispánné s mert 
a sors jóvoltából nemcsak grófnőnek, 
de gazdag grófnőnek is született. Igen, 
nem tudtatok megbarátkozni nagyon is 
jakobinus elveim- és nézeteimmel, hó
bortosnak tartottatok s szent borzadály- 
lyal gondoltam s voltam mindig el
készülve azon világra szóló eseményre, 
hogy kiűzetem moraliter Pletykazug fa
lai közül, mint lord Byron hajdan.” 
Ezt követően azonban a pletyka gyű
löletére való hivatkozással kiméletlenül 
leszedi a keresztvizet a kisváros elő
kelő asszonyairól, hálószoba-titkokat 
szellőztet, közhírré teszi gyengéiket és 
ballépéseiket. Végül hirtelen fordulattal, 
előkelő fölénnyel megbocsájtja az elő
kelőségek pletykáit és idilli hangulatot 
fest Pletykazugról, a szívéhez közel
álló kisvárosról.

Nem sokkal különb Koroda Pál „Hív- 
ságok hívsága” című „költői beszélye” 
sem, amely bő lére eresztett, a tar
talomhoz túlnyujtott „költemény”, s 
amely minden tekintetben alatta ma-
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rad Puskin Anyeginjének, noha Pus
kin hatást sejtet. Alice megcsalja tá
bornagy férjét a költővel. Egy estélyen 
Alice nyilvánosan közli férjével, hogy 
„kegyed többé nem férjem ám, a váló
pert megindítám.” A tábornagy kardot 
ránt s megsebesíti a karddal védekező 
költőt. Alice a haldokló költő karjába 
dől. Végül azonban kiderül, hogy ko
molyabb baj nem történt, mert a költő 
él és virul, csupán egy későbbi versé
ben adott ilyen tragikus színezetet a 
tábornagy felszarvazásának, illetve a 
következményeknek.

A mutatványból a humoreszk sem 
maradhat el, amelyet „Revanche” cí
men, magát fel nem fedő szerző írt. 
A csapodár, „szerelme tárgyát szünte
lenül változtató” férfi elhagyja Irmát 
és a bálban egy Bellának nevezett 
hölgynek kezdi csapni a szelet. Csak 
az álarc levételekor derül ki, hogy 
Bella nem más, mint Béla, Irma uno
kabátyja, ki Irma megbízásából öltött 
női ruhát, hogy visszatérítse a csapo
dár, hűtlen férfit Irmához.

Hirek, Mozaik, Különfélék — s ha
sonló, minden apró élcet és pletykát 
kibíró rovatok is tarkítják a Röpke 
Íveket, amely az első számban ad töb
bek között hírt arról is, hogy „Majthé
nyi Flóra egyik legtehetségesebb köl
tőnőnk újabban egy kötet költeményt 
bocsát sajtó alá, amely előfizetés út
ján lesz megszerezhető.”

S z erz ő k  és sz e rk esztő k
A Röpke Ivek keletkezésének körül

ményei kétségtelenül élvezetes kutatói 
munkát igérnek, azonban ezzel foglal
kozni szándékomon kívül áll s mégcsak 
tartalmi kivonatot sem óhajtok adni a 
tiszavirágéletű irodalmi folyóiratból. 
(Kilenc száma jelent meg mindössze!) 
hiszen az első szám idézeteiből és re
cenziójából — úgy gondolom — az is 
képet kaphat a Röpke Ivek szerkesztési

elveiről és írasai „igényességéről”, aki 
nem forgatta még a nehezen hozzáfér
hető, megyei irodalmi folyóiratunk mu
zeális értékű, sárguló lapjait. Csupán 
azt lehetne még hozzátenni, hogy a 
Röpke Ívek mindezek ellenére a maga 
korában egyáltalán nem volt valami 
csapnivalóan silány sajtótermék.

