Tudjuk, hogy Arany ehhez a verséhez dallamot is szerzett. Sajnos, ez elveszett. Pedig
a Népdalnak versformáját is feltehetően dallam-élmény határozhatta meg, és a dallam ismerete
ennek az összetettebb képletű versnek ritmikai értelmezését .nagyban segíthette volna. Kodály
Zoltán éppen ezzel a verssel kapcsolatban írta: „Aranynak . . . dallamai ismert dallamok
reminiszcenciáiból tevődtek össze. Rendkívüli jelentőségük más: világosan megmutatják, hogy
értelmezte, tagolta Arany a megzenésített vers ritmusát. A vers ritmusa nem mindig egyértel
mű, s felette érdekelt volna bennünket, hogyan tagolta Arany például a Népdal vagy a Chinai
dalok ritmusát. Amint hogy semmiféle
adatunk nincs rá, hogyan képzelte, hogyan kívánta
verseinek élőszóbeli előadását." 7 Az itt bemutatott Arany-kézirat helyesírási természetű szöveg
variánsa: a „juhaj" felkiáltások /z-jának és /-jenek kettőzése, illetve a kettőzés elhagyása vala
mit ebből a hiányolt ritmizálási, verselési értelmezésből is elárul.

Kunszery Gyula
„A TÜZ FIAI"
(Egy fejezet XX. századi költészetünk prae-nyugatos korszakából a Komjáthy
Jenő Társaság „irattára" alapján)
Hegedűs Gyula — egy évtizede elhunyt neves lapszerkesztő — irodalmi hagyatékából
a közelmúltban előkerült és az Özvegy szívessége révén kezünkhöz jutott egy csomó iromány,
amelyek az 1905-beh megindult (de csak egyetlen szám megjelenését megért) Tűz című fo
lyóirat s annak gárdájából még ugyanaz év őszén kialakult Komjáthy Jenő Társaság életére
— hozzátehetjük: rövid.életére — vetnek világot. Az anyag mindenképpen irodalomtörténeti
érdekességű, egyrészt, mert mélyebb bepillantást enged a Nyugatot megelőző forrongó" er
jedő, ifjú energiáktól duzzadó és tapogatózva utat kereső költői korszakba, másrészt, mert
ebből a gárdából nem egy immár irodalomtörténetileg is fémjelzett nagynevű írói-költői egyé
niség bontakozott ki.
Nem mozgunk teljesen ismeretlen talajon. Felfedezők már jártak előttünk. Magát a
légkört a legjellemzőbben Babits Mihály érzékelteti írói eszközökkel a Halál fiaiban, amire
egyébként már Mohácsi Jenő is rámutatott a Babits-emlékkÖnyvbe írt rövid megemlékezé
sében.1 Említést tesz a mozgalomról Komlós Aladár is Komjáthyról szóló tanulmányában. 2
. A Négyesy-szemináriumnak, ennek az egyetemi szintű önképzőkörnek, kezdeményező
szerepét Kiss Ferenc is hangsúlyozza e korszakkal részletesen foglalkozó tanulmányában. 3
Kiegészítésül legfeljebb annyit fűzzünk hozzá, hogy a Négyesy-féle stílusgyakorlatokat nem
csak bölcsészek látogatták, hanem irodalmi érdeklődésű (vagy filozoptrináknak udvarolgató)
jogászok is.
_.
Ezek után rátérhetünk a Hegedűs-hagyaték s annak alapján a folyóirat és a társaság
sorsának behatóbb ismertetésére. Bevezetőben még csak annyit jegyezzünk meg, hogy a
hagyatéknak egyes — időrendi sorrendben következő darabjait — a szövegben zárójeles ró
mai számmal jelöljük, a más forrásból származó kiegészítő adalékokat pedig lábjegyzetekkel
regisztráljuk.
A „Tűz"
Jelen esetben a Babits említette nagybetűs LAP előbb született — és előbb is halt meg —
mint maga a Társaság; viszont a Társaság előbb indult oszlásnak, mintsem új életre szíthatta
volna a hamvába holt tüzet. A „Tűz"-et, mert ez volt a folyóirat neve. Egyetlen megjelent
számának egy ritka példánya — mint egyedüli nyomtatvány — megvan a Hegedűs-hagya
tékban (I).
Keletkezésére nézve nincsen közelebbi adatunk. A később még részletesebben ismer
tetendő Alapszabályzat 18. pontja szerint „tulajdonosa ezentúl is Hegedűs Bité Gyula és
Mohácsi Jenő". Bizonyára az eléggé jómódú Mohácsi Jenő szolgáltatta az első számhoz ele
gendő pénzösszeget, Hegedűs Gyula pedig, aki szerény jövedelmű középiskolai tanári család
ból származott, csak erkölcsiekben — szervezéssel, szerkesztéssel — támogatta a vállalkozást.
7

1

Arany János népdalgyűjteménye. Közzéteszi KODÁLY ZOLTÁN és GYULAI ÁGOST. Bp. 1952. 181.

MOHÁCSI JENŐ: Első megjelenése Budapesten (Babits Mihály és a Tűz): Babits Emlékkönyv, é. n.

160-162. - BABITS MIHÁLY: Halálfiai. Bp. 1927. 388., 438., 444-487. - L. még MOHÁCSI JENŐ: Utazásom

