ADATTÁR

Lengyel Béla
SZEMENYEI TÓT GYÖRGY ZSOLTÁRFORDÍTÁSA
A GRAZI EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN
Ausztriai levéltári kutatásaim során találtam meg a 29. zsoltár alább közölt fordítását. A szerencsés
leletet a grazi egyetem levéltárosának, Dr. Hans Zotternak köszönöm. Évekig voltam a budapesti
Egyetemi Könyvtár kézirattárának munkatársa. Tájékoztattam osztrák kollégámat állományunk
néhány ritkaságáról. A baráti beszélgetés közben Hans Zotter elővette Luther egyik könyvét (Postilla
domestica hoc est, simplex et pia evangeliomm, quae dominicis diebus et in praecipuis festis legi
solent, explicatio, a. reverendo D. D. Mart. Luth. in suis aedibus adfamiliam suam olim habita. Nunc
primum ex Germanico versa, per Michaelem Rotingium. Francfordiae. Ad viadrum excudebat Joannes
Eichorn, anno M.D.LIIL Sign. II. 6736 31/12 e). Nem sokkal érkezésem eló'tt fedezte fel benne a
kéziratlapot; felismerte, hogy magyar nyelvű a szöveg. Készségesen bocsátotta rendelkezésemre
publikálás céljából.
A 21 X 16 cm méretű kéziratlap rectóján és versóján olvasható a szöveg. Minthogy a kézirat
olvasatának elkészítésére nincs eló'képzettségem, csupán annyit tudtam megállapítani, hogy a 29.
zsoltár fordítása, és a Régi Magyar Költők Tárában ez a fordítás nem szerepel. Klaniczay Tibor
tanácsára Horváth Ivánhoz fordultam, akinek az olvasat elkészítéséért köszönetet mondok. Neki és
Pirnát Antalnak köszönöm a latin nyelvű bejegyzések megfejtését.
A kéziratban használt „ó'"-nek nincs jelentősége; az olvasatban mindenütt „ö" szerepel. A recto
baloldalán betűpróba és V L monogram(?) látható. A versón keletkezett paca olvashatatlanná tett
néhány betűt.
A zsoltárfordítás után az alábbi latin szöveg olvasható:
A ms
huius Cantionis [...]
Anno Millesimo quingentesimo
Nonagjesimo primo 12 die Maij
Iuxta Vetus Calenfdarium]
Itt jegyzem meg (Horváth Iván tájékoztatása alapján), hogy a vers késői, egészen romlott és
csonkult változata megvan Váradi Szabó György kéziratában (1699-1703), mely legalább harminc éve
lappang. A rossz (és keltezetlen) változatot kiadta R. Kiss István, ItK 1903, 87-89. Az adatot a
következő munka tartalmazza: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája
(1565-1840), szerk. StollBéla, Bp., 1963,142. sz.
A fordító személyéről nevén kívül - amelyet Horváth Iván állapított meg a versfőkből - közelebbit
nem tudunk. Neve talán dunántúli származására utal. (Szemenye - ma: Muraszemenye Zala megyei
helység; a szerző közli is, hogy „az Mura vizének aláfolyásában" készült fordítása, 1591-ben.)
Nem érdektelen a könyv sorsa, amiről a kötéstábla belső oldalán és a könyv előlapján található
alábbi latin nyelvű bejegyzések tanúskodnak:
domina anna thurzo obdormivit in dominó
feria quarta proxima ante festum decolationis
Slancjti Joannis Apostolis hoc est 24 [?] augustj 1562:
hóra duodecima cui sit misericors deus in Aeternum [?
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A bejegyzésből úgy tűnik, hogy a könyv első possessora Thurzó Anna volt - feltehetőleg a
történelemből és az irodalomból jól ismert Balassi Menyhért felesége.
A könyv további sorsáról tájékoztat a másik bejegyzés: Liber piae memóriáé quondam Christophorj
Kralewszky
Nunc eius successoris M: D. L VI. [? ]
Nunc uero sz Basily. Muray.
Anno dom[ini] 1601.
A[nn]o 1592 vltima febr[uarii] tonitru[m] auditum ad primam Cantio Elegáns Ad Notam Ninchen Jth
ez földön Nekünk dragab kenchünk etc
Szama Ninchen Vram Irgalmasságodnak,
wege Ninchen uram kegelmessegqdnek,
mert wesszek koroskent te nagj Jo uoltodat,
es mj hozzánk ualo Irgalmasságodat, etc
Ezeknek fölötte Jgezed magadat,
hogj ualamelj bűnös te hozzad megh terend,
lesz Igen Irgalmas es kegelmes Nekj,
az mint Iruan uagion szent lanos könweben.
Minem Jöttem ugj mond en az Igazakert,
hanem boczattattam en az bűnösökért,
es az kik en hozzam szüntelen kialtnak,
leszök ü nekiek en kegelmes attiok. etc
En Vram Jstenem teneköd köniörgök,
hogi te legj en hozzam Jgen nagj kegelmes,
mert en megh Ismertem en sok wetkeimet,
kiwel en gezhettem mindenhez fölsegöd. etc
Ninchen wram Nálad semmj el röitözwe,
kit te szent fölsegöd elöb tud hogh nem lenne,
azertan köniörgök hogi boczasd megh nekem,
ne büntes engemet en erdemem szerent. etc
Jm elődben adom minden wetkeimet,
kit te szent fölséged lobban tud nálamnál,
azertan en uram legi megh halgatoia,
es legj mind az oknak nagj kegelmes attia. etc
Értettem ur Jsten az te szent Jgedbol,
hogi ualamelj embör te hozzad meg terend,
lesz Jgen Jrgalmas es kegelmes [...] attia,
kérlek uram enis < uram > legi mind weszerem.
Jm Jol latom uram embörnek elete,
röuid mind az arniek melj hamar el múlik,
mind haionak nioma es az nyilnak nioma,
azért Jllik nekünk szüntelen vigiaznunk. etc
Tudom en Jstenem ugj mind te előtted,
gonoszt tselekesztem en minden Jdöben,
gonosz gondolattal es faitalansaggal,
egj mas ellen ualo nagj kegyetlenséggel, etc
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Oh Menibelj Jsten en kegelmes attiam,
legi mind ezeknek nagj kegelmes attia,
hogj mikoron Jutok szinöd elejben,
es megh ne foztassam az szep boldogsagtoL etc
Te tudod ur Jsten az miért köniörgek,
kérlek en Jstenem legj megh halgatoia,
es adgiad énnekem az te szent lelkedet,
ki által legel esz engem minden koron, etc
Giakorta ur Jsten szoktál saniargatnj,
de nem egieb oka hanem szent szerelmed,
mi keppen az attia ü fiat szereti,
ázzon keb többinél giakrabban uezzözi. etc
Ezökert uram tegödet dycherlek,
földön es mind menniön el föl magasztallak,
te nagj Jo ualtodert örökké Jmadlak,
hogj engöm fiadat nem akarz el hadnj. etc
örvendeszünk azért mindnyan Attianknak,
kik ü szent fölseget segettsegöl hijok,
mert lam ünöm magát Jgere mi nekünk,
az mint Jruan vagion az Soltar köniweben. etc
Röuid szoual wram niauljaim Jelentem,
kérlek légien hele en köniörgesemnek,
hogi mi koron Jutok színed eleiben,
megh ne rutettassam az megh dychölt testben, etc
Gyermekségtől fogua fölsegöd djchertem,
te nagj Jo uoltodert es halakat attam,
mastannjs tegödet dycherlek Jstenem,
es mind hegien uölgiön fölsegöd Jmadom. etc
Ez kis dycheretet rendölek uersekben,
az Mura vizének ala fóliásában,
az ezör öth zazban es kilencwen egjben,
az pynkesd huanak tizen kettőd Napian. etc.
Dyczertessel uram örökké Menniegben,
az te szent fiaddal ur Jesus Christussal,
telljes szent haromsagh egj bizonj Jstennel,
. es az szent lelökkel örökken örökké, finis