A Vasárnapi Újság és a Fővárosi 
Lapok ugyancsak ilyen családias kö
zelségbe kerül olvasóival és ugyancsak 
szentimentális és idilli húrokat penget. 
„A leopárd, az oroszlánház e legrosz- 
szabbkedvű lakója fejezte be élete fu
tását, mégpedig elég szerencsétlenül. 
A boldogtalan pettyes fenevadnak eszé
be jutott átnyujtani kacsóját a szom
széd tigris ketrecébe . . . ” — írta a 
Fővárosi Lapok hírrovata.

A Röpke Ívek Mozaik rovatában 
ugyanakkor a következő színfolt ol
vasható a losonci tűzoltó ünnepélyről: 
A fáklyásmenet szónoka nagy tűzzel 
beszél a zászlóanya honleányi érdeme
iről: A grófi zászlóanya: „Keszenem 
a megtiszteltetést” Ez talán még csat- 
tanósabb és feltétlenül merészebb hí- 
recske így.

A Röpke Ívek írógárdája is előkelő, 
ha a fiatalok későbbi pályafutását, iro
dalmi sikereit sem hagyjuk figyelmen
kívül.

Szerzők és szerkesztők nagyobbára a 
fiatal, kezdő korosztályból kerültek ki, 
de már legtöbbjük mutogatta oroszlán- 
körmeit.

Az egyik szerkesztő Komjáthy Jenő, 
megyénk egyik méltatlanul mellőzött 
nagysága, líránk egyik meghökkentően 
magányos, filozófikus jelensége, Ady 
Endrének Vajdánál is közvetlenebb 
előkészítője akkor még csak tizenkilenc 
éves. Szécsényben született 1858-ban 
birtokos nemesi családból. Édesapja, 
ki Jenő fia születésekor még jelentős 
vagyonnal rendelkezett, rohamosan el
szegényedett és anyagi helyzetén az 
sem sokat változtatott, hogy időközben
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„csillagsugaras tavaszi este; üde balzsamos lég; enyhe, lehelletszerű fuvalom; 
édes illattár; kedvesen megoszlott bárányfelhők . . . szokatlan bübáj mindenütt!

Egy pici leánygyermek élemedett asszonyság oldalán tipeg; okos szemei farkas
szemet néznek az okos csillagokkal. Merőn bámul beléjök, s kicsiny contemplatói 
okoskodásra késztetik:

— Ott van az istenke? — kérdi kiváncsi áhitattal pici ujjával az égre mutatva 
— ott van az istenke, n a g y s á g o s  asszony?

A nagyságos asszony valamit ümmöget.
— Ugy-e, a csillagok is mennek, mikor mi megyünk? — tudakozódik kevés 

vártatva.
— Miért?
— No, mert mindig ott vannak ahol mi vagyunk. (Szegény még nem tudja, hogy 

olyan tájak is vannak, hová nem kisérnek el a csillagok.)
— Mi is az a holdvilág? hiszen olyan mint a kifli. Miért nem mehetünk oda, 

nagyságos asszony? Van-e sár az égben? Vagy az angyalok is hordanak kalocsnit? 
Mért mondja nekem mindig, ha meglát, a Tinike kisasszony, hogy: Te, paraszt!? 
Mért lakunk mi olyan kis házikóban, maguk meg olyan nagyban, nagyban, nagyságos 
asszony?

— Ne trécselj már, ostoba! — szakítja félbe az úri tante.
De az ábrándozó ifjú, aki mint árnyék követte őket, szeretné, ha mindörökké 

csevegne ajka, szeretné a végtelenbe nyújtani az éveket, mikor a lélek pillái először 
kezdenek fölnyílni, míg a nemlét alaktalan rejtelmeiből ocsudik e gombostűnyi lény, 
kinek gyermekszellem, mint lábai a járda kövezetén, a nagy mindenségben tapiskál.

Öntudatlan mélység van ez oktalan kérdezősködésben! — Valami naív bölcses
ség szarva, hol csak nemrég nőttek ki a tej fogak!