Adyhoz 2Ny 1937. ápr. 282.
KOMLÓS ALADÁR: Komjáthy Jenő. (Különlenyomat a MTA I. OK V. köt. 1 - 4 . számából, 386.)
3
Kiss FERBNO:A beérkezés küszöbén. Bp. 1962.
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A lap 15,5X23,5 cm nagyságú kétíves füzet. Pirosbetűs főcíme: TÜZ, alcíme: szép
irodalmi, kritikai és társadalmi haviszemle. Dátuma: „1905 április 20-án." Szerkesztik:
ifj. Hegedűs Gyula és Mohácsi Jenő. A borítólap belső oldalán olvasható „Előfizetési fölhívás"
szerint: „A Tűz megjelenik minden hónap 20-ik napján két ív (32 lap) terjedelemben. Elő
fizetési ára egész évre 3 korona 60 fillér, félévre 1 kor. 80 fül., negyedévre 90 fül."
A lap szerkesztői — Hegedűs Bité (később csak Hegedűs) Gyula (1887-1953) és Mo
hácsi Jenő (1886 — 1944) — mint irodalmi érdeklődésű fiatal joghallgatók ismerkedtek és
barátkoztak össze. Mohácsinak ekkor már megjelent egy nagy reményekre jogosító verses
kötetkéje, a Crescens.
Hegedűs Gyula versekkel és nagysikerű elbeszélésekkel kezdte írói pályafutását, ké
sőbb azonban — mint kiváltságos képességű szerkesztőt — teljesen elhódította az újságírás.
Mint napilap-szerkesztő, lapalapító, sőt laptulajdonos a sajtótörténetben örökítette meg a
nevét; különösen jelentős szerepet töltött be a nácizmus
idején az antihitlerista Magyar Nem
zet és Mai Nap című napilapok szerkesztésével.4
'• Szóban forgó kéziratos hagyatékában megvan a Tűz előfizető-gyűjtőívének tervezete
(II). Érdemes a rendkívül jellemző bevezető sorokból idézni: „1905 március elején új lappal
lépünk a művelt magyar közönség elé. Lapunk célját leghívebben annak címe fejezi ki: pezs
gést akarunk vinni a magyar irodalomba: meg akarjuk értetni a művelt magyar közönséggel
azokat az eszméket, amelyekért mi, a legfiatalabbak, hevülünk s amelyeknek jegyében in
dulunk utunkra. Tagadhatatlan, hogy a magyar irodalomban is kezdi fölütni fejét a reakció,
ennek ellenére lépünk mi föl: esküdt ellenségei az ósdiasságoknak, a szentimentális nyöszörgéseknek."
És milyen eredménnyel járt az előfizetés-gyűjtés? — Erről is tájékoztatnak egy vo
nalas füzet írásos adatai (III). A szegényes „stokk" mindössze 81 előfizető nevét tartalmazza.
(Az ismeretlen Vörösmarty Zalán futására 88-an fizettek elő kerek 80 évvel előbb!)
Szeszélyesen összeverődött heterogén társaság, a lapalapítók és munkatársak (Mo
hácsi, Hegedűs, Juhász Gyula, Kosztolányi...) rokonsága, ismeretsége köréből. A lap tehát
előfizetés szempontjából nem éppen a legkecsegtetőbb kilátásokkal indul.
A Tűz megjelenésének előhíre felbukkan Babits—Juhász —Kosztolányi levelezésé
ben is. 1905. április 3-án írja Kosztolányi Juhász Gyulának Szabadkáról: „Mindjárt megérke
zésem után két levelet kaptam Mohácsi Jenőtől, a »Tűz« szerkesztőjétől. Igazán nagyon saj
nálom, hogy ez értékes embert nem ismerhettem meg ott tartózkodásomkor. A küldött versei
után igen nagyon sokat lehet tőle v á r n i . . . " Mohácsi feltehetően nemcsak verseket küldött,
hanem viszonzásul verseket is kért Kosztolányitól, éppen a meginduló Tűz számára.— Pár
nappal később — április ll-én — Babitsnak írja Kosztolányi: „A »Tűz« megindul. Hallott
valamit róla; munkatársa?" 5 Mint látni fogjuk, mindketten munkatársak lettek.
Ezek után lássuk magát a Tűzet — tüzetesebben. A bekonferáló sorok így hangzanak:
„Ennek a lapnak meg kellett születnie. Fiatal lelkünk legmélyéről sarjadzott a terve, valami
benső tűz űzött, kergetett folyton s mi megbirkózva száz bajjal, legyőzve száz akadályt, meg
csináltuk. Mert kell, hogy egy olyan tér álljon a fiatalok rendelkezésére, ahol szabadon, füg
getlenül írhatják le azt, ami a lelkükben forr. Ahol nem akadályozza őket semmiben senki.
Ahol nem tolakodik útjukba az úton-útfélen settenkedő maradiság..."
Következik Hegedűs Gyula Halál című, igen ügyesen megírt rövid elbeszélése, amely
egy közös öngyilkosságra készülődő fiatal párról szól. A folyóba ölik magukat, de a férfi ki
józanulva a hideg víztől, partra vergődik, a lányt magával sodorja az á r . . . Ezt követi Mohácsi
Jenőnek Nélkülem című, az elmúlásról komjáthysan, filozofikusan elmélkedő költeménye,6
mely némi szövegeltéréssel pár év múltán megjelenő második verseskötetébe is belekerült.
Juhász Gyula az Intim művészetről ír szellemes, ötletes elmefuttatást, amelyben
azt fejtegeti,
hogy a modern irodalmat a patetikus múlttal szemben az intimitás jellemzi.7
Juhász értekezését bizonyos közelebbről nem ismert Varga Hugó Jenő elmefuttatása
követi Hírlap és kritika címmel, ebben a napilapok kritikai rovatának nívótlanságát ostorozza.
Megint versek következnek, mégpedig ma már meglepőnek tűnő egymásutánban:
Madai Gyula, kissé szentimentális Vergődése, Kosztolányi Dezső Bölcsessége és Babics (sic!)
Mihály Délen c. Nietzsche-versfordítása. A hajdúsági Madai már „veteránnak" számít az
utóbbi kettőhöz képest, hiszen ő már több ízben is (1902, 1904) szerepelt a Bokréta című deb8
receni versgyűjtemény lapjain Baja Mihály, Gyökössy Endre és Oláh Gábor társaságában,
'Mohácsi Jenőről bővebben tájékoztat Dr. SIPTÁR ERNŐ róla szóló cikke az Üj Élet 1962. f e b r / 1 - i
és THIERY ÁRPÁDÉ a Pécsi Napló 1962. febr. 4-i számában (2., ül. 7.) Hegedűs Gyula jelen tanulmány írójának
személyes
ismerőse volt.
s
BELIA GYÖRGY: B a b i t s - j u h á s z —Kosztolányi levelezése. Bp. 1959. 84.
• J a n u s lelke. Bp. 1909. 8 7 - 8 9 .
' Megemlíti MOHÁCSI J E N Ő az Utazásom Adyhoz c. cikkében. Ny 1937. ápr. 283.
8
PINTÉR J E N Ő : Századunk magyar irodalma. Bp, 1943. 842.
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de Babits — fővárosi vonatkozásban — itt debütál, és Kosztolányi sem igen látott még egye
bütt nyomdafestéket.**
A három verset követően ismét Mohácsi jelentkezik egy — „M-i J-ő" szignójú prózai
írással. Címe: Valaki, valahol, alcíme: „Adalékok a modern magyar líra történetéhez". A ko
rabeli hazai líra sivárságán, eredetiség-hiányán kesereg benne. „Líránk csupa közhely, tisztán
sablon. Szentimentális nyöszörgések, remek jambusokban, remek rímekkel... Farkas Imre pl.
veszedelmesen szép verseket ír. Veszélyes, mint a Rajnamelletti Loreley: édes énekével a
Farkasizmus árjába csalja legfiatalabb költőnemzedékünket. A Farkasizmus megmételyezi
költészetünket..."
Majd meg körülírja a „modern költő" fogalmát: „Modern költő kétféle van: olyan, ki
méltóképen meg tudja énekelni saját korának érzéseit, de nem azokat, melyeket minden filiszter érez, melyeket minden éretlen lányka elsóhajt... Testet adni annak, ami más ember lel
kében testtelenül, rejtelmesen lebeg: ime, a modern költő feladata. De tudom a modern
költők még egy faját, akit saját kora meg nem ért, ki a jövőnek él és szenved. Saját korának
Übermensch-e, a jövőnek dalosa . . . "
A „Szikrák" rovata rövidebb elmemozdító prózai írásokat tartalmaz. Bevezeti Juhász
Gyula (J. Gy. jelzésű) lírikus rajongással megírt cikke Komjáthy Jenőről. Alcíme: „Egy el
felejtett magyar lángész." A maga biblikus tömörségében is jelentős írás ez, mert mintegy
zászlóbontása, elindító riadója a Komjáthy-kultusznak. Kitűnik belőle, hogy mit tiszteltek a
századforduló fiataljai Komjáthyban. A nagy egyéniséget, korláttalan individualizmusát.10
Ugyanebben a rovatban Mohácsi (M. J.) Feminizmus és individualizmus című írásában
a modernséget jelentő individualizmus nevében síkra száll — a feminizmus ellen. Mert ez „fér-,
fias egyéniséget akar a nőre rákényszeríteni".
Hegedűs („h" jelzéssel) a Franklin Társulat gyűjteményes regény-kiadásából hiányolja
Kóbor Tamást. Majd megint Juhász(„— ász —a") Faubourg sí. Leopoldstil címmel a korabeli
magyar széppróza magyartalanságait, „félmagyarságait" tűzi tollhegyre. — A maga rövidsé
gében is figyelemreméltó — szociális vonatkozása miatt — Hegedűsnek (h) Májusról szóló
pársoros írása: „Nemsokára itt van május elseje. A fák sűrűsödő gallyai közt lappangó szellő
mintha orkáni erőre kapna és arcunkba süvöltene valamit. — Mintha vörös volna a levegő is.
Mintha vad sóhajok, elfojtott nyögések hangjai kavarognának benne. Mintha milliók keserve
egy jajkiáltásba törne ki s végigszáguldva a világot, fülébe harsogná mindekinek: jogot az
elnyomottaknak! — Istenem, olyan szép volna ez a nap, ha csak a nagy eszméktől volnának
benne mámorosak az emberek . . . "
Végül a „Szemlék" rovatában rövid — és nem túlságosan magvas — kritikákat olvas
hatunk Erdős Renée írások Könyve c. költeménykötetéről (-dűs.), Szentirmay Elemér Címe
nincs című vegyes tartalmú könyvéről (—i —ő.), Sassy Csaba Futó csillagok c. verseskönyvéről
(—i — ő.), Spemann-nak a magyar művészetet, rendkívül mostohán és felületesen kezelő Kunstlexikon-áról (V. H. I.), Borsodi Lajos Mesék merengések c. verskötetéről, Sebestyén József
Kleist-fordításáról (B. D.), bizonyos Mirácó Smokkék c. szatirikus művéről (-s.). — A legörvendetesebb az, hogy ebben a kritikai rovatban végezetül felfigyelnek Osvát Ernő rövid
életű szemléjére, a Figyelőre. Mohácsi (M. J.) ír róla a legteljesebb elismerés hangján — kissé
talán vállveregetően — egy hosszabb ismertetést.
A Tűz tehát jószándékú, igényes, imponáló fiatalos lendülettel nagyratörő és nagyot
akaró lapnak indult. Persze, vannak még benne egyenetlenségek, kiforratlanságok. Madai
keveredik benne Babitscsal, kritikai rovatában Erdős Renée Sassy Csabával. De hát ezek
obligát gyermekbetegségek. És a „gyermek" jelző nagyon is találó, ha a szerkesztők és mun
katársak ifjonti korát tekintjük. 1905-ben vagyunk, amikor Hegedűs-Bite 18, Mohácsi 19,
Babits és Juhász 22, Kosztolányi 20 éves, még közülük a legidősebb Madai sem egészen
„nagykorú".
Sajnos azonban a Tűzről kiderült, hogy — szalmaláng. Első száma volt egyúttal az utolsó
is. Pedig a Hegedűs-hagyatékban határozott nyoma van annak, hogy készülődtek a második
számra is. Egy Babits-levél, illetve ún. „zárt-leveléző-lap" utal erre (IV). Szó szerint közöljük:
Tekintetes
ifj Hegedűs Gyula úrnak
(a Tűz szerkesztőjének)
VII. Garay u 3. III. 18.