V. Busa Margit
KAZINCZY FERENC HÁROM LEVELE
Kazinczy és a címzettek közül Berzeviczyné[?l és Pfanschmiedtné levélváltásáról nem tudunk,
Teökéné hét levelét ismerjük.1 Nem tudjuk, kitől, honnan, mikor kerültek leveleik a miskolci Her
mán Ottó Múzeum tulajdonába. A közlésük lehetőségét dr. Veres László igazgatóhelyettesnek köszö
nöm. Az autográf leveleket nem láthattam, de eredetiségüket a fényképmásolat kétségtelenül bizo
nyítja. Látszik a papír összehajtogatásának megtört vonala. Missilis-levél mind a három.
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Gnädige Frau,
verehrűngswűrdigste theűerste Freundin,
Ihren Brief an Frau v[on] Okolicsányi2 habe ich ihr, dieser meiner sehr schätzbaren Nachbarin, vor
arey Tagen überreicht, und ich hoffe, die Post, die diesen meinen Brief Ihnen bringt, wird Ihnen auch
die Antwort auf den kleinen gründlichen Brief, den ich seit dem ersten Sept[em]br[is] täglich in
Händen hatte, überbringen. Frau v[on] O . . . [Okolicsányi] befindet sich, mit ihrem schönen Gemahl
und ihren drey Kindern vollkom[m]en wohl.3 Ich sah ihr an, wie wohl es ihr that jemanden bey sich
zu sehen, an dem kürzlich noch die Blicke ihrer geliebten Mutter und Geschwister rüheten. Nicht so glücklich, wie hier, war ich mit dem Briefe ú[nd] dem kleinen Pack an Frau Keczer4 in
Bogdány. Als ich mich auf dem Wege nach Kaschaú befand, wollte ich von Beretö links fahren; den
Weg hatte ich nach Lapis-Patak so oft gemacht: - und jetzt war an dem tiefen Graben zwischen Beretä
ű[nd] Bogdány die Brücke [!] abgetragen, ü[nd] ich hätte eine Stunde weit bis Somos zurückfahren
müssen, um so nach Bogdány zükom[m]en. So blieb mir, bei meiner Eile, nichts übrig, als den Brief
ú(nd] den kleinen Pack meiner Freundin, der Frau von Ujházy, geboren Polyxéne Radvánszky,s zu
lassen; Sie versprach mir, defür zu sorgen, dass alles unversehrt in die Hände Ihrer vortrefflichen
Schwester kom[m]en möge. Und da ich mich, Gnädige Frau, diesetwegen* bey Ihnen entschuldige, so
bitte ich Sie zugleich meine Fürbitterin bey Frau v[on] K . . . (Keczer] werden zu wollen. Hatte ich
weüen können, so würde ich den Umweg mit tausend Freunden gemacht haben.
Ich bitte Sie, Gnädige Frau, mich in das unschätzbare Angedenken aller Ihrer Angehörigen empehlen zú wollen; es war mir hohe Freunde, Die Bekanntschaft des Hauses, in welches Sie als Braut
kommen, gemacht** zu haben, u[nd] so zu** wissen, dass das so hochgeschätzte liebenswürdige
Mädchen die Gattin eines sehr liebenswürdigen jungen Manes (!) geworden ist, und selige Tage lebt. Ich bin mit jedem Gefühl des innigsten Hochachtüngs und Freundschaft
Ihr
Unterthänigster
Kazinczy Ferencz
Ér-Semjén d[en] 25 7br 1802.

1

Kazinczy Ferenc Levelezése (utóbb Lev.) XXII. kötetben 1806-1819. év között hét levél.
Okolicsányi János (?-1820) cs. kir. kamarás, zempléni alispán... stb. felesége Potornyay
Zsuzsa. L. NAGY Iván, Magyarország családjai.. . (utóbb Nagy Iván) Pótlék kötet 342. - SZINNYEI
József, Magyar írók. . . (utóbb Szinnyei) IX. köt. 1248-1249. h.
3
NAGY Iván, í m. csak két gyermeket említ; Anna és Zsuzsanna.
*Keczer Györgyné, Steinmetz Anna, Kazinczy szerelme eperjesi patvarista korában (1781-1782).
L. VÁCZY János, Kazinczy Ferenc és kora. Bp. 1915. 102.
s
Radvánszky Polyxén, Ujházy Sámuelné és testvére Radvánszky Teréz, Szerencsy Józsefné, meleg
barátságban voltak Kazinczyval. L. BAROS Gyula, Kazinczy és Radvánszky Teréz. Bp. 1908. 44.
2
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II.
ä Madame de Donairiére de Tőke, neé Bosnyák.6
Gnädige Frau, In dem Briefe einer gemeinschaftlichen Freundin wird es mir erlaubt seyn, Ihnen zu
sagen, dass das Glück, Sie nach so vielen Jahren wieder zu sehen, Sie in dem Kreise Ihrer kleinen
Familie zu erblicken, und zu fühlen, dass ein Raum von zehn Jahren Ihre Freundschaft für mich nicht
erkalten liess, für mich Reize von unschätzbaren Werthe hat» Ich sah Sie, Gnädige Frau, ich sah die
Gegend der Carpathen, so manchen braven guten Mann, ich sah Gegenden, wilde bergichte (!) Hügel
von Sáros, und eine vortrefliche (!) leidenden junge Halbwitwe7 zwischen diesen wilden Hügel ich sah
zwischen eben diesen Sároser Gegenden eine andre (!) sehr vortrefliche (!) ganz glückliche Dame8 - und
all die Bilder, die ich dort sah, tanzen vor meiner Fantasie wie die Bilde? eines Frühlingstraumes hin. O die Welt hat wirkliche Freuden, die uns Ersatz für jedes Ungemach des Lebens sind; diese meine
Reise, Ihr neuerer Umgang, Gnädige Frau, würden mich bekehrt haben, wenn ich diesen seligmachen
den Glauben nicht schon gehabt hätte.
Leben sie wohl, Gnädige Frau! vergessen* Sie nicht, dass einer meiner dringendsten Angelegen
heit (!) ist, meinen Almásy9 zu sagen, dass ich ihn herzlich liebe, und wenn er das wirklich wäre was er
so manchen zu seyn scheint. Leben Sie nochmahl Wohl! —
Kazinczy Ferenc levele a címzett megnevezése nélkül maradt ránk. Csak e levél tartalmából és
Kazinczy önéletírásainak erről az utazásról szóló részleteiből következtethetünk arra, hogy levelünk
Berzeviczy Gergely feleségének, Berzeviczy Teréznek1 ° íródott. Ennek folytatása a Teőkénének írt
levél.
Mióta Kazinczy a fogságából kiszabadult,1' első alkalommal járt a Szepességen. Onnan visszatérve
írta a levelünket és emlékezett utazására 1802. szept. 12-én: „Én tegnap tértem haza Szepesi és Sárosi
barátimnak látogatásikból kik 10 esztendők ólta nem látott tisztelőjüket úgy fogadták, mint egy égből
megjelent Géniust."12
Úti élményeiről az önéletírások egyik szövegváltozatában olvassuk: ,József öcsémnek lakadalma
után (1802. august. 17 d. Balajton)13 . .. eggy utat tevék Szepesbe, minden czél nélkül. Látni akartam
barátimat és a' régen nem látott szép vidéket. . . Csoportosan jöttek rám örömeim, 's oüy mértékben,
a* hogy ritka halandónak. Életünk örök habzás a' gyönyörűség és csapások között; boldog az a' ki
szenvedési közt sem felejti örömeit, 's nem hálátlan a' Gondviselés' kormányzása eránt, melly jót és
rosszat kinek-kinek ád." 14 „Koczok István15 régi barátomat kerestem fel legelébb is. Bosnyák Elise,
elébb Blaczingemé, 's ennek halála után Teőke Károly Fő Strázsamester felesége, 's most özvegye
Dolyánban múlatott . . . Másnap vissza Lőcsére. Meglátogatom Günther Therézt, most már Pfann-

6

Tőke (Teőke) Károly kapitány özvegye Teőke Elize, Bosnyák Erzsébet. Lev. XXII. köt. 485.
Berzeviczy Sándor özvegye Stansics Horváth Borbála. L. NAGY Iván, í. m. 51. Kazinczynál
Grádeczicsi előnévvel.
8
Berzeviczy Gergely felesége Berzeviczy Teréz uo.
'Almásy Ignác vice kancellárius. L. KAZINCZY Ferenc, Magyar Pantheon (utóbb M. Panth.)
Abafi kiadás. Bp. 1884. 297.
1
"Akadémiai Könyvtár Kézirattára (utóbb AK), jelz.: K. 614. és K. 634.
11
Fogságából hazaérkezett 1801. június 28-án.
12
Szentgyörgyi Józsefnek L. Lev. II. köt. 489.
13
Kazinczy József felesége Ragályi József Borsod megyei első vice ispán leánya. Mária. L. 14.
tételt uo.
14
[Cím nélkül. Egykorú, más kéz írása.:] Kazinczy Ferenc életirati 's rokon tárgyú följegyzései. AK
K. 634. sz. ff. 247-248.
1s
Kazinczy sárospataki iskolatársa, lőcsei ügyvéd. L. Lev. XX. köt. 496.
7
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schmiednét;16 's dél után Koczokkal Késmárkig, honnan én Lomniczra . . . ' " 7 „Itt valék Berzeviczy
Gergellyel1 B ifjúságom barátjával, 's nagylelkű anyjával Grádeczicsi Horváth Borbálával, e' fényes ház'
újabb nagy díszével Horváth Annával."1 *
Kazinczy Berzeviczy Gergely földbirtokosnál vendégeskedett. Berzeviczy anyai nagybátyja és
nevelő apja Horváth Imre, akinek a leánya Horváth Anna. Valószínűleg Berzeviczy Teréz az, aki mint
menyasszony jött a házba és Berzeviczy felesége lett. A családi eseményükhez gratulál Kazinczy 1810.
júl. 23-án: „örvendve értem kedves barátom, hogy végre eggy szép Gyermek attya vagy. Éltesse az
Isten örömödre és tartsa meg életét, adja meg neki culturádat, de az Horváth Imre lelkével a' Natio
nalismus prenotumában."2 °
Kazinczynak Teökénéhez fűződő meleg érzelmeiről lehet, hogy nem tudott Harsányi István? Csak
így jegyzetelt: „özv. Teöke Károlyné született Bosnyák Erzsébet lőcsei lakostól 1802-ben kölcsön vett
1000 Rftot." 2 '

III.
22

An Frau Pfannschmied geb[oren] v[on] Günther.
Kázmér, d[enj 27. Augfust] 1805.