Gyönyörű egy idill.”
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hivatalt vállalt, kinevezték ugyanis 
Nógrád megye tanfelügyelőjévé. Kom
játhy Jenő iskoláit különböző felvidé
ki városokban végezte és Pozsonyból 
eltanácsolták, mert összekülönbözött 
hittantanárával. Amerikába akart szökni 
de Hamburgban elfogták és hazahozta 
a rendőrség. Az egyetemen sem tudott 
megállapodni: 1876-ban, kevéssel a be
iratás után otthagyta az egyetemet. A 
családjában hagyományos irodalmi ér
deklődés és a Reviczkyhez fűződő ba
rátsága adhatta az öteletet a lapalapí
táshoz. Érdekes irodalmi adalék, hogy 
akiről később Földessy Gyula oly ha
tározottan állapítja meg, hogy „az ak
tuális élettől elvonatkozott” literátor, 
az tizenkilencéves korában még lapot 
szerkeszt, tehát megpróbálkozik a

leggyakorlatibb élettel. Érdekes, hogy 
a Röpke Ívekben egyetlen verse sem 
jelent meg, ellenben írt karcolatot és 
műbírálatot. Nagyon érdekesen, kön
törfalazás nélkül írja bírálatait, mint

azt Hajtogató Sándor „Dalos mezők” 
című verseskötetéről írott bírálatának 
kezdő mondatai is mutatják: Igényte
len versíró, aki nagyrészt családi és 
polgári érzelmeket dalol. Fő érdeme, 
hogy nem is praetendál a maga ré
szére többet. Reviczky költeményein és 
prózai írásain kívül a Röpke Ívek 
egyik legérdekesebb irodalmi emléke 
Komjáthy „Gyermekydill” című karco- 
lata, amely szociális kicsengésén kívül 
azért is érdekes, mert még a prózához 
csatlakozó Komjáthyt mutatja be:



Egyébként a szocialisztikus törekvé
sek a Röpke Ívek más írásaiból is ki
csengenek, s még a gróf Vay Ilustól 
idézett fejezetekben is érződik a szer
kesztők és munkatársak ilyenirányú 
tendenciája. Nem szólván arról, hogy a 
munkatársak körében olyan nevekkel 
találkozunk, Gáspár Imre és Rud
nyánszky Gyula, akinek költészete — 
legalábbis életük egyik felében — a 
hazai szocialisztikus líra első irodalmi 
értékű jelentkezése. A  huszonhárom- 
éves Gáspár Imrének akkor már meg
jelent Dalok az időnek (1870) című 
verses kötete és a Cigaretta című sza
tirikus lapot szerkesztette. Később ba
rátságba került Sládovic-csal, a szlo
vákok neves költőjével, ő fordított elő
ször szlovák költőket magyarra és ren
geteget fáradozott a magyar-szlovák 
kulturális kapcsolatok megteremtésén. 
A  Magyarországi Munkáspártban elő
adásokat is tartott és segített megis
mertetni a nemzetközi munkásköltésze
tet. Az őzgödei (Nyitra megye) szüle
tésű Rudnyánszky Gyula tizenkilenc 
éves, amikor a Röpke Ívek munkatársa 
lesz. Hányatott élete során a munka 
poétájává nőtt.

”Munkád munkabérnél többet érjen!
Kenyéradódnak is kell egy falat;
Hogy holtig élhess véle egykenyéren:
Elégedett légy, mikor ő arat.”
Pályája kezdetén járt munkatársi mi

nőségben az alig huszonhárom éves 
Jakab Ödön is, aki később oly termé
keny írói munkásságot végzett és akit 
— az irodalomtörténet tanúsítja ezt — 
méltánytalan piedesztálra emelt kora 
társadalmi s különösen irodalom-kriti
kai közvéleménye. A tizenkilencéves 
Koroda Pál mielőtt a Röpke Íveknek 
is odaigérte volna nevét, már két 
könyvvel is jelentkezett: A túlvilág 
komédiája (1876) és a Költői elbeszélé
sek (1877) című kötetei közül az első, 
A túlvilág komédiája ateista vonásokat 
is tartalmaz és történelem-kritikájával