Budapesten

* Mohácsi id. cikkének ezen állítását alátámasztja SÁRKÁNY OSZKÁR Babits-bibliográfiája uo. (Babits
Emlékkönyv. 289.) — A cikk keretében a teljes versfordítás is idézve van. — Ám tévesen vonatkoztatja ugyan
ezt Mohácsi Kosztolányira. Neki már diákkorában megjelent az Egy sír c. verse a Budapesti Napló 1901.
október 1026-i számában. (L. — Idézve is — BARÁTH FERENC: Kosztolányi Dezső. 1938. 10.)
Teljes egészében közölve KOMJÁTHY VIDOR: Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Jenőről c. gyűj
teményében. Bp. 1909. 87-89.

198

1905. V/9.
Kedves Hegedűs!
Az történt, hogy az én híres vizsgám, úgy látszik, egy héttel előbb lesz mintsem kellene,
én ezt megtudván, elvesztettem a fejemet. Fej nélkül pedig egyáltalán lehetetlen az Önök szá
mára megígért és elkezdett dolgozatot befejezni: ahhoz fej kell, még pedig jó fej. Végtelenül
restellem, hogy már másodszor kényszerülök Önöknek tett ígéretemet beváltatlan hagyni;
s egyébként is magam sajnálom legjobban: nagyon szerettem volna megírni a cikket, annál is
inkább mert a Tűz 1. számából úgy ítéltem, hogy míg a szépirodalmi rész elég magas nívón
állt (kivált az ön novellája — bocsásson meg, hogy ezt ily leplezetlen megírom — nagyon meg
lepett és megnyert): addig ezen a téren, dacára Juhász Gyulának, még volna egy bizonyos
hiány bár oly kicsi, hogy a betöltésére vállalkozni talán tőlem sem lenne nagyon nagy elbízottság. Node remélem, megérjük a harmadik számot is; s akkorra én megbuktam és szabad
leszek, szabad! —
Még egyszer bocsánatát kéri híve
Babits Mihály
A költő ezúttal nem bizonyult vátesznek. A Tűznek nem hogy a harmadik, de még a
második számát sem érték meg, Babits viszont nem bukott meg, hanem
sikeresen letette a
tanári szakvizsgát magyarból, latinból és görögből 1905. május 26-án. u
A Lap halálától a Társaság születéséig
A Tűz az első számmal egyúttal meg is szűnt. Hogy mi volt megszűnésének közvetlen
oka, arra nincsen közelebbi adatunk. Csak a Halálfiai egyik passzusára utalhatunk: „A pénz
és a pártfogás hiányzott, s a jövőnek szánt büszke orgánumok bimbó-fővel haltak, mint idő
előtt kihajtott növények..." De a szerkesztők nem mondtak le végképpen a folytatásról.
Birtokunkban van egy terjedelmes levél a hagyatékból (V), amely arról tanúskodik, hogy
közvetlenül a Tűz megszűnte után az agilis, nyughatatlan Hegedűs máris azon gondolkodott,
miként lehetne a lapot új életre kelteni. Irodalmi társaságot kell alapítani, s a tagság közös
erejével újból megindítani a folyóiratot. A levelet, amelyből mindez kiviláglik, Haraszthy
Lajos költő (*1881. - újságíró, később a rádió tisztviselője) írta 1905. május 22-én Siklósról
Hegedűsnek.
Mint tapasztalt lapalapító és társaság-szervező egy csomó praktikus tanáccsal szolgál
a tervezett társaságot illetően; majd levelét így írja alá: „Haraszthy, egy a Tűz fiai közül."
— A társaságnak azonban végül is nem ez lett a neve, úgy látszik túlságosan romantikusnak
találták; sőt Haraszthy neve sem szerepel később a.tagok és tagjelöltek sorában . . .
Beköszönt a nyár, az egyetemi hallgatók szétszélednek. Mohácsi a nyarat bécsi roko
nainál tölti. (Életrajzából tudjuk, hogy gyermekkorát tíz éven át 1896-ig Bécsben töltötte.)
A nyár folyamán szerkesztő társával sűrűn vált levelet, illetve levelezőlapot. Hat darab ilyen
,,Korrespondenz-Karte"-t tartalmaz a Hegedűs-hagyaték (VI). Az elsőt még 1905. április
27-én írja a még Pesten tartózkodó Hegedűsnek. Pozsonyi kiruccanásáról számol be rajta; a
főtéma még a Tűz, annak pozsonyi terjesztése. A második lap már július 7-én kelt és Pozsonyba
van címezve (Rázga Pál utca 19.). Ügy látszik, közben Hegedűs is hazament szüleihez. A Tűz
ről most már említés sem történik. Egyetemi jegyzet-ügyek után privát irodalmi vonatkozású
apró hírek következnek.
A július 11-érőí keltezett harmadik levelezőlap is erősen irodalmi jellegű. ,,Bródyval
teljes igazságod van. Elhatároztuk Göndörrel, hogy a nagy beteget vasárnap meglátogatjuk.
Göndör már beszélt is az ápoló apácával. A »Virágfakadás<<-t üsse meg a g u t a . . . Nem hozták
»Lenau«-t... Kosztolányit nem sikerült megtalálnom, elvesztettem a címét. Ma a rendőrségnél tu
dakozódom. Különben pedig Nietzschét falom . . . " — Bródy Sándor ekkor követett el —sze
rencsére riem végzetes kimenetelű — öngyilkossági kísérletet, s egy bécsi szanatóriumban ápol
ták, (-r- A lapon szereplő Göndör — Göndör Ferenc (1885 — ?) a későbbi neves publicista. —)
A Virágfakadás a Tűzhöz hasonlóan szintén egyetemista jellegű, de annál valamivel hosszabb
életű (1904. nov. —1905. okt.) szépirodalmi folyóirat volt, Endrődy Béla szerkesztette.12
A július 27-én kelt negyedik lap irodalmi anyaga a Budapesti Naplóra vonatkozik:
„Az »Én is látom« c. zokogásom megjelent, de — hátul. A fene enné meg őket!"
Augusztus 7-én újabb lap érkezik. Ebben történik először említés a Komjáthy-társaságról, amelynek szervezésével úgy látszik Hegedűs időközben szorgalmasan foglalkozott.
, , . . . Kosztolányinak ma írtam a Komjáthyról, és felszólítottam, adja ki fordítását."
11
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A lapon említett Kosztolányi-fordítás — mint még látni fogjuk — minden bizonnyal á
Child Harold.
Az utolsó — augusztus 9-i keltezésű — nyári levelezőlap szövege egészen rövid, de an
nál jelentősebb: „Kedves barátom, ép most kapom kézhez a »B. Napló« számait péntek óta,
két vers tőlem, egy vers tőled, és — tárca előtt — vasárnapi vers Juhász Gyulától — éljen a
Komjáthy Jenő társaság!! Ölel Mohácsi Jenő."
A társaság megalakulásának ügye tehát már ekkorira komoly stádiumba jutott. Az
ezirányú mozgolódásnak a „triász" nyári levelezésében is van némi visszhangja. — „A »Tü
zet« — Mohácsi és Juhász szerint — újra megindíthatjuk: remélhetőleg nem oly eredménnyel
mint most." — írja Kosztolányi Babitsnak július 29-én. Juhásznak pedig augusztus 9-én így
ír: „Hallotta, hogy Mohácsiék egy Komjáthy társaságot akarnak alapítani? Mit szól hozzá?"
Juhász erre — aug. 9 — 16. között írott válaszában — így reflektál: 13„Mohácsival rég leszá
moltam. Egyik oka kiábrándulásomnak. Ő a nagy »modern«, az »új«."
A „triász" tehát nem túlságosan lelkesedett már a gondolatért, vagy legalábbis nem
nagyon bíztak a kimenetel sikerében. Annál inkább a kezdeményezők. Mohácsinak három
kéziratos műve van ebből az időszakból, amelyeket — hangjukból, tárgyukból és lelőhelyük
ből következtetve — bizonyára az újra megindítandó Tűznek, avagy a tervezett társaság ter
vezett kiadvány-sorozatának szánt. Az egyik egy 37 soros könyvkritika Nagy Mihály Puszta
szélen című művéről (VII). Ez inkább a tárgy választás miatt érdekes, mert az ismertetett
könyv — egy falusi portré-sorozat — az akkoriban divatos idillikus parasztábrázolás ellen
tétéül íródott.
Egy „nagy" — legalább is ilyennek, mintegy programadónak szánt — Mohácsi-vers is
megszületik ebben az időben. A címe: Csatakiáltásom, dátuma: „Bécs, 1905 augusztus 11-én"
(VIII). Valóban harsány — hat strófás — csatakiáltás.
Refrénje: „Ordítani, bőgni fogok !"
Csak az nem
derül ki az egész hosszú versből, hogy tulajdonképpen miért és mit is akar
ordítani a költő.14