Gnadige Frau,
Hochverehrte, theúre Freundin!
Dass ich Vater bin, das werden Sie bis nun aus meinem an H[erren] v[on] Koczok und unsre (!)
verehrte Freundin die Major v[on] Teoke gerichteten. Schreiben wissen. Ich flechte meine Freunde so
gerne in das Mitgefühl, in den Mitgenűss meiner Freuden, und ich konnte meiner Iphigenie keinen
KÓstlieherne Segen geben als den, dass auch Sie von Guten wierdergeliebt werde; darum habe ich
geeilt, sie Ihnen gleich bey ihrer Geburt zú präsentieren. - Seyen Sie, Gnadige Frau, ihr gut, und tritt
ihr Vater eher seine Reise in das unbekannte Land an, als er es wünscht und besorgt, so erinnern Sie
sich, dass Iphigenie sein Kind ist. Nun aber lassen Sie mich Ihnen eine Bitte vorlegen, und seyen Sie meine Fursprecherin bey Ihren
glucklichen Gatten, dass er meine Bitte gewähren möge. - Ich bin gesonnen die hinterlassene Gedichte
meines Freundes Dayka,23 der zwischen den Jahren 1792 und 1796 Prof[essor] der Ung[arischen]
Sprache zú Leútschaú gewesen ist, herauszugeben, und forderte in einem Blatt der Ung[arischen]
Zeitung2 4 vor ehngefehr (!) einem Monat seine Fr[eun] de auf, mir Gedichte und biographische Nach
richten von ihm mitzútheilen, dass die Auflage des Winters wo möglich vollstaendig, ú[nd] seiner
Notiz, die ich den Gedichten voranlassen will, zuverlässig seyn. Ich habe des M[anu]s [krip]t, welches
er 1794 zum Druck bestim[mjte, in Händen; ausser dieser habe ich zwey Packe von seinen Scliriften,
die nichts als Maculatüren sind, úfnd) wenig für meine Sache helfen, erhalten. Allem Anscheine nach
habe ich all das, was mein Fr[eun]d je dichtete u[nd] schrieb schon in Haenden aber an Nachrichten

16
Pfannschmied (!) = Pfanschmiedt lőcsei család. [Előnévként használt 1836-tól, mikor P. Gyula a
nevét Zsedényire változtatta.] L. NAGY Iván, /. m. 351.
1
'KAZINCZY Ferenc, Az én naplóm. 1801. jún. - 1810. decemb. [A Fogságom naplója után
kötve.] AK K. 614. sz. f. 100.
1
"Berzeviczy Gergely (1763-1822). SZINNYEI,/- m. I. köt. 981. h.
"Horváth Imre szepesi alispán leánya Anna Mária (utóbb Máriássy Ferencné). NAGY Iván,
/'. m. 51.
20
Berzeviczy Gergelynek. Lev. XXII. köt. 258-259.
2
• Harsányi István jegyzetelése, Lev. XXII. köt. 465.
22
L. 16. sz. jegyzetet.
23
Dayka Gábor (1768-1769) SZINNYEI, í. m. II. köt. 662-667. h. és Dayka élete. M. Panth.
36-61.
2
"Magyar Kurír 1805. II. 111-112. Címe: Tudósítás Újhelyi Dayka Gábor kiadandó versei felől.
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von seinem Leben bin ich arm. - Seine Paginen zeigen, dass er von H[err] v[on] Bárdosy2 5 geschätzt,
geliebt, u(nd] mit manchen literaerisch[en] Aufträgen beehrt gewesen sey. Ob H[errJ v[on] Bárdosy
lebt, weiss ich nicht. Mir scheint dass ich von seine Tode gehört habe. Irre ich mich, so műss[te]* úm
Nachrichten über Dayka, jemand von denen, die mit ihm zugleich gedient úhid] mit denen er in mei
nem vertraulichen Umgang [gestanden ist, angesprochen werden, welche aber mir nieman[d] besser,
zuverlässiger, als H[err] v[on] Bárdosy reichen kann. - Und diesen darum anzusprechen, mir den
Namen seine[r] Witwe zu berichten, mich belehren, ob sie nicht wieder geheurathet (!) wo sie lebt,
und wie viele Kinder sie hat?2 6 - (Die Namen u[nd} das Alter der Kinder műssten aufgezeichnet
werden) - das ist das, warum ich, Gnädige Frau, Ihr[er] Gemahl dringendst bitte.
Entschuldigen Sie meiner Freyheit, mein Zutrauen, un|d] erhalten Sie mich in Ihrer Frlerunjdschaft
Ihr
gehorsamster Diener
Franz Kazinczy
Kazinczy első gyermeke Iphigénia 1805. aug. 8-án született és 1806. aug. 18-án meghalt.
Dayka Gábor halálakor Kazinczy fogságban volt. Kiszabadulása után elhatározta, hogy kiadja
barátja verseit. Nem tudjuk, hogy Pfanschmiedtné férjének része volt-e a Dayka-kéziratok megszerzé
sében.
Kazinczy az önéletrajzában beszámol arról, hogyanjutott a kéziratokhoz: „1802. június 2d. Kassán
vészen Virág Benedeknek2 7 levelével a' Dayka Gábor verseinek nyomtatás alá készített Autographon
Kötetét. Hol vette ezt Virág, még máig sem tudom. Hihető, hogy D[ayka] Trattnerhez küldé, hogy
tulajdon költségén nyomtassa, 's Tr[attner] D[ayká]nak halálát hallván, Virágnak adta azt megtekintés
végett, 's V[irág] ismervén barátságunkat, 's látván, hogy igazítások nélkül ki nem eresztethetik, nekem
kedveskedék."2 8 „írtam azután mindenfelé, valahol gyaníthattam, hogy papírosai, levelei lehetnek, s
szándékomat tudattam a Magyar Kurír levelei által is . . . Bárdosy János úrtól.. . két Lőcsén nyomta
tott versezetet, egy idegen kéz által lemásolt, felette kevés becsű magyar grammatikát, s nevezetes
biographiai dátumokat kaptam . . . A Virágtól vett csomót veres kordoványba kötettem és ez négyrétű
formában van írva. A másik kötet egészen ívben és sárga kötésben áll." 29 A kéziratok 1813-ban
jelentek meg, a kötet címe: Újhelyi Dayka Gábor Versei, öszveszedte 's kiadta barátja Kazinczy
Ferenc. - Kazinczynak Poetai berké-vel.
Bárdosynak Lőcsén 1807-ben könyve jelent meg, lehetséges, hogy 1805-ben még ott lakott.
Nyugalomba vonulása után Pestre költözött, meghalt 83 éves korában.30
Dayka felesége Reich Károly lőcsei jegyző leánya, Zsuzsanna. Kazinczy Dayka-életrajzából tudjuk,
hogy „ . . . két leány gyermekét még férje előtt vesztette volt el, visszaméne hónába,3' 's onnan
Pozsonyba vette magát egy tehetős zsidólakosnak leánykáit tanítgatni".3 2