is felekelti a figyelmet. Máskülönben 
ő is Reviczky és Komjáthy baráti kö
réhez tartozott, akárcsak Rudnyánszky 
és még többen a Röpke Ívek szerzői 
közül. Ebben a társaságban a huszon- 
négyéves Dengi János, a debreceni lap- 
szerkesztő, tanár, író és költő már szin
te veteránnak számított, s ha mindez 
nincs is túlzás nélkül, mégis mire ne
vét a Röpke Íveknek is felajánlotta, 
irodalom-publicisztikai írásaival már 
magára vonta a figyelmet, mi több, két 
müve is megjelent: Munkács ostroma 
(1876) és Költemények (1877.)

Új társadalmi rend volt születőben 
és új, fiatal költők és írók tartották 
a lámpást.

 A dy   e lő fu tá ra i
Dezilluzió, pesszimizmus, a keserű 

kiábrándulás és a kijózanodás fájdal
ma jelemzi a kiegyezés után felnövő 
nemzedéket, köztük még azokat is, 
akik túl fiatalok voltak ahhoz, hogy 
személyesen éljék át a nép, a nemzet 
harcát, viszont az anyatejjel szívták be 
a szabadság a függetlenség eszméjét, 
amelyekért — úgy tűnt a kiegyezéskor — 
oly reménytelen minden erőfeszítés, 
küzdelem. Ebben a lótuszevő korban 
stílusos dolog a puha, dallamos verse
lés, amely úgy hozzásimul a lelkek 
fájdalmához és az idilli hangulatokhoz. 
De ugyanakkor stílusban és formában, 
őszinteségben és szókimondásban új 
húrokat pengetnek már az írók és a 
költők, akik jónéhányan belekóstoltak 
már nyomorba és kudarcba is, költé
szetükben polgárjogot nyer hétköznapi 
fájdalmuk világgá-kiáltása, fokozott je
lentőséget kap az Én és a költészetben 
is hatni tetszik Tolnai Lajos nyers rea
lizmusa. A modern olvasó már meg 
sem döbben azon, ha az utcalányt a 
könnyed, dallamos versek tárgyaként 
köszöntheti. Még nem kristályosodott 
ki az új, a születő társadalmi rendszer
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tömény költészete, de a Röpke Ívek 
alapításának esztendejében. 1877-ben 
Érmindszenten megszületik a fiú, akit 
Ady Lőrinc és felesége Endre névre 
kereszteltet.

A Röpke Ívek szerző-gárdájából töb
ben is vannak, akiknek hatása Ady 
költői fejlődésén nyomon kísérhető, 
kétségtelen azonban, hogy a folyóirat 
legkiemelkedőbb két egyénisége a két 
jóbarát, Reviczky és Komjáthy és az ő 
hatásuk érezhető később legközvetle
nebbül Ady költészetén. Felszabadító 
hatással járt az ifjú Adyra Reviczky 
impresszionizmusa és később az érettebb 
Ady két marokkal merített Komjáthy 
szimbolizmusából.

Reviczky termékenyítő hatása a Röp
ke Ívek kilenc számán is átvonul, hi
szen aki itt hangot kér és kap, ha egy 
kicsit igér és ér is valamit, az minden 
bizonnyal Reviczky baráti köréhez tar
tozik. A folyóirat legtermékenyebb 
szerzője. Költeményein kívül közöl re
gényrészletet, (Kiket hoz a négyökrös 
cséza), és egy tanulmányt is, amelyben 
kifejti zseni-elméletét, s ez különböző 
megfogalmazással ugyan, de az Adyt 
előkészítő nemzedék elmélete, felfogása 
is. Ezt a tanulmányt „Az ambícióról” 
címen folytaásokban közli a Röpke Ívek 
6—9 száma s benne a következő böl
cselkedések olvashatók: . . .  az ambí
ció a lélekben lakik s kizárólag a köl
tők, művészek, bölcselők, egyszóval a 
próféták betegsége, szent őrülése.” . . . 
„Ambiciózus csak az lehet, aki érzi, 
hogy több szelleme van, mint más em
bereknek, az ambíció tehát a szellem 
önérzetének is mondható . . . ”