Egy Mohácsi-dráma — e nemben az első — is elkészült ebben az időszakban, amelyről a
szerző a nyári levelezésben több ízben is említést tett. 44 kutyanyelvet kitevő kéziratot teljes
egészében megőrizte a Hegedűs-hagyaték. A címe: Fiatalemberek, „Tragikomédia 4 fölvonás
ban". „Minden idők és nemzetek egyetemi hallgatóinak ajánlja Mohácsi Jenő" (IX). Részlete
sebb elemzése szétrepesztené tanulmányunk kereteit.
Eközben Hegedűs Gyula buzgón szervezgette — a Tűz újjáélesztése érdekében — a
Komjáthy-társaságot. És szeptemberbén már úgy vélte, hogy ez rövidesen sikerülni is fog.
Erről tanúskodik egy — a hagyatékában töredékesen fennmaradt, Babitsnak szóló — levélfogalmazvány, amely tulajdonképpeni tárgyunknál fogva — de a címzett személye miatt is —
kivonatos közlésre érdemes:
Budapest, 1905. szeptember
Kedves Babics (!) uram,
v
az ok, amelyért különösen ezt a levelet írom, a Tűz október elején megjelenik. Frissen,
újonnan. . . szépirodalmi lapot csinálunk. Az iránya ugyanaz marad, amit az első számban
kijelöltünk... 32 oldal, azaz 2 ív terjedelemben fog ezután is megjelenni.
Nagyon kérem kedves Babics uramat, álljon ismét a munkatársaink közzé és küldjön
sok-sok í r á s t . . . György Oszkár beszélte, hogy novellát is írt. Az istenért, azt is küldjön . . .
Verset, eredetit és fordítottat, novellát, nagy és kis irodalmi, akár társadalmi cikket, szóval
mindent, mindent, amit csak l e h e t . . . (X).
Ennyiből is kitűnik az ifjú Hegedűs gyakorlatias érzéke, szerkesztői rátermettsége és
helyes értékítélete, amellyel éppen Babitsban vélte felfedezni a tervezett lap fő erősségét. —
Hogy a címzett Hegedűsnek erre mit válaszolt, annak nincsen nyoma; de hogy a válasz —
ha nem is visszautasítóan, hanem magát kimentően r— negatív lehetett, azt Babitsnak októ
ber 31-én Kosztolányihoz intézett sorai igazolják: „ í r n i . . . annyira nem tudok, hogy Hege
dűs és Mohácsi felszólítására a Tűznek sem tudtam semmit kicsiholni agyvelőm korán ki
égett taplójából. Veszekedem a gyerekekkel (t.
i. a tanítványaimmal) és iszom a papokkal
(a kollégáimmal): ez a mindennapi sorsom . . ." 15 Babits tudvalevően ekkor már a bajai ciszter
cita gimnáziumban tanított gyakorlóéves tanárként. . .
Ám Babits hiába is csiholt volna ki bármit is „agyveleje korán kiégett taplójából";
a Tűz sem októberben, sem később nem jelent meg, jóllehet a felszítására alakult társaság még
szeptember folyamán megalakult.
13
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Ez a vers is megjelent a már említett J a n u s leiké-ben (17 — 18.) kissé „hangfogós" változatban.
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A „Komjáthy Jenő Társaság"
Megalakulásáról a Hegedűs-hagyatékban megőrzött, Mohácsi által szerkesztett és leírt,
és az első elnök, Endrődy Béla aláírásával hitelesített alapszabály-tervezet 4. pontja tájé
koztat, amely „A társaság alapításáról" a következőkben tudósít (XI):
„A társaság alapítói: Hegedűs Bite Gyula és Mohácsi Jenő. Ezekkel együtt a társaság
tíz törzstagja: Babics Mihály, Endrődy Béla, Göndör Ferenc, György Oszkár, Hegedűs Bite
Gyula, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Madai Gyula, Mohácsi Jenő, Oláh Gábor. A társa
ság megalakulásának napja: 1905. szeptember 21-e. Első elnök: E." B. e. j . és p. H. B. Gy.
az al. sz. ké. M. J." — Azaz feloldva a kézirat rövidítéseit, a társaság első elnöke Endrődy
Béla lett, első jegyzője és egy személyben pénztárosa Hegedűs Bite Gyula, az alapszabályok
készítője pedig Mohácsi Jenő. — Az alapító tagok valamennyien már ismert nevek, életkoruk
ez időtájt 18 és 24 év között, valamelyes „társasági" múltja van már a debreceni „bokrétás"
Madainak és Oláhnak; Kosztolányi fejében is megfordult már ilyesfajta társaság alapítása.
Még ugyanez év februárjában Bécsből írta Babitsnak: „Fejemben járt az is, hogy irodalmi
társulatot alapítsunk (négyen-öten), felolvasó, vitatkozó és veszekedő estélyeket rende
zünk. . ." 19
Érdemes az alapszabályzat főbb pontjait kivonatosan ismertetnünk. A társaság címe:
„Komjáthy Jenő-társaság" (L), célja: „fiatal magyar, valóban tehetséges írók egy táborba
gyűjtése, ezáltal a magyar szépirodalom minden irányú fejlesztése s terjesztése, és Komjáthy
Jenő emlékének'méltó ápolása." (2.) A cél eszközei: szépirodalmi nyilvános fölolvasó ülések és
ünnepélyek rendezése; irodalmi munkák és hivatalos közlöny kiadása. (3.) Az 5—8. pontok a
különböző — tiszteleti, alapító és pártoló — tagokról szólnak. Érdekes a „rendes tagok"-ról
szóló 9. pont. „Rendes tagok azok, kik a társaság célját szellemi közreműködésükkel moz
dítják elő. Oly fiatal magyar írók, kik tehetségüknek jelét adták és harminc éves korukat
még el nem érték. A rendes tagok száma legfeljebb ötven. A társaság modern szellemének fönn
tartása érdekében szükséges, hogy minden rendes tag harmincéves életkora elértekor a társa
ság kötelékéből kilépjen."
A többi paragrafus a rendes tagok jogairól és kötelességeiről (egy korona havi tagdíj
fizetése!), a társaság (bizonyára csak elvben létező) vagyonáról, a társaság kormányzatáról,
az egy-egy évre megválasztott tisztségviselők hatásköréről és kötelességeiről, a pályázatokról
és a különböző ülésekről intézkedik a társasági alapszabályok szokásos modorában. — Fontosabb a 17. és 18. pont. Az előbbi a „Kiadványok" címet viseli: „A társaság tagjainak jelesebb
termékeit saját cégére alatt bocsátja világgá, de úgy, hogy mindennemű fölmerülő költséget,
nyomtatást, terjesztést stb. maga a szerző fizet." Az utóbbi a „Hivatalos lap"-ról szól: „A tár
saság hivatalos lapja a »Tűz«..- ." 17
A megalakulás sajtóbeli visszhangja éppen nem harsány. így például a Budapesti
Napló, ahol pedig a vezető tagok írásai már meg-megjelengettek, csak egy rövid kommüniké
ben emlékezik meg róla. A szeptember 24-i szám 11. lapján.
Ugyanebben a rovatban pár sorral lejjebb bekonferálják a társaság első kiadványát,
Hegedűs Bite Gyula Strófák három macskáról című, 13 elbeszélést tartalmazó, október hó
elején megjelenő novellás-kötetét. (Ára 1 korona 50 fillér, előfizetés a szerzőnél.) — A vidéki
sajtóban Juhász Gyulának egy névtelen cikkéről van tudomásunk (Szeged
és Vidéke 1905.
okt. 8.), amelyben azt írja, hogy a Komjáthy Társaság „e héten alakult". 18
A társaságnak ilyetén módon való megalakulása után megindult az új tagok toborzása.
Erre vonatkozóan is van néhány érdekes írásbeli dokumentumunk. Az Országos Széchényi
Könyvtárban őriznek egy Babitshoz intézett keltezetlen Hegedűs-levelet, amely — a válasz
dátumából következtetve — minden valószínűség szerint 1905. október hó folyamán íródott.
Szól pedig a következőképpen:
Kedves Babics (!) Uram,
mint a Komjáthy Jenő Társaság titkára (és jegyzője) most hivatalosan írok. Múlt
ülésünkön tagajánlások történtek s az alapszabályok értelmében ahhoz, hogy valaki tag le
hessen, az öss'zes tagok szavazatainak 2/3 többsége kívántatik. Kérem tehát, hogy november
hó 10-ig bezárólag szíveskedjék beküldeni a következő ajánlottakra szavazatát. Leragasztott
papirosban, (igen vagy nem) a papirosra ráírva az ajánlott neve. Későbben érkezett szavazá
sok nem szavazásnak minősíttetnek. A szavazó borítékot üresen is lehet hagyni.
" B E L I A G Y Ö R G Y : i. m.