•

25

Bárdosy János (? -1830) SZINNYEI, í. m. I. köt. 580-581. h.
26
M. Panth.41.p.
2
'Virág Benedek (1754-1830) SZINNYEI,/. m. XIV. köt. 1240-1244.h.
18
L. 17. sz. tételt f. 93.
29
M. Panth. 57. p. Itt felsorolva azoknak neve, akiktől Kazinczy Virágon kívül Dayka-kéziratokat
kapott. I.köt. címe: Vörös kötet. L.AK,II.köt. címe: Sárga kötet. L. Sárospataki Református
Főiskola Könyvtára.
30
L. 25. tételt.
3
' Ungvárról Lőcsére.
3i
L . 26. tételt.
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Rónay László
SÍK SÁNDOR EGYETEMI ELŐADÁSA A MILLENNIUM UTÁNI MAGYAR KÖLTÉSZETRŐL
Húsz éve, 1963-ban hunyt el Sík Sándor, a huszadik századi katolikus szellemű magyar irodalom
tudomány egyik kiemelkedő alakja. Nemcsak irodalomtudósként alkotott jelentó'set, nevelő hatása is
kivételes volt, közvetlen tanítványi körén, a „Szegedi Fiatalok"-on s mindenekelőtt Radnótin kívül jó
néhányan mondták el életútjukra visszatekintve, hogy sokat köszönhettek megértésének, szeretetének
és műveltségének. Egyéniségéről, a tudós tanárról sok mindent megsejthetünk Radnóti Miklós Kö
szöntő című verséből éppúgy, mint tanítványai, munkatársai (Baróti Dezső, Ortutay Gyula, Tolnai
Gábor, később Rónay György) róla szóló tanulmányaiból és lírai emlékezéseiből.
1929. december 21-én kapott rendes tanári kinevezést a szegedi tudományegyetem akkor szer
vezett második irodalmi tanszékére. Előadásait az 1929-30-as tanév második félévében kezdte meg.
Elsőnek A magyar költészet a millennium után című kollégiumot hirdette meg. Amint a ránk maradt
és a Sík-hagyatékban őrzött kézírásos feljegyzések alapján készített gépiratos változatból rekonstruálni
lehet, előbb a századforduló lírájával, majd a Nyugat költészetével foglalkozott, s befejezésül áttekin
tette a kortárs-irodalmat is. Előadásait délután 5-től 7-ig tartotta, majd a szegedi Tisza-parton sétálgatva
beszélgetett tanítványaival. Ezek a peripatetikus séták voltak a későbbi „ötórai teák" kezdeményei.
Később vasárnap délutánonként megszervezte a Szép magyar szó délutánfait, melyeken legjobban
szavaló növendékei verseket adtak elő. Segítette az Egyetemi Színjátszó Társaság működését is,
amelyet elsősorban Szentgyörgyí Albert anyagi támogatása tett lehetővé.
1932-ben, a másik magyar irodalmi tanszék professzorának, Dézsi Lajosnak elhunyta után a két
tanszéket egyesítették, s ekkor Sík Sándor adta elő az egész magyar irodalom történetét, s rendszere
sen tartott esztétikai kollégiumokat is. Ezekből nőtt ki Esztétikája (1942; 1946 2 ), mely azért érdemel
figyelmet, mert a költő érzékenységével szólt benne sok kérdésről, és utalásai azt bizonyítják, hogy
alaposan ismerte az akkor legmodernebb filozófiai irányzatokat is.
1944 őszén Szegedről a budapesti piarista rendházba költözött. Az 1944-45-ös tanévben Bálint
Sándor helyettesítette. 1945 tavaszán visszatért ugyan Szegedre, de amikor kinevezték az akkor alakult
Köznevelési Tanács alelnökévé, végleg a fővárosban működött, 1946 decemberétől mint az újrainduló
Vigília főszerkesztője, 1947 októberétől mint a piarista rend magyarországi tartományának rend
főnöke.
Az itt közölt előadást első szegedi évében tartotta. Azóta természetesen sok vonatkozásban előbbre
haladt az irodalomtudomány, jó néhány kérdést másként ítélünk meg, mint Sík Sándor tette. Ő,
akárcsak Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyvében, itt is elsősorban morális kiindulópontból
elemezte az irodalmi jelenségeket. De talán e kiválasztott részlet is - melyben a terjedelem bősége
miatt néhány rövidítést eszközöltünk — igazolhatja szemléletének nyitottságát és egyes elemzéseinek
költői érzékenységét.
Sík Sándor
Magyar költészet a millennium után
(Részletek)
Bevezetés
A millennium utáni magyar költészet tárgyalásában eljutottunk ahhoz a másik irányhoz, amely az
eddig tárgyalt írókkal szemben talán először kaphatja meg - legalábbis a szónak a háború előtt
használatos értelmében - azt a jelzőt: „mindenki költészete". Az eddig tárgyalt írók egész lelkivilága,
egész formai öröksége - nagyon kevés kivétellel - a magyar irodalom klasszikus hagyományaiban
gyökeredzik. Arany és Petőfi gondolatkincse határozza meg egyéniségüket. Egyéni vonás nagyon kevés
van bennük. Sok köti őket össze egymással, de még több ezekkel a klasszikus költőkkel. Ha az egész
klasszikus korszakot és végső kicsengését befejezettnek tekintem, mindannyiszor velük szemben áll az
a líra, amely már az Arany utáni korszakba ereszti gyökereit, s abból a történeti helyzetből, formai
ízlésből veszi át mindazt, amit hozott, aminek nincsen már köze - legalábbis közvetlen köze - az
6 ItK 1984/2
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Arany-Petőfi-féle klasszicizmushoz. E korszak körülbelül a mi korszakunk végéig tart, és három
generációt foglal magában. Ezeknek a „modernek"-nek nevezetteknek első csoportja voltaképp csak
félig tartozik mondanivalóm körébe. Azok a költők, akik e csoportnak legkiválóbb tagjai, és akik
különálló tehetségek - Vajda János, Reviczky és Komjáthy - kívül esnek korszakunk határain, mert a
millennium idején már befejezték működésüket, üyesformán itt csak epigonjaikkal foglalkozhatunk,
mint ahogyan az Arany-iskolának is csak epigonjaival foglalkoztunk. Itt tehát a következő költőkkel
kell foglalkoznunk: Kiss József, Endrődi Sándor, Ábrányi Emü, Bartók Lajos, Váradi Antal, Torkos
László, Szentesi Gyula, Szomori Károly, Szalay Fruzsina stb. Ez a csoport az, amely elsőnek kezdi az
úgynevezett modern költészetet, s amelynek továbbfejlődése eléggé szerves, bár átmeneti jellegű
csoportosulás, elég szerves folytatásaként jelentkezik majd az Ady-generáció.
Mi jellemzi ezt az iskolát és mit nevezhetünk „modern"-nek?
Ha ennek az iránynak történeti helyzetét vizsgálom, akkor mindenekelőtt abból a tényből kell
kiindulnom, ami a nemzeti élet nagy megváltozásával járt és már a kiegyezés utáni második generációt
is jellemezte. Ez a történeti korszak ugyanis három nagy külső történeti tényt hozott magával,
amelyek szakadékszerűen és visszavonhatatlanul elválasztják az előtte járt klasszikus magyar iroda
lomtól és egészen más művészi formákat hoznak magukkal. Az egyik tény a nemzeti élet átalakulása. A
kiegyezésig - és azután is egy darabig — nem változott a magyar élet és a nemzeti közélet abban a
vonatkozásban, hogy továbbra is a nemzet jövőjét illető kérdések voltak a legfontosabbak. Már a 70-es
években azonban kezd elhalványulni ezek jelentősége, minthogy nincs többé lényeges nemzeti küz
delem. Ami eddig történelem volt, a kiegyezés után fokozatosan elhalványodik. A politika pedig a
maga kisszerűségével nem alkalmas arra, hogy a legnagyobb egyéniségek lelkét úgy ragadja magával,
mint ahogyan ezt a régebbi politika tette. Ami Vörösmarty és Petőfi számára természetes, hogy
elsősorban a nemzet költőjének érzik magukat, nem természetes ebben a korban. Ebből következik,
hogy egész más kérdések kerülnek előtérbe. A közélet — legalábbis a közélet nemzeti oldala - nem
érdekes. Egészen kis jelentőségűek azok, akiket továbbra is foglalkoztat: például Dalmady és Ábrányi.
A jelesebb költőknél a hazafias költészet egész háttérbe szorul: Komjáthynak alig van néhány hazafias