„ . . egy király egész élete nem ér 
annyit, mint a genienek egy ihletett 
órája . . . ” „ . . . így kell annak, aki
nagy árkot akar átugrani, előbb az 
ároknak neki szaladnia.” „ . . . A szel
lem maga csak a föld, az ambíció a 
nap, mely virágot fakaszt belőle.”

Életvágya, lázadása, Messiás-hite és 
a fennálló rend elleni tiltakozása azon
ban Komjáthyt sokkal inkább az Adyt 
bevezető irodalom nagyságává avatja, 
egyes kritikusok szerint Adynak Vajda 
Jánosnál is közvetlenebb előkészítője. 
Mindaz, amit Reviczky tanulmányában 
kifejtett, Komjáthynál költészetté, cso
dálatos példatárrá válik. Gondolatnak 
is vakmerőség azt elképzelni, mivé 
nőhetett volna, ha nem fordul el oly 
zárkózottan az anyagi világ valóságá
tól és nem torkollik költészete a misz
ticizmusba! Bár Schopenhauer pesszi
mizmusával mindig szembe tudja he
lyezni a felfokozott, túllelkes életmá
mort, amelyhez Spinoza panteizmusá- 
ból merített sokat. Sorozatos megújhó- 
dása, a dekadencia leküzdése pedig: 
Nietsche hatásáról árulkodik. Nagyon 
tudott szeretni és nagyon tudott gyű
lölni, s mindig jó helyre húzta vonzal
ma és mindig arra érdemesre szállt 
gyűlölete. Ady szimbolizmusa (Lásd: A 
disznófejű nagyúr, Az eltévedt lovas, 
A magyar ugar!) Komjáthy jelkép- 
rendszeréből vesz bátorságot a még me
részebb képek megrajzolásához.

A lelkek rokonsága Komjáthy és 
Ady egyes verseiben kisértetiesen pár
huzamos gondolatokban és hangvétel
ben érzékelhető. A homályból című 
címadó versében így ír Komjáthy: 

„Rohanj a lelkek tengerébe 
Lelkem, te büszke nagy folyam! 
Szakadj a boldog összességbe,
Hová minden világ rohan!
Halj át az élet-óceánba 
És mindenekbe halva élj!
A szellemek rokon világa 
Szavadra rég figyel: beszélj!”

S hogyan énekelt Ady az ő költemé
nyében?

„S ha rám dől a szittya magasság, 
Ha száz átok fogja vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az Óceánt mégis elérem.
Akarom, mert ez bús merészség,
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Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Óceánba.”
Komjáthyék nagyívű pályafutásában 

a Röpke Ívek parányi állomás csupán, 
de mégis rendelkezésükre álló fórum, 
amelyben a legérzékenyebb, a 19—24 
éves ifjúkor közlési vágyát élhették ki. 
(Mennyire hiányozna most is, a Röpke 
Ívek példája mutatja, hogy legalább a 
megyei lap nyújtson teret kultúrális 
mellékletében a kezdő és a már elin
dult megyénkbeli íróknak, költőknek! 
Ehhez még csak egy Kiss József, vagy 
Osváth Ernő sem kellene!) Papír és 
nyomdafesték nélkül elképzelhetetlen 
az írók fejlődése!