82.

" M O H Á C S I J E N Ő a Babits Emlékkönyvben megjelent id. cikkében (160.) tévesen írja: „A Komjáthy
Társaságot 1906 elején csináltuk meg." L. még: Utazásom Adyhoz c. id. cikkét (292-.).
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Ajánlották rendes tagságra a következőket: Antal Sándor, Bodor Aladár, Benedek
Marcell, Farkas Imre, Gyökössy Endre, Kaffka Margit, Kiss Menyhért, Jörgné Draskóczy
Ilma, Mezei Sándor.
Most 10 tag van, tehát hogy valaki rendes tag lehessen legalább 7 igen szavazatot kell
kapnia.
A Komjáthy Jenő Társaság kiadásában, mint első kiadvány most jelent meg „Strófák,
három macskáról" c. tizenhárom elbeszélést tartalmazó könyvem.
A legközelebb a következő könyveket adja ki a társaság.
Térítés. Lelki események két fölvonásban, Mohácsi Jenő. —
Child Harold. Byron elbeszélő költeménye. Ford.: Kosztolányi Dezső. —
Novellák. Göndör Ferenc.
Ifjúság. Erkölcsrajz. Hegedűs Bité Gyula stb. —
Az alapszabályokat legközelebb a belügyminisztériumba fogjuk fölterjeszteni megerő
sítés végett. November havában pedig megtartjuk első fölolvasó ülésünket.
Szívélyes üdvözlettel
Hegedűs Bité Gyula
Cím, ahová a szavazatok s egyéb, a társaságot érdeklő közlemények küldendők: Hegedűs.
Bité Gyula Bp. VII. Garay utca 3. 19
Még a határidő előtt megérkezett Babits válasza (XII):
Baja 905. XI./7.
Kedves Hegedűs titkár úr !
Legelőször is a hivatalos ügyeket!
Minthogy kívánja, megírom önnek véleményemet a felsorolt fiatalemberek közzül
azokról, akiket ismerek: ha tetszik, vegye szavazásnak, ha nem ne.
Antal Sándor, ha ő az, akit gondolok, pedig alighanem ő (egy egyet, hallg.-féle zsidó
gyerek, ha jól emlékszem cvikkeres, nyám-nyám hangon beszél s kurta bekezdéses novellákat,
hangulatocskákat szokott írni, gondolom, jelent is meg már egy kötete): róla határozottan
nem-mel felelek.
Benedek Marcell = igen !
Farkas Imre == ezt meg kellene gondolni.
Gyökössy Endre = semmikép.
Kaffka Margit? Szerintem tán még inkább a Jörgnét. Habár nem ismerem elég alaposan
a verseiket.
Egyáltalán: akit nem muszáj, azt nem muszáj. Se irodalmi cselédszerző-intézetet ne
nyissunk, se ne kullancskodjunk ismert költők mántilljaiba — kivált ott ahol csak a nevet kaphatnók meg. A név csak mantill, csak toll; s ismert pávák tollai: ismert pávatollak. S ami fő:
óvakodjunk a kerékkötőktől!
Maradjunk inkább pulykák és adjuk ki szabadon a magunk pulykahangjait. Ha pávatollakkal ékesgetjük fel magunkat, nem fogunk messzi énekelni: félvén hogy a pulykahang
elárul. —
Nagyon szeretném, ha megírná az eddigi 10 tag névsorát: még a szabadkőművesek is
ismerik egymást. Azután megírná azt: megjelent-e a Tűz?
Végre arra is kérem: küldje vagy küldesse el, mielőbb utánvéttel a könyvét. (Hogy vá
laszthatott oly sablonos s mégis ízléstelen címet neki?)
Végtelenül óhajtom olvasni. —
Most a privát ügyekre !
Levél gyanánt küldött aktájából azt veszem ki, hogy utolsó levelem, mint féltem,
csakugyan
egy kissé megharagította: abból főleg, hogy nem említi szóval se, és csak hivatalosan
tárgyal.30
Pedig igazán nem tehetek sem akut, sem pillanatnyi meddőségeimről:nekem esnek azok
legrosszabbul. Kétségkívül nem kellett volna megígérnem, amit nem teljesíthettem: de tud
hattam előre, hogy nem teljesíthetem? Ember nem bízott még annyira tehetségében,
mint én;
és ember nem csalódott oly fájdalmasan, mint én az utolsó hónapokban.21 Kivéve talán Niels
Lyhnét és Refstrup Eriket. És Jakobsent, akinek ezt át kellett szenvedni, hogy le tudja írni.
(És Arany Jánost, aki szintén átszenvedte és le tudta írni) —
Várom hát a könyvet és sorait. Ha a Tűz megjelent, azt is.
"OSZK Babits-archívum, „Hegedűs Bité dosszié" (Basch Lóránt szíves engedélyével).
Ez a levél nem került elő.
Az átmeneti lelki szárazságra vonatkozóan vö. a 15. sz. jegyzetet.
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És ne feledkezzenek meg végkép rólam. Ha buta is vagyok néha: reméljük, elmúlik.
Még elég fiatal vagyok: kiheverem — S akkor lehet, hasznomat vehetik.
Betűinek viszontlátásáig
üdvözli híve
Babits Mihály
s