költeménye, s Endrődinél is csak élete végén akadunk néhányra.
A másik tény, ami ezzel párhuzamos: az egész magyar élet az iparosodás felé tolódik el. Az eddigi
magyar lét nagyjából vidéken pergett, és ott is falusi foglalatoskodással függött össze . . . De most
átalakul a magyar élet azáltal, hogy az ipar és a velejáró kereskedelem nagyobb jelentőségre tett szert.
Ezzel egyidejűleg valahogy szűkebb lett az élet. A régi magyar lírának az a frissesége, amely jóformán
minden költőnél megnyilatkozott, elvész. Akikben megmarad valami, inkább Petőfi ihletével dolgoz
nak. Tehát szűkösebb lesz az élet és kevésbé inspiratív.
A harmadik tény pedig az irodalom városiasabbá válása. A városi ember gondolkodása természe
tesen más Más életének tempója, nyugtalanabb, s más a morális kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalása
is a városban. Mindez megnyilatkozik e korszak költészetében. A nemzeti közéletből mintegy kivonul
a líra, s ez nagy változásokat hoz. Aki ismeri a régi magyar költészetet, tudja, hogy a régi magyar
lírikusok legnagyobb részének nemcsak költészete gyökeredzett elsősorban a nemzeti életben, hanem
mindaz is, amit világnézetnek lehet nevezni. Legklasszikusabb bizonyítéka ennek Vörösmarty Gon
dolatok a könyvtárban című költeménye, melyben nemzeti szemszögből néz. Egyéb dolgok - mint a
filozófia is - , amelyek nyugaton a költők világnézetét alakítani szokták, nálunk másodrangú szerepet
játszottak. A magyar költők nem gyökereznek ezekben az elemekben, nekik idegen a filozofálás.
Legalábbis nem erre építik gondolatvüágukat és világnézetüket, hanem a magyar gondolatra, a nemzeti
gondolatra. És ezt most a történelem kirántja alóluk. Ezzel függ össze az a világnézeti megrendelülés,
melyet e költőknél konstatálhatunk. Nincsenek többé maguktól értetődő dolgok; következnek a belső
küzdelmek, a lelki harcok, a hitetlenségek, megroppanások, erkölcsi összeomlások, egyszóval: az
erkölcsi és szellemi élet forrongó válsága, amely sokkal bonyolultabb lelkivilágot mutat, mint az
Arany-iskoláé.
Ady Endre
(...) Akármelyik költemény-kötetét vesszük is elő, műidig mást mond, mint amit eddig mondott.
Az Uj versek című kötet ezzel a verssel kezdődik:
Góg és Magóg fia vagyok én .. .
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Azt gondolom, aki ezt a verset olvassa, uj oldalról kell a költőhöz közelednie. Most ahhoz a forráshoz
érkeztünk, amelynek ezt a címet adom: „őserő". - Mi ez? Nem tudjuk megfogalmazni! Inkább a
költeményekből lehet megérezni. Aki akár ezt az egyetlen verset olvassa, érzi, itt olyan hangokat hall,
amelyek nem a XIX. század dekadens költőiéivel rokonok, hanem Katona Józsefével vagy Petőfiével,
vagy a Török áfium némelyik mondata juthat eszünkbe, vagy Vörösmarty sorait halljuk. Szóval csupa
olyan dolgot, ami régi, magyar, kemény és nagyon egészséges: épp ellentéte a dekadensnek. Hogy
miben mutatkozik ez? Elsősorban formai jellegű, de azért találhatunk néhány tartalmi mozzanatot is.
Itt van például az a hatalmas öntudat és önérzet, amely egészen a büszkeségig fokozódik és újra meg
újra visszatér verseiben, olyanokban, amelyeket részben fel sem vett köteteibe. Például a Még
egyszer,. . című vagy a Láttalak. Ugyanezt látjuk a Misztériumban is. Olyan erős hang ez, amely
idegen a dekadenciától. Ez valami más forrásból táplálkozik. És hát természetesen hozzátartozik ehhez
az is, hogy van benne valami alaktalan, és még nem látszik benne az' igazán nagy, de látszik, hogy
leendő, nagy költő rejtőzik benne. (.. .)
Ez a nagy láng nem mindig ilyen erővel éget. Van egy halk jelentkezése is. Ha azt akarom
megfogalmazni, hogy ez ellentéte a dekadenciának, akkor azt kell mondanom: egészséges - egészséges,
mint a vadvirág - líra él költeményeiben (Álom egy Méhesről); szóval a visszafogott erőnek is
megvannak a nyomai.
Mi ez az őserő? - Azt gondolom: két gyökere van. Az egyik a magyar gyökér, és ez az, amiből a
magyar erőt szívja. Hogy mennyire magyar jellege van ennek az őserőnek, arra elég pár sor, például A
magyar vigasság című, nyolcsoros kis verse. - Megint szándékosan olvastam egy olyan verset, amely a
hangulatot és a tárgyat tekintve lehetne dekadens vers is, és mégsem az! Miért ős? - Mert a magyar
életből fakad.
Van azonban ennek az őserőnek mélyebb gyökere is, valami ős-emberi erőteljesség. Hogy értem
ezt? Talán két dolgot lehetne itt mondani. Az egyik, amire Schöpflin mutatott rá, hogy tudniillik nem
ismert embert, aki annyira ösztönember lett volna, mint Ady. Igen, ösztön-ember, akit vezetnek a
gondolatai, anélkül, hogy lelkébe akarna vágni, s akit szinte bekeretez egy primitív életérzés. Ezt is
látjuk Adynál, abban a számos költeményben, ahol a kísértetiesnek ad kifejezést, az ismeretlennel
szemben való borzongásnak és babonaérzésnek, olyan erővel, ahogyan még senki. Azt hiszem, ez a
sajátossága ösztönözheti magyarázóinak egy részét, hogy e tulajdonságát mítosz-alakításnak nevezzék.
Kétségtelenül van ebben nagyon sok igazság. A sejtéseknek olyan magától értetődő, ösztönös ereje van
nála, amilyen a kultúr-embernél nincs meg, mert mindjárt beavatkoznak a gondolatok. Fél a gyermek és
a primitív ember a sötétben, de nem fél az intellektuális ember. Bőven olvashatnék fel verseket e
borzongás kifejezésére. De csak egyetlen ilyen jellemző példát lássunk: A szerelmesek Holdja. —
Adynál lépten, nyomon találkozunk ilyenekkel. Azért tud tehát ilyen ösztönös érzéseket úgy kifejezni,
mint senki, mert ez a primitív erőteljesség, ösztönszerűség él benne - mert: „ösztön-lény". Másik
példa: A Halál lovai. Egész világosan, szemléletesen megírt kép, meg lehetne rajzolni, minden külö
nösebb nehézség nélkül, mégis a babona atmoszférája lebeg benne, mint szuggesztió. Ez tehát az,
amiről azt mondjuk: ősemberi gyökerei is vannak költészetének. Ezzel függ össze az a tulajdonsága is,
hogy a legelemibb emberi érzéseket bámulatos egyszerűséggel tudja kifejezni.
(...) Tanulságos és Ady megismerése szempontjából igen érdekes volna részletesen elemezni
tragikus költészetének tárgyait. Legfőbb vonásaiban végig lehet ezeken pillantani. Ha költészetét
olvassuk, voltaképp azt lehetne mondani, hogy lírájának egy részt csak közvetve nevezhetjük szerel
minek. Ellentétben a Petőfi-féle szerelmi költészettel, ez tárgyatlan költészet, amely tulajdonképpen
Adynak az elképzelt szerelem utáni szerelmi vágyát tárgyalja. Elsősorban természetesen a testi vágy
költészete ez. Kétségbeesett, emésztő, önmarcangoló költészet, amelyben a testiség az uralkodó,
amelyben szerepet elsősorban egy tragikus belső vágy visz, ami fáj, mert Ady tudja, hogy lelketlen.
Nagyon téved Nagy Sándor,1 aki Ady szerelmi költészetét pornografikusnak mondja: piszkost a
piszkosért.
A másik oldalról egy beteg embernek az egészség utáni vágya, egy magányos embernek a megértés
utáni vágya, egy szenvedő embernek az öröm utáni vágya - aki tudja, hogy hiába minden, vágyai
tárgyát egészen el nem érheti, ezért képzeletében rajzolja meg azt. Ez a sajgás jellemzi és menekülés a menekülésnek is inkább csak vágya. Legjellemzőbb erre Én régi mátkám című verse:
1