A Madách-bizottsáq
A Röpke Ívek idejében Madách Imre 

már tizenhárom esztendeje nyugodott 
sztregovai sírjában, de neve, alakja, 
szelleme, mégis ott kísért a folyóirat 
lapjain. Szontágh Pál, a kedves jóba
rát már élesztgeti a megyebeliek lelki
ismeretét és érthetően hangzik el az 
indítvány a Röpke Ívek szerkesztőinek 
tollából is egy Madách-emlék létreho
zására. Majthényi Flóra, kinek közel
jövőben megjelenő verskötetéről a Kü
lönfélék rovat adott hírt, elsőként 
csatlakozik a felhíváshoz: „A tiszta- 
jövedelmet a szép lelkű költőnő az e 
lapok szerkesztői által megpendített 
»MADÁCH-EMLÉK« -re szánta.”

A június 7-i számban a Különfélék 
rovat ismét napirendre tűzi a Madách- 
emlék kérdését: „Emeljünk szobrot
Madáchnak!” kiáltott valaki a pusztá
ban — illetőleg a „Nógrádi Lapok” ha
sábjain; az eredmény meg fogja mon
dani meghallotta-e valaki? Itt is örö
mest viszhangozzuk a szózatot, de illő 
volna, — úgy hisszük — ha a megye 
maga is megszavazna bizonyos össze
get a nemes czélra.

A július 12-i számból arról értesül
tünk, hogy „a Madách-bizottság első 
ülése ma volt a megyeház kistermében”
Tehát időközben bizottság is alakult, 
de hogy hányan és kik voltak ennek a 
bizottságnak tagjai, az elnök személyén 
kívül ez kideríthetetlen a Röpke Ívek 
hasábjairól. Azt is csak gyanítani le
het, hogy Komjáthy, ki később hete
ket töltött a spiritiszta Madách Aladár
ral Alsósztregován, nem maradhatott ki 
ebből a bizottságból.

Ennél már többet tudunk meg a kö
vetkező számból, ez ugyanis valamivel 
részletesebb beszámolót közöl a bizott
ság második üléséről: „A Madách-em- 
lékbizottság második ülése f. hó 12-én 
d. u. 3 órakor volt a megyeház kister
mében. Tagok teljes számban voltak 
jelen s élénk vitát folytattak több kér
dés fölött. SZONTÁGH PÁL országgyű
lési képviselő is jelen volt. Határozatba 
ment, hogy ívek bocsáttatnak ki gyűj
tésre; hogy milyen legyen az emlék? 
(szobor, kép vagy alapítvány), az el
döntetlen maradt s eldöntése akkorra 
tűzetett ki, mikor már a pénz befolyt. 
Az ívforgatók a bizottság tagjai lesz
nek. Pénztárnokul HAVAS GYULA vá
lasztatott meg.”

A július 19-i szám egy másik figye
lemreméltó értesülésről tájékoztatja az 
olvasókat, mely szerint Majthényi Fló
ra érdekes tervet közöl a Nógrádi 
Lapok szerkesztőjével: ” . . .  mint már 
van Kisfaludy- és Petőfi-társaság: úgy 
alakíttatnék Madách-társaság is, mely 
irodalmi céljaiban abban különböznék 
a többitől: hogy egyéb szépművészete
ket is pártolna, és az általános műve
lődést is előmozdítaná, mint például 
M. Frankfurtban a »freies deutsches 
Hochstift«, mely évenkint befizető ta
gokból áll.”

Itt azonban végeszakad a Madách- 
emlékbizottság működéséről szóló hír
adásoknak, mert nem sokkal ezután 
a Röpke Ívek is megszüntette rövid
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életű működését. Annyit azonban hatá
rozottan tudunk s erre a Röpke Ívek
ben is található utalás, hogy az em
lékbizottság Szontágh indítványára úgy 
határozott, hogy amíg Nógrád megyé
ben szobra nincs a Tragédia költőjé
nek, addig egyéb emlék állítására nem 
gondolnak.

Így azután nem alakult meg a Maj
thényi Flóra által javasolt és annyira 
pártfogolt Madách-társaság sem.