Ugyanerre a tárgykörre vonatkozik Oláh Gábornak ugyanekkor írott levele (XIII),
így egy füst alatt azt is idézzük:
Kedves Hegedűs Gyula Űr,

ne haragudjék meg rám, ha nem a mondott módon küldöm be szavazatomat a K. J. T.
ajánlott tagjaira. Azt hiszem, úgyis a lényeg a fő, nem a forma.
Tehát ajánlom:
Benedek Marcell
Bodor Aladár
Farkas Imre
Gyökössy Endre urakat,
Kaffka Margit
J. Draskóczy Ilma hölgyeket.
Ezeknek t. i. nemcsak Pesten, hanem a vidéken is van- már irodalmi nevök.
Nagyon szépen kérem kedves Titkár Urat: szíveskedjék megküldeni most megjelent
könyvét a mi debreceni kollégiumi könyvtárunknak. Magam is kíváncsi vagyok rá szerfelett.
Igen hálás lennék érte.
Ha a Társaság alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyja: szíveskedjék hozzám is
eljuttatni.
A Komjáthy-Társaság minden tagját szívesen üdvözölve, maradok
Debrecen 1905. nov. 8.

igaz tisztelője
Oláh Gábor

Ez utóbb idézett mindhárom levél olyan fontos dokumentum, hogy nem mellőzhetjük
részletes kommentálásukat.
Először nézzük azt, ami mindhárom levélnek közös témája: a felvételre ajánlott új
tagok névsorát. Antal Sándor azonos lehet azzal az egyetemi hallgatóval, akire Babits céloz..
Nagyváradi születésű (1882) szobrász, író és hírlapíró. 1902-ben letett érettségije után egy évig
a pesti egyetemen hallgatott jogot és filozófiát, később hosszabb időt a skandináv országokban
töltött, 1919-ben belmunkatársa volt a Vörös Újságnak, ezért emigrációba kényszerült, s
végül is Pozsonyban telepedett meg. 1905-ben már 22megjelent egy prózai kötete Akik ma élnek
címmel. (Ism. Üj Idők, 1906. ápr. 15. 385. W. P.)
Antal később elévülhetetlen érdemeket szerzett pár év múlva a nagyváradi Holnap
társaságának megszervezésével és antológiájuk szerkesztésével és kiadásával, amelynek egyik
főjelentősége éppen Babits Mihály kifuttatása volt. Joggal feltételezhető, hogy ezek után
Babits is megváltoztatta róla korábban alkotott kedvezőtlen véleményét. Ennek nyoma is
van a Halálfiaiban, ahol a levélben megnyilatkozó, Antal személyét illető attitűdöt már nem
„Imruska" képviseli, hanem Jozsó nagybácsi, a fővárosi házigazda. Az első Babits-levél és a
Hegedűs-féle levelek demokratikus „Babics" névhasználatának is megvan a regénybeli pár
huzamos változata, mikor Imruska a „Sátordy" családi nevét egyszerű i-vel kezdi írni.23
Bodor Aladár (1880) ekkor 25 esztendős végzős fiíozopter; ekkoriban kezd feltünedezni
költői neve a lapok hasábjain, s a következő évben már önálló verseskönyvvel jelentkezik. —
Benedek Marcell (1885) ifjú tanárjelölt. Farkas Imre (1879) a „legöregebb" közülük, már vég
zett jogász és népszerű költő, két nagysikerű költemény-kötettel a háta mögött, és most van
készülőben a harmadik. Mint Mohácsi Tűz-beli cikkéből láttuk, szentimentális szerelmes versei
vel már iskolát is csinált, s Mohácsi az új magyar lírát a „farkasizmus" veszélyétől féltette.24
Gyökössy Endre (1880) a debreceni bokrétásokkal indult, s ez évben már önálló verseskötete is
megjelent Szegeden. — Kaffka Margitnak (1880), aki ekkor már végzett polgári iskolai tanárnő,
szintén van már verseskötete, és indulóban van a második. Kiss Menyhértnek (1880) pedig
22
GULYÁS PÁL: Magyar írók
23
Halálfiai 437., 440., 434.
21

élete és munkái. I. köt. 656-658.