NAGY Sándor, Ady Endre költészete című munkája 1927-ben jelent meg.

Csupa rom és romlás a lelkünk,
Mindegy, akartuk.
Sorsunkon titkos, fekete leplek,
Csak azért is szeretlek,
A csak azért is-ben benne van, „dehogy - de: csak azért is!" Mintha azt is mondaná e költeményben:
csak azért is azt akarom, hogy szeretlek.
Ugyanígy vagyunk Istenről szóló költészetével. Vannak versei, amelyekben mintha csak annak a
tiszta, őserős léleknek a hangját hallanók, aki tiszta gyermeki egyszerűséggel hisz Istenben (...) Vagy
pedig az ó'semberi babona hangjait halljuk. Zsoltárénekeket is ír, amelyek mintha kissé egyhangúak
volnának. Imádság háború után című verse egészen tisztán vallásos jellegű. Ebben is megvan az
ellentétes hang, de már elcsitultán. Vannak azután természetesen istenkáromló költeményei is. A
legigazibb Ady-versek azonban ezek között az Isten-versek között azok, amelyekben éppen a belső
disszonancia mutatkozik meg. Egyik legjellemzőbb ilyen verse - amelynek már a címe is kifejezi ezt az
élményt - a Hiszek hitetlenül Istenben című. Istennel kapcsolatos érzései jelentkeznek azután egész
ferde, dacos formában is, mint például abban a költeményében, ahol Istent egy nagy cethal szim
bólumában ábrázolja, melynek sikos hátán nem tud megállni...
Babits Mihály
Babits Mihály az élő magyar lírának legnagyobb képviselője (...)
Ha azt a nehéz feladatot vetem fel magam előtt, hogy egyéniségének legalapvetőbb tulajdonságait
keressem, nem lehet vitás, miből kell kiindulnom. Mindenesetre minden más magyar költőnél jellem
zőbben róla el lehet mondani azt, hogy elsősorban az értelem költője. Megnyilatkozik ez mindenek
előtt abban a páratlanul sokoldalú és mélységű műveltségben, amely Babits írásaiból elénk tárul.
Nemcsak az irodalomban, a régi és új világirodalomban van otthon úgy, ahogyan csak nagyon kevesen,
— ma talán senki - hanem ez az irodalmi műveltség a szó legteljesebb értelmében tudományos
irodalmi műveltség. Babitsra éppen olyan joggal lehet rámondani, hogy filológus, mint azt, hogy költő.
Van egy értekezése Balassáról, amely a legapróbb részletekig filológiai pontossággal vett kritika,
amelyben megmutatta, hogy épp annyira otthon van ennek a mesterségnek a legkisebb részleteiben is,
mint bárki, aki csak ennek él. De éppen így otthon van a klasszikusokban, a középkor irodalmában.
Szent Ágostonról például alighanem ő írta a legértékesebb munkát. Bergson filozófiájáról van egy
tanulmánya, amelyről a francia filozófus azt mondotta, hogy ez a legjobb tanulmány, amely az ő
gondolatvilágáról megjelent. Matematikával is egészen behatóan foglalkozott; sőt, elkezdett írni egy
matematikai tárgyú eposzt is, Hadjárat a semmibe címmel.
A világirodalmi műveltség természetesen költeményein is meglátszik. Hozzáértő újra meg újra
reminiszcenciákat fog találni bennük. Ez azonban különbözik mindenfajta reminiszcenciától, amelyet
más költőknél találunk; mert más költők esetében vagy azt érzi az ember, hogy a reminiszcencia
öntudatlan, olvasmánya ösztönösen jutott az eszébe, másoknál viszont azt látjuk, hogy utánozzák az
eredetit. Babitsnál egyik sincs. Őnála a tudatosság egészen bizonyos, de a reminiszcencia mindig olyan,
hogy teljesen beleillik a költemény eredeti mivoltába. Érezzük, hogy a rokonság idézte föl, s hogy
félig-meddig tüntet is azzal, hogy ezt a képet használja, de azért teszi ezt, mert annyira rokonnak érzi
ezt a hangulatot a sajátjával, hogy szinte kötelességének érzi azt, hogy azzal az idegennel fejezze ki annál is inkább, mert bőven megmutatja, hogy ki tudja fejezni másképp is. A gazdagság és eredetiség
tehát ilyen jellegű filológiai érdeklődéssel párosul.
őnála az ész szerepe a vers megalkotásában óriási. Mintha egyszerre volna jelen a költő, aki a verset
írja, és emellett egy tudós érdeklődő, aki megfigyeli ezt a versíró költőt. Úgy, hogy nem érezzük azt,
hogy ne volna mindenestől mélyről jövő, igaz, őszinte és spontán; mégis, egy pillanatra sem téveszt
hetjük szem elől, hogy a költő megfigyel valakit. Ez abban is megnyüatkozik - és ez nagyon kedves
olykor - , hogy önmagáról szól a költeményekben, megszólítja a verset. Van egy régi verse: Anyám
nagybátyja, régi pap. így kezdődik:1
a

A szöveg közlésekor a lejegyzés nyilvánvaló pontatlanságait javítottuk. Itt talán Sík Sándor nem
ellenőrizte a versről való emlékeit: az Anyám nagybátyja, régi pap nem így kezdődik, az idézett sorok
refrénszerűen helyezkednek el az első és második versszak végén.
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(nem mer csengetni rímmel, mert tudja jól dalom,
hogy minden régi kép kisértet a falon.)
Nem magáról a versről beszél itt, hanem a képről, de meg-megszakítja az előadás folyamatát.
Akárhányszor találunk más versekben is hasonló eljárást. De itt mindez nem tudálékosan, bosszantóan
jelentkezik, hanem valahogy egységbe tud folyni a kettő - ez a két ember, aki ott van: a művész és a
művészt megfigyelő tudós ember, aki mindig sajátos ízt ad a költeménynek. Világos, hogy ez sokszor
sokkal rejtettebben jelentkezik, mint ahogy azt most feltártuk. Ha itt megállunk, akkor semmi
lényegesebbet nem mondtunk, mert akkor azt hihetnők, hogy egy hideg filozófus költővel állunk
szemben - olyanfélével, akik a XVIII. század végén és a XIX. elején éltek, s akiket ma már nem
tudnánk végigolvasni. Nem, nem erről van itt szó! Amikor azt mondjuk: az értelem költője, egy
lélektani típust állapítunk meg. De ez az értelmi költő semmivel sem kevésbé szenvedélyes, mint az
érzelmi költő, mert az értelmi élmény a legtöbb modern embernek a leggyakoribb élménye, másrészt
egészen mélyről jön, úgy, hogy nagyobb szenvedélyt érez meg a hozzáértő e mögött a gondolat
mögött, mint az érzelmi líra tucatjaiból. A gondolat itt olyan ember gondolata, akinek a gondolat: élet,
szenvedély, akinél minden élettartalom a gondolathoz fűződik. A gondolat olyan mohósággal, az
értelemnek, a megismerésnek olyan éhségével és szomj úságával jelentkezik, melyhez foghatót - Ady
nagy életszomjúságán kívül nem lehet találni ennek a kornak a lírájában. (.. .)
i

Sándor László
GAÁL GÁBOR SZERKESZTŐI ELGONDOLÁSAI EGY LEVELEZÉS TÜKRÉBEN
Amikor csaknem egy évtizeddel ezelőtt napvilágot látott Gaál Gábor összegyűjtött leveleinek vas
kos kötete, Sugár Erzsébet, a levelek sajtó alá rendezője utószavában megjegyezte, hogy noha a
Gaál-levelek jelentős része elpusztult a második világháború éveiben, a közzétett mintegy hetedfélszáz
levélen kívül még számos levél lappanghat különböző ismeretlen helyeken.1 Több tucatra tehető
ugyanis azoknak a munkatársaknak száma, akikkel Gaál levelezett, de a nekik írt levelek nem kerültek
elő a Gaál-leveleket tartalmazó kötet megjelenéséig.
Azóta - szorgos kutatómunka ellenére - sem sikerült többre rábukkanni, mint 35-40 darabra,
köztük mintegy másfél tucat Jócsik Lajoshoz2 intézett levébe, illetve levelezőlapra. Ezek az 1980-ban
elhunyt író hagyatékából előkerült levelek Gaál Gábor korai korszakából, az 1931-1934 közötti
évekből származnak. Értékük abban van, hogy fényt vetnek Gaál szerkesztői elgondolásába, módsze
rére és arra a nem szűnő törekvésére, hogy egyre újabb tehetséges szerzőkkel bővítse a Korunk
munkatársi gárdáját.
Időrendben 1931 októberében írta Gaál az első levelezőlapot Jócsik Lajosnak. Feltételezhető, hogy
már korábban is kapcsolatban voltak, mert Jócsiknak Fodor Lajos álnéven már megjelent egy írása a
Korunk 1930-as évfolyamában.3 Az erre vonatkozó levélváltásnak azonban nincs nyoma. Viszont
1931 augusztusában a Sarló nyári szociográfiai vándorútja során Jócsik egyik csoporttársával Halminál
átlépte a csehszlovák-román államhatárt és eljutott Kolozsvárig, ahol találkozott Gaál Gáborral. Az év
hátralevő részében Jócsiknak e találkozás után két tanulmánya is megjelent a Korunkban. Az 1931.

*GAÁL Gábor, Levelek (1921-1945), sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta
SUGÁR Erzsébet, Bukarest, 1975, 767-769.
2
Jócsik Lajos (1910-1980) író, pubhcista. A két világháború között, mint a Sarló egyik élvonalbeli
tagja a Korunkban, Az Útban a Magyar Újságban közölte tanulmányait, cikkeit. A felszabadulás után a
Nemzeti Parasztpárt egyik vezetője, földművelésügyi államtitkár, áttelepítési kormánybiztos. Regé
nyei, szociográfiai, közgazdasági témájú művei jelentek meg.
3
[JÓCSIK Lajos] Fodor Lajos, A szlovenszkói magyar irodalom válságához, Korunk, 1930. 6. sz.
473-475.