A folyóirat megbukik 
Szépirodalmi lapjaink történetében 

nem egyedülálló eset, hogy egy folyó
irat rövid életű, s megszűnésre kény
szerül a nagyközönség részvétlensége 
miatt. Elegendő utalni Arany János ma- 
gasszínvonalű, nagy műgonddal szer
kesztett Szépirodalmi Fgiyelőjére, vagy 
a későbbi Koszorúra. A Röpke Ívek 
igényességben és műgondban, tarta
lomban és formában nem nyújtott kü
lönösen újat és kiemelkedőt. Viszont 
alig maradt alatta a népszerű fővárosi 
irodalmi lapoknak, folyóiratoknak és 
szerzői összetételét tekintve is a jobb 
vidéki folyóiratok közé tartozott, 
amely még azért sem marasztalható el, 
hogy mellőzte volna az olvasók által 
támasztott követelményeket. Igazi iro
dalombarátok és a kishivatalnok, úri- 
asszony, kisasszony sznobok egyaránt 
kielégíthették érdeklődési körüket. Ki
lenc szám megjelenése után mégis be
fejezte rövid életű pályafutását . . .

Az anyagi stabilitás hiányát szinte 
végig lehet kísérni a lap hasábjain: 
a Röpke Ívek történetében a fenyegető 
válság minduntalan visszatérő epizód. 
A mutatványszám még azt igéri: A 
„Röpke Ívek” második száma a jövő hó 
első vasárnapján jelenik meg, azért is 
előfizetést onnan nyitunk. Kérjük te
hát az előfizetési pénzeket mielőbb be
küldeni. A KI ADÓ-SZERKESZTŐK.

A beigért időpontban a lap azonban 
nem jelent meg, csak négy nappal ké

sőbb került az olvasó kezébe, a fejlé
cen a következő jelzéssel: „Megjelenik 
minden csütörtökön.” Időközben a Röp
ke Íveket más irodalmi lapokban so
rozatos támadás éri a nyomda felüle- 
tesége, a rengeteg sajtóhiba miatt. A 
július 5-i számban pedig már olyan je
lenség kísért, amely a közeledő vég 
jele. A lap ugyanis nem jelent meg az 
előző héten és a kiadó-szerkesztők ud
varias hangon exkuzálják magukat: 
„Lapunk elháríthatatlan nyomdai aka
dályok miatt a múlt csütörtökön meg 
nem jelenhetvén, ezért bocsánatot ké
rünk szíves előfizetőinktől. Az elma
radt számért kárpótolni t. előfizetőin
ket több (félívnyi) melléklettel fogjuk.” 
(Érdemes megjegyezni, hogy az Orszá
gos Széchenyi Könyvtárban a teljes 
sorozatból egy szám a katalógus jelzése 
szerint hiányzik. Alighanem ez a meg 
sem jelent, kimaradt lapszám lehet az!)

Az utolsó közlemény az augusztus 
16-i számban olvasható:

„Miután az évnegyed vége felé jár, 
fölkérjük azokat, kik lapunkat tartják, 
szíveskedjenek a hátralékos előfizetési 
pénzt minél előbb beküldeni. A be
küldés legcélszerűbben posta-utalvá
nyon eszközölhető.

A Röpke Ivek kiadó-hivatala."
Bár a megye első irodalmi lapja rö

vidéletű volt jelentősége hagyománya
ink sorában annál nagyobb. Nem kis 
büszkeség az utód számára annak kons- 
tatálása, hogy Nógrád megyének az 
elsők közt indult irodalmi folyóirata s 
e folyóirat oldalain nem kisebb nagy
ságok próbálgatták szárnyaikat, mint 
Reviczky, Komjáthy, Rudnyánszky, 
Garai, hogy csak néhányat említsünk 
közülük.

Bizony jó lenne, ha Nógrád megye 
első irodalmi folyóirata a Palóc 
Múzeum értékes gyűjteményei közé 
is bekerülhetne! És kívánatos, hogy a 
Megyei Könyvtárban pedig legalább 
dia-filmen tegyék hozzáférhetővé!
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