Benedek Marcell és Farkas Imre még életben vannak a kilenc közül, de nem emlékeznek vissza a
Komjáthy Jenő Társaságra.
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már novelláskötete jelent meg, versekkel csak később jelentkezik. — Jörg Endréné Draskóczy
Ilma (1880) egy verseskötetet már kiadott és a lapok hasábjain is szerepeigetett. Később férjé
vel Temesvárra került, s Erdély irodalmi életébe kapcsolódott be. — Mezei Sándor (1884) fiatal
ügyvéd szintén kiadott egy verseskötetet,
s neve fel-felbukkan ez idő tájt a szépirodalmi lapok
ban (Üj Idők, Magyar Szemle).25 — A jelöltek tehát — Benedek Marcell kivételével —nem
egészen kezdő írók;, hogy végül is közülük kik jutottak be a társaságba, annak nincsen semmi
nyoma.
A Hegedűs-féle levélben említett kiadványsorozatra még visszatérünk, előbb nézzük
meg Babits válaszát és Oláh levelét. — Babits, látjuk, szigorúan szelektál lefelé és felfelé egy
aránt. Félti a társaságot a felhígítástól. Érdekes, hogy már itt felbukkan későbbi híres fordítás
kötete címének „pávatoll" motívuma. S vajon kire céloz a páva-hasonlattal? Nem lehetetlen,
hogy legfőképpen Ady Endrére. — A levele végén említett Jakobsen a híres XIX. századi dán
regényíró, Niels Lyhne és Refstrup Erik pedig ennek a regény-alakjai.
Oláh Gábor, ki ekkor már a debreceni református kollégium könyvtárosa, korántsem olyan
szigorú kritikus, mint Babits. Farkas Imre és Gyökössy Endre ajánlásában talán közrejátszott
némi lokálpatriotizmus is, hiszen Farkas debreceni születésű, Gyökössy pedig az ottani „bokrétásokkal" együtt kezdte költői pályafutását.
S most lássuk a Komjáthy Társaság tervezett könyvkiadványait.
Az egyetlen kiadvány, amely valóban eljutott a megjelenésig, Hegedűs Bité Gyula
Strófák három macskáról című — fentebb már többször jelzett — elbeszéléskötete („Kom
játhy Jenő Társaság kiadása, Budapest, 1906."). Persze, a társaság csak a nevét adta,
a kiadás előfizetéses alapon történt^ [az alapszabályzat már idézett 17. pontja értelmében].
Említésre méltóbb kritikát csak az Űj Idők és a Magyar Szemle közölt róla.
Az Űj Idők bírálata, amelyet W. P. szignóval Wolfner (Farkas) Pál írt, mindössze 12
sornyi, de elismerő hangú: „Hegedűs Bité Gyula határozottan szépirodalmi tehetség . . . tud
írni, de vannak témái is . . . A kispolgárság nyomott miliőjét ismeri, csak26 úgy, mint mesterei,
Bródy Sándor, Kabos Ede. És nagy érzéke van a pszihológia i r á n t . . ,"
A Magyar Szemlébe H. K- — minden bizonnyal Harsányi Kálmán — ír jóval hosszabb,
de kevésbé dicsérő kritikát. „Hegedűs Bité Gyula sokat ígérő tehetség, de igen-igen fiatal
még ahhoz, hogy kész írót lássunk benne s aszerint mondjunk róla ítéletet. Ifjúságát minden
nél jobban elárulja rettenetesen sötét életfelfogása", amire azonban a bíráló szerint „nem keserű
tapasztalatok vezettek, csak a fekete talárjában tetszelgő képzelete . . . Nem jellemek, csupán
allegorikus típusok az a l a k j a i , . . . . sötét álmok és allegorikus tételbizonyítások a történetei:
mert nem a való élet és a való érzések szabad megfigyelése adta kezébe a t o l l a t . . ."27
A tervbe vett kiadványsorozat tehát elég hamarosan megrekedt. Kérdés, hogyan való
sult meg a társaság másik főtörekvése, Komjáthy Jenő emlékének méltó ápolása? E tekintet
ben úgyszólván csak Kosztolányi nevét említhetjük,aki már a megalakulás évének utolsó nap
ján a Bácskai Hírlap „Heti levél" rovatában Komjáthy Jenő címmel tanulmányt tesz közzé,
amelyben a társaságot is megemlíti „Az újságolvasó emberek emlékezhetnek, hogy pár hó
előtt Budapesten egy irodalmi társaság alakult, mely a fenti nevet viseli. Kik és mért alakítot
ták, nem tartozik ide, a tény azonban az, hogy létrejött s ezzel az adattal számolnunk kell
m á r . . . " — Ugyanez a tanulmánya — de már a társaság említése nélkül — Lehotai névvel
megjelent később a Magyar Szemle 1906. augusztus 23-i számában is, három Komjáthy-verssel
egyetemben (Megőszült a világ, Tél, Éloa sírj).28 S valószínűleg az ő közbenjárására közli a
folyóirat már megelőzően — a 28. és 29. számokban
— a „Porlepett írásokból" c. rovata kereté
ben Komjáthy prózai írásainak szemelvényeit.29
Komjáthy Vidor, a költő fiatalon elhalt fia, aki kegyeletes buzgalommal gyűjtögette az
édesapjára vonatkozó irodalmi adatokat, a fentieken kívül még csak egy szerény, keveset
mondó adalékkal tud szolgálni: »Komjáthy Jenő és a miszticizmus« címen Bevilacqua Béla, a
Nemzeti Múzeum tisztviselője által a Komjáthy Jenő Társaság egyik felolvasó ülésén az 1906/7
év telén tartott előadásnak e könyv összeállítója
nem tudott birtokába jutni és így azt e helyütt
nagy sajnálatára közzé nem tehette." 30
26
Források: P I N T É R J E N Ő : Századunk irodalma, GULYÁS PÁL írói lexikona, (Antalt és Mezeit illetően)
ŰJVÁKI2 P É T E R Zsidó lexikona is.
' 27« Üj Idők 1906. ápr. 15. 385.
Magyar Szemle 21. sz. 334. — A bírálónak igaza van: egy 18 éves ifjú irodalmi szárnypróbálgatásairól
még nem lehet érdemleges bírálatot mondani. Hogy azonban az ifjú író nem volt közönséges tehetség, azt
bizonyítja, hogy az 1908-ban meginduló Nyugat is közölte elbeszéléseit, s ugyanitt ő ismertette barátjának,
Mohácsi Jenőnek Janus lelke c. verskötetét [l.Nyugat-repetórium]; 1912-ben megjelent Pesti mesék c. novel
láskötetéről pedig Karinthy Frigyes írt elismerően a Világban. (Az Irodalomtörténeti Intézet bibliográfiai
osztályának adaléka).
28
KOMJÁTHY VIDOR: i. m. 8 9 - 9 3 . (L. még Magyar Szemle 1906. 5 3 0 - 5 3 3 . )
29
Magyar Szemle 1906. 480., 4 9 8 - 5 0 0 .
s
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Ez az utolsó adatunk a Komjáthy Társaság működését illetően. Utórezgéseknek még
van némi nyoma a Hegedűs-féle hagyatékban, s a teljesség kedvéért ezekről is beszámolunk.
A két alapító között tovább is tart a barátság. 1906. VI 1/24. keltezéssel Lőcséről érkezik egy
levelezőlap Hegedűshöz, az ottani rokonságánál tartózkodó Mohácsitól (XIV) inkább csak kette
jüket érdeklő irodalmi vonatkozásokkal.
Egy fél év múlva — 1907. február 12-én — már Párizsból ír Mohácsi egy hosszú levelet
Hegedűsnek (XV). Ennek közérdekű irodalmi vonatkozású részeit érdemes idéznünk: „Parisba
jan. 17-én érkeztem. Bementem gyalog Adyhoz, aki azonban a város egy félreeső részén lakik
és előbbi szállóját ajánlotta, a Quartier Latin-ben. Most itt lakom, a város kellő közepén . . .
Magyar embert keveset ismerek, köztük persze Kont Ignácot, és egy-két magyar diákot. Egy
házban lakom Vadász Miklóssal, aki rémfiatal rajzoló és hallom, otthon most télen nagy sikere
v o l t . . . A Budapesti Napló alaposan cserben hagyott. Én már teljesen megvigasztalódtam,
úgy szintén azon, hogy az Űj Időkben szerkesztői üzenetet, rosszat kaptam. Ady azt mondja,
hogy a »B. N.«-t el fogják adni Jászi Oszkáréknak. Mi igaz ebből? — Jómagam lemondtam a
magyar, irodalomról, legalább is egy évre. Eredeti német verseket írok, azt hiszem, nem rosszak,
és legközelebb beküldőm őket a Jugendnek. Vederemo. — Elment mindörökre a kedvem attól,
hogy újságokban való megjelenés után törjem magam. Itt látja az ember, hogy micsoda semmi
ség az: egy újság. Itt, a hol három napilap jelenik meg egy milliónál nagyobb példányszámban.
És micsoda smirkász az, magyar írónak lenni. Tombolni szeretnék néha, hogy mért kellett
magyar verseket írnom és kinek. Itten ennyi eredetiséggel már rég nagy irodalmi díjaim volná
nak. Mert az én írásaim (verseim) itt is eredetiek, valamint az Ady Endréé is. De a többi mind
bliktri. Az örökös szonettezés klasszikus mesterei itt mind benn ülnek az akadémiában, ha
már meg nem haltak. A modern magyar líra tisztán utánérzés. Az egyetlen Dutka, kivel nem
vagyok tisztában. Ady azt mondja, hogy D. még mindig őt utánozza.. .Vasárnap Kont
Ignácékhoz vagyunk hivatalosak: az egész hallgatósága. Ez nem sok, talán 12-en vagyunk.
Köztük három francia, ki magyarul tanul (!)..'." — A levél végén a feladó címe is jelezve
van:,,Paris, 3, rue Casimir Delavigne". Valóban itt volt a régebbi szállodája Adynak, aki azon
ban ekkor
már a Szajna jobb partjába Rue de Constantinople 15. szám alatti garni-szállóban
lakik.31 — Kont Ignác (1856 — 1912) a Sorbonne magyar lektora volt, előadásait néha Ady is
meghallgatta. — A Budapesti Napló valóban ekkor érte válságos napjait, de végül is nem
Jászi Oszkár, hanem
Pályi Ede kezébe került, s ez a válság meglehetős egzisztenciális gondokat
okozott Adynak.32
Voltaképpeni tárgyunkat illetően sem volt felesleges megemlítenünk a két utólagos
Mohácsi-írást. A negatívum miatt. Mert feltűnő, hogy ezekben már említés sem" történik séma
Tűzről, sem a Komjáthy Társaságról. A Tűz végképp kialudt, s úgy látszik, a társaság is oszla
dozott. A bomlás egyik
oka az az ellenszenv is lehetett, amely az egyes tagok között egymás
irányában kifejlődött.33 A társaság már kezdettől fogva is meglehetősen heterogén volt, s a
lelkialkati, ízlés-irányi és tehetség-fokbeli különbségek idővel a kéreg-repedéseket szaka
dékokká mélyítették. A fiatal írók elsősorban az érvényesülést keresték, s a társaság ehhez nem
nyújtott kellő lehetőséget. Technikai akadályok is felmerültek. Az egyetemről, amely legalább
laza keretet jelentett legtöbbjük számára, előbb-utóbb valamennyien kikerültek, ki oklevéllel,
ki pedig anélkül. A filozopterek távol-vidéki iskolákhoz kerülnek tanárnak: Babits Fogarasra,
Juhász Szakolcára, György Oszkár Székesfehérvárra, Bodor Aladár Losoncra. Ez szinte szabály
szerű magyar tanár-költő sors. Hiszen ez volt a sorsa a társaság Szenicre számkivetett névadó
jának is. Az ember szinte hajlandó meggyanúsítani a hajdani iskolapolitikát, hogy az ilyen
istenhátamögötti Tomikban alapított tanintézeteknél a kultúra terjesztésén kívül az is szem
pont volt: legyen hová száműzni a magyar Ovidiusokat. — A többiek pedig jórészt belekerültek
a kapitalista napisajtó agyat szikkasztó, tehetséget mállasztó, gerincet porlasztó taposómal
mába, — Az oknyomozás során felmerült legfőbb okot majd befejezésül említjük.
Végül is a lap nem indult meg, a társaság pedig rövidesen elsorvadt. Néhány év múlva
már csak múltbeli emlékként merül fel a neve. Teljesség kedvéért ezeket a záró akkordokat is
regisztráljuk.
Sikabonyi Antal 1909-ben megjelent Komjáthy Jenő című monográfiájában ezeket írja:
„Néhány évvel ezelőtt megalakult Budapesten a Komjáthy Jenő társaság. Pár ülést tartott a
Nemzeti Múzeum dísztermében s tagtársainak munkáit adta ki. Hogy
mit tett a költő érdekében,
arról nincs tudomásom; működését, úgy látszik, megszüntette." 34
31
BÖLÖNI GYÖRGY írja Az igazi Adyban (Bp. 1947. 66.): „Adynak-a Quartier Latinban a Rue CasimirDelavigne-ben kerestem szobát. Az egész környéken a hármas szám alatti »Hotel des Balcons« volt a legmo
dernebb 32szálloda villanyvilágítássá!." (L. még uo. 124.)
•
A D Y LAJOS: Ady Endre. Bp. 1923. 118.
33
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Babits Mihály pedig az 1910-ben írott Az irodalom halottjai című esszéjében Komjáthyval kapcsolatosan ezt mondja: „Nem is olyan régen kevesen, fiatalok, ismeretlenek rajongtunk
egy halottért, ismeretlenért, aki éppen mert ismeretlen volt, mert nem beszéltek róla a hivatalos
irodalom fórumai: a mienk volt, teljesen, kizárólag, a mi költőnk, gyökerünk a múltban, erőnk
a jövőben. Tizen voltunk és tizen úgy
őriztünk egy nevet, mint a koptus a vallását, melynek
messze földön ő az egyetlen híve . . ," 35
És mint bevezetőben érintettük, még évtizedek múltán is visszarévednek az ifjúkori
elmosódott Komjáthy-reminiszcenciák a Halálfiaiban . . . „A jövőnek szánt büszke orgánumok
bimbó-fővel haltak, mint idő előtt kihajtott növények..." — Ügy hisszük azonban ennek a
jelenségnek nem a pénz és pártfogás hiánya volt a legfőbb oka. Hanem végső fokon a magyar
költészetnek az a kozmikus arányú, eruptív erejű lávaömlése, amit — akit — úgy hívnak, hogy
Ady Endre.