221

október 23-i levelezőlapon Gaál a második tanulmány4 vételét igazolja; azonkívül két ügyben segítsé
gét kéri.
Kedves Uram!
írását nagyon köszönöm. Jó. Felhasználom. De csak a dec.-i számban. (Legfeljebb pár sort hagyok
el.) - Kérem önt ismételten Balogh Edgárt, Horváth Ferencet, Dobossy Imrét s önönmagát serkentse a
Korunkba való dolgozásra. Szüksége van a lapnak önökre. — Sarló könyvét várom. — Jól esne [,] ha
minél előbb írnának.
1931. X. 23.
Nagyon sokszor üdvözlöm
Gaál Gábor
Jellemző Gaál Gábor céltudatosságára és tömörségére: nyolc sorban három fontos dologról ír.
1. Értékeli a küldött kéziratot és tájékoztat a megjelenés időpontjáról. 2. Kéri, hogy Jócsik nyerje meg
a Korunk munkatársaiul a sarlósokat. 3. Sürgeti a Sarló-könyv, nevezetesen a Sarló 1931. évi országos
kongresszusának vitaanyagát tartalmazó A sarló jegyében (Pozsony, 1932) című kiadvány megküldé
sét.
Fél évvel később — a kiadvány kézhezvétele, illetve elolvasása után — arról értesíti levelezőlapon
Jócsikot, hogy a Sarló publicistáit „intenzív munkaközösségbe" lépésre kérte fel a Korunkkal. Kéri
Jócsikot, hogy támogassa törekvésében. Gaál nyilván potenciális munkatársait látta a sarlósokban.
Feltevésének helyességét az elkövetkező évek teljes mértékben igazolták. A Korunk csehszlovákiai
munkatársainak csaknem a fele a Sarló tagjaiból került ki.
Cluj, 1932. április 11.
Kedves Kollegám!
Pár nappal ezelőtt, hogy a kiadványukat elolvastam, azzal a kéréssel fordultam pozsonyi elnöksé
gükhöz, hogy nem volna-e meg a lehetősége annak, hogy a Sarló publicistái intenzív munkaközösségbe
lépjenek a Korunkkal. Hasonló gondolatot nyári itt-tartózkodása alkalmával felvetettem már önnek.
Ez alkalommal arra kérném, kedves Kollégám, tegyen meg minden lehetségest kérésem érdekében.
Mit csinál? Mennyire van tanulmányaival? Nincsen valaminő megírni valója a Korunk számára,
őszintén szeretném, ha állandóan dolgozna a lapnak.
Nagyon sokszor üdvözlöm
Gaál Gábor
Válaszában Jócsik nyilván közölte Gaállal, hogy tanulmányt szándékszik ími a Korunk részére a
kelet-európai (Duna-völgyi) parasztság eladósodásáról. Ezt a szándékát üdvözli Gaál és egyben értesíti,
hogy a nyár folyamán megjelenő „sarlós" számban óhajtja a tanulmányt megjelentetni
Kedves Kollegám!
Nagyon köszönöm, hogy beküldte az Ehrenburg-Bata jegyzetet,5 viszont már nem tudtam a májusi
számra behozni — Pompás témának tartom a parasztság eladósodását. A sarlós számra okvetlen készül
jön el vele. - Nagy hálával venném a Hantos-kritikát.6 - Általában — még egyszer hangsúlyozom kérem jó munkáját, nagy szükségem volna magára. Látom [,] Fabryhoz állandóan müyen kitűnőeket ír
s a Korunkat teljesen elhanyagolja. Viszont ez nem szemrehányás, hanem - irigység. Szeretettel
1932. V. 6.
Gaál G.
A Korunk 1932. évi kettős nyári számában Gaál egyszerre öt sarlós tanulmányát közölte: Brogyányi Kálmán, Dobossy László, Horváth Ferenc, Jócsik Lajos és Morvay Gyula írását.7 Erre a körül4

JÓCSIK Lajos, Kelet- és Nyugat-Európa antagonizmusa (a borítólapon: Kelet- és Nyugat-Európa
ellentéte), Korunk, 1931. 12. sz. 906-908.
5
Hja EHRENBURG, Thomas Bata, a cipőkirály című írásáról van szó, Korunk, 1932. 4. sz.
283-288.
6
Hantos László (1910- ) közgazdász, szerkesztő, publicista. A szóban forgó kritika nem jelept meg
a Korunkban.
7
Az öt sarlós írása a Korunk 1932. 7-8. „sarlós" számában: BROGYÁNYI Kálmán, A fotográfia
társadalmi jelentősége, 561-563., DOBOSSY László, A modern nevelés szociológiája, 550-558.,
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menyre a folyóirat előzó' számában ezekkel a sorokkal hívta fel az olvasók figyelmét:
július vége
felé megjelenő' kettó's számunkban . . . felvonultatjuk oldalainkon... a sarlósokat... kelet-európai
társadalmunk mai problémáit tárgyaló dolgozataikkal". Ugyanott jelezte azt is, hogy e kettős számban
terjedelmes ismertetést közöl „a mai magyar ifjúság kibontakozásának a legfontosabb, történeti-etapp
sugárzású dokumentum"-áról, A Sarló jegyében című kiadványról. Erre azonban sem a jelzett szám
ban, sem a folyóirat későbbi számaiban (nem tudni, miért) nem került sor.
Kedves Kollegám! - A legjobb akarat mellett sem tudtam jegyzetét behozni Huszadika után érkezett.
Lehetetlen volt. A sarlós számban azonban okvetlen hozom, - mert a kultúrkrónika és szemle részek
ebben a számban is, ha rövidebben is megmaradnak. Szalatnai könyvét megkaptam. Nagyon helyes a
maga írása.8 - Balogh Edgár rossz levelező'. Kérem, sarkal[Hja s forszírozza, hogy az anyag minél előbb
jöjjön. A sarlós számot bejelentettem. Szeretném [,] ha minél jobban sikerülne közös munkánk. — Ma
különben részletesen írok Baloghnak.
1932. máj. 31.
Sokszor üdvözlöm
Gaál Gábor
Gaál következő levelezőlapján baráti hangot üt meg. Már nemcsak a Korunk szerkesztésével kapcso
latos ügyekről tájékoztatja Jócsikot, hanem személye felől is érdeklődik:
Kedves Kollegám!
Nagyon köszönöm sorait. A kéziratok jönnek, de lassan. - A maga cikke kitűnő. (Legfeljebb
kiegészítésre szorulna még. A romániai agrár-konzervezió törvényt nem ismeri?) - Mit csinál nyáron?
Szalatnai könyvismertetését tüstént félretettem, amint láttam, hogy Az Útban megjelent - Mi újság?
Nagyon érdekelnének közelebbi hírek Magáról. Szívesen venném, ha írna.
Szeretettel üdvözlöm
1932. júL 7.
Gaál Gábor
Gaál Gábor újabb feladattal bítza meg Jócsikot: fordítsa le Zd. Nejedly: A nacionalizmus pályafu
tása című tanulmányát.9 A „Kemény Gáborral megbeszélt témá"-val kapcsolatos kérdése Jócsiknak a
szlovenszkói magyar középosztállyal foglalkozó tanulmányára vonatkozott. Ezt a témát minden dunai
ország középosztályát illetően Gaál sorra feldolgoztatta a folyóirat külső munkatársaivaL Az egyes
tanulmányok a Korunk 1933. és 1934. évi számaiban jelentek meg.1 °
Cluj, 1932. október 22.
Kedves Kollegám!
Arra szeretném kérni, legyen olyan jó fordítsa le a mellékelt cikket - ha alkalmasnak találja a
Korunkban való közlésre. S addig is[,] míg megcsinálja!,] rövid pár sorban értesítsen arról, vajon
mikorára várhatom a Kemény Gáborral megbeszélt téma elkészülését. - Mi van Balogh Edgárral? Nem
tudja? Még a hó legelején írtam neki - ajánlottan - egy igen fontos levelet s nem válaszolt. - Volt
szíves ön ígérni nekem két füzetet Elküldötte?
Nagyon sokszor üdvözölte:
Gaál Gábor