József Farkas
ADALÉK AZ ALKOTÓ MŰVÉSZEK ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÓK SZÖVETSÉGE
TEVÉKENYSÉGÉHEZ
Ismeretes, hogy az 1918-as polgári demokratikus forradalom napjaiban, pontosabban
1918. december 8-án a haladó írók és művészek megalakították az Alkotó Művészek és Tudo
mányos Kutatók Szövetségét. E szervezet célkitűzése a progresszív művészet és tudomány
szabad érvényesülésének elősegítése volt, a szellemi élet egészének átalakítása: „A politikailag
és szociálisan újjászületett Magyarország szellemi légkörének megteremtése, az 1918-iki for
radalom eszméinek értelmében" — hangzik a Szövetség munkaprogramjának egyik alapté
tele. Vezetőségében, a 43 tagból álló szövetségi tanácsban a következő írók vettek részt: Ady
Endre, Babits Mihály, Barta Lajos, Bródy Sándor, Gellért Oszkár, Ignotus, Molnár Ferenc,
Móricz Zsigmond, Osvát Ernő és Szini Gyula. A Szövetség titkárává Füst Milánt választották. 1
E szervezet a Tanácsköztársaság idején is fennállt; irodalmi szakosztályában tartotta például
Balázs Béla a Közoktatásügyi Népbiztosság irodalmi programját ismertető előadását 1919 ápri
lisában.2 A Szövetség és irodalmi szakosztálya gyakorlati tevékenységéről azonban keveset
tudunk. Egy erre vonatkozó dokumentum, amely némi bepillantást enged a Szövetség konkrét
tevékenységébe, nemrégiben került
elő; a Szövetség vezető tanácsa 1919. január 26-i ülésének
meghívója. Mivel e dokumentum 3 fontos mozzanatokkal egészíti ki ismereteinket és modern
irodalmunk alkotóinak életrajzához is újabb adalékokkal szolgai, teljes szövegét alább adjuk
közre:
Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetsége
Babits Mihály úrnak
Szövetségi tanácsi tag
Meghívó,
az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségének első szövetségi tanácsi
ülésére, mely 1919. január 26-dikán, vasárnapon, délután pontban 5 órakor lesz a Kereske
delmi és Iparkamara (V. Szemere u. 6.) üléstermében.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
4
2. A kormány elé terjesztendő memorandum. Előadó: Füst Milán, ügyvezető titkár.
3. A külföldhöz intézendő memorandum. Előadó: Móricz Zsigmond, tanácsi tag. 5
4. Indítvány a „Népegyetem" felállításáról. Előterjeszti: Molnár Ferenc, tanácsi tag.
«1 Ny 1910. I. köt. 606-613. - Idézi KOMLÓS ALADÁR: i. m. 386.

Megalakulása dokumentumait 1. Mindenki újakra készül. . II, köt. Bp. 1962., 83. sorszám alatt.
dokumentumait közli: Mindenki újakra készül. . . IV. köt. Bp. 1967., 123. sorszám alatt.
OSZK Kézirattár, Babits Analekta. Közlések a „Babits Mihály irodalmi hagyatéka kuratóriuma"
ngedélyével történik.
* Valószínűleg a művészetügyi minisztérium felállítása tárgyában.
6
A magyar kultúra „fejlettségét és jelentőségét" méltató memorandum a külföld művészeti és tudo
mányos intézeteihez. Eredetileg Molnár Ferencet kérték fel megírására, de a jelek szerint Móricz Zsigmond
vállalta el.
2
Ennek
3
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