HORVÁTH Ferenc,/! kelet-európai parasztság az imperializmus korában, 493—506., JÖCSIK Lajos, A
kelet-európai paraszttömegek eladósodása, 525-534., MORVAY Gyula, Nemzedékről nemzedékre,
535-537.
8
SZALATNAI Rezső, Van menekvés, Bratislava-Pozsony, 1932 című tanulmány- és cikkgyűj
teményéről van szó, amelyről Jócsik Lajos elküldte bírálatát Gaálnak. Mivel azonban a szóban forgó
bírálat közben megjelent Az író ködbe menekül címmel Az Út 1932. 5—6. sz. 22. számában, Gaál
eltekintett attól, hogy a Korunkban is megjelentesse.
9
A tanulmány Dobossy László fordításában a Korunk 1932.12. sz. 865-700. számában jelent meg.
1
• E tárgykörben a Korunk 1933. és 1934. évfolyamaiban több mint tíz tanulmány jelent meg.
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Gaál visszatér az előbbi levelezőlapon említett tanulmánytémára és tovább szorgalmazza a sarlósok
bekapcsolását a Korunk munkájába. Jó szemére vall, hogy a Sarló két élvonalbeli tagjának aktivizálását
sürgeti.
Kedves Kollegám!
Nagyon köszönöm pár nappal ezelőtt érkezett sorait. Kemény Gábornak az ön által helyesen
felvetett értelemben írtam. Köszönöm, hogy B. B. füzetének megküldése érdekében intézkedett.1' Balogh Edgár - sajnos - teljesen elhanyagolta a sarlós könyv ügyét. Az a terminus [,] amit a szedés
állását illetőleg tett [,] már három hete, hogy elmúlt s közben még csak egy sort sem írt. A könyvből
így, aminek a gondolatát júniusban vetettem fel, szomorúan kell megállapítanom novemberben - nem
lett semmi. Viszont bármikor rendelkezésre állok hasonló célból, de nem hasonló húzással-halasztással-elejtéssel. - Mit csinál Horváth Ferenc, ez az igazán kitűnő ember? Nem lehet írásra, dologra
bírni? Nagyon örülnék, ha szólna neki.1 a Üdvözölje [,] nagyon sokszor üdvözlöm Magát is. December
elejére tehát dolgozatát várom.
1932. XI. 4.
Gaál Gábor
Jeszenszky Erik megjegyzéseket fűzött Jócsik Lajos: A kelet-európai paraszttömegek eladósodása
című tanulmányához.13 Ez ügyben írandó válaszát illetően kereste meg Gaál Jócsikot.
Kedves Uram! Egyidejűleg ezekkel a sorokkal megküldettem címére ajánlottan Jeszenszky egy
hozzászólását nyári számunkban megjelent cikkéhez. Amennyiben önnek van megjegyzése a cikk
hez [,] kérem [,] tegye meg s ez esetben válaszát együtt hozom Jeszenszky fejtegetésével. A magam
részéről pusztán arra szeretném kérni, hogy amennyiben válaszol [,] úgy legyen a lehető legrövidebb [,]
mert együtt a helyem kevés. Hosszabb válasz esetén kénytelen volnék külön-külön hozni írásaikat, ami
viszont árt a vita plasztikájának.
1932. nov. 14.
Nagyon sokszor üdvözlöm
Gaál Gábor
Gaál a középosztály kérdéséről megindított tanulmány-sorozatról tájékoztatja következő levelező
lapján Jócsikot és beszámol arról a szándékáról, hogy a sorozat anyagát különlenyomatként is kiadja.
Egyben kéri javaslatát olyan szerzőre vonatkozóan, aki tanulmányt írna a cseh és szlovák középosztály
ról. Hogy az ügyet mennyire fontosnak tartja, abból is kitűnik, hogy a levelezőlapot - amit egyébként
felettébb ritkán tett - ajánlottan küldte.
Cluj, 1933. február 8.
Kedves Kollegám!
Amint tapasztalhatta, a középosztály dolgozatok jó része megjelent. Függőben van egy még be nem
érkezett s a jugoszláviai magyar középosztályról szóló írás és Kemény Gábornak még egy közleménye.
A különlenyomat eddig megjelent dolgozatait már kinyomattam. Természetesen a függőben levő dol
gozatok még hozzájönnek és hozzájön még egy speciális rész, amelyre vonatkozólag a tanácsát, illetve
segítségét kérem. Az a szándékom ugyanis, hogy a tervbe vett könyvet azzal teszem teljessé, hogy az
utódállamok uralkodó nemzetiségeinek középosztály kérdéseit is felsorakoztatom. Az a kérésem volna
tehát önhöz, legyen olyan jó [,] ajánljon olyan akár magyar, akár cseh vagy szlovák tollból származó
dolgozatot, amely a sajátos „csehszlovák", illetve cseh és szlovák középosztályokról szól, lehetőleg egy
dolgozaton belül diszkuttálva ezt a kérdést. Ha azonban egy dolgozatban nem lehetséges, úgy elfoga1

' BALÁZS Béla, Intellektüel aggályoskodás, Prága, 1932 című kiadványról van szó, amely a Sarló
kis könyvtára nevű sorozat első füzeteként jelent meg.
12
HORVÁTH Ferencnek 1932-ben két tanulmánya jelent meg a Korunkban: A generációs moz
galmak értelme. Szociológiai kísérlet, Korunk, 1932. 3. sz. 189-195. és^4 kelet-európai parasztság az
imperializmus korában, Korunk, 1932. 7—8. sz. 493-506.
13
L. Korunk, 1931. 1. sz. 83-88.
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dorn kettőben is. Abban az esetben, ha a cseh, illetve szlovák tudományos irodalomban nem volna
ilyen meglehetősen friss keletű dolgozat, úgy szívesen belemegyek abba is, hogy valamely cseh, illetve
szlovák szociológustól megrendelje - lehető minimális honoráriumért. Nagyon kérem [,] intézze ezt el
a lehető legsürgősebben. Szívességét előre is köszönöm.
Nagyon sokszor üdvözlöm
Rec.
Gaál Gábor
Jellemző, hogy Gaál ezúttal is, mint számos alkalommal korábban, tüzetesen tájékoztatja Jócsikot
a szerkesztés gondjairól és konkrét segítségét kéri megfelelő szerző ajánlását illetően a cseh, illetve
szlovák középosztály témájának feldolgozására. Mindezt Fábry Zoltán megkerülésével - nevezett feje
felett - teszi, jóllehet a Korunk borítóján a folyóirat csehszlovákiai szerkesztőjeként Fábry neve szere
pel. Nyilván Jócsikot alkalmasabbnak tartotta ilyen operatív feladatok elvégzésére. Azonkívül e gesztu
sával mintegy érzékeltetni kívánta, mennyire fontosnak tartja Jócsik közreműködését a Korunk szer
kesztésében. Jócsik - mint a Korunk 1934. évi 1. és 3. számában megjelent tanulmányok tanúsítják Vladimír Clementist, a DAV tagját kérte fel a szlovák középosztályról szóló téma feldolgozására.14
Gaál erre utal 1933. február 21-én írt levelezőlapján. Ugyanitt egy újabb tanulmány-sorozat megindí
tásáról ír, amelynek témája a zsidókérdés.1 s A levelezőlapon írtakból nem derül ki, hogy kettőjük
közül ki kezdeményezte e téma feldolgozását, több jelből azonban arra lehet következtetni, hogy
Jócsik vetette fel elsőként e kérdést.
Cluj, 1933. február 21.
Kedves Kollegám!
Nagyon köszönöm szíves intézkedését a tanulmány ügyében. — Különben ezekkel a dolgozatokkal
kapcsolatban tényleg az a szándékom, amit ön a levelében nagyon helyesen kifejt. A különlenyomatokat rendszeresíteni kívánom s már is szervezem egy úgynevezett világnézeti (a különböző ma sűrűn
szereplő világnézetek ismertetési, marxista kritikával ellátott bemutatását) s egy a zsidó kérdéssel
foglalkozó különlenyomat kérdését. Az, amit ön fölvet - még az előbbi kettőnél is jobban megfog.
Próbálja meg, kedves Uram [,] részletesen visszatérni erre, nevezetesen: kikkel, a kérdés melyik szeg
mentumát dolgoztatná föl. Kérem mielőbbi sorait.
Nagyon sokszor üdvözlöm
„ ,
Gaál Gábor
Gaál nem szűnik meg munkára ösztökélni Jócsikot:
Kedves Kollegám! Nagyon köszönöm értesítését. Várom a dolgozatát. A csehszlovákiai zsidóságról
írt dolgozatát feltétlenül küldje el. Meg vagyok róla győződve, hogy kitűnő mondanivalói vannak ezen
a téren is. A zsidókérdés - mint ahogy már említettem is - minden vonatkozásban érdekli a lapot. Nagyon sokszor üdvözlöm
1933. III. 13.
Gaál Gábor
Alig vette kézhez Gaál a kért tanulmányt, további kézirat megküldését sürgeti:
Kedves Kollegám!
Köszönöm mára 24.-i sorait s az azóta beérkezett zsidó cikket Ez utóbbit sajnos még nem volt
módomban elolvasni. Három hétig beteg voltam, s ez mindentől rettenetesen visszavetett. Az ápr. szám
14
Vladimir Clementis (1902-1952) szlovák politikus, államférfi, közíró, a DAV folyóirat társ
szerkesztője. Fontos szerepet játszott a csehszlovákiai baloldali diákmozgalmakban, majd az ország
politikai életében. 1951-ben koholt vádak alapján letartóztatták és 1952-ben kivégezték.
15
JÓCSIK Lajos e tanulmánya A zsidóság Csehszlovákiában címmel a Korunkban 1933. 7-8. sz.
(521-528.) látott napvilágot. Megírására nyilván a német fasizmus hatalomra kerülése késztette. A
Korunk 1933. és 1934. évfolyamában - a kérdést több szempontból megvilágítva - számos tanul
mányt közölt Gaál.

megjelenése is késik. Rövidesen azonban bepótolom mulasztásaimat. Szeretném [,] ha a középosztály
cikk mieló'bb ideérne.
Nagyon sokszor üdvözlöm
1933. IV. 1.
Gaál Gábor
Újabb sürgetés és megismétlődő kérés:
Cluj, 1933. május 5.
Kedves Kollegám!
Nagyon köszönöm még a múlt hó első felében küldött tanulmány vételét. Szeretném, ha lehetőség
szerint a tanulmány második része is beérkezne.1 *
Nagyon sokszor üdvözlöm.
Gaál Gábor
Mi van Horváth Ferenccel?
Kevés híján egy év elteltével jelentkezik csak ismét Gaál Gábor - ezúttal azonban levéllel. (Persze,
az sincs kizárva, hogy közben - esetleg több alkalommal is - sor került köztük levélváltásra, de e
levelek elkallódtak vagy megsemmisültek.) A középosztályról írt tanulmány-sorozat könyv alakban
való kiadásával kapcsolatos újabb elképzeléseiről tájékoztatja Gaál e levelében Jócsikot:
Cluj, 1934. április 12.
Kedves Uram!
A középosztály tanulmányokhoz szóló bevezetőt a májusi számban közlöm.17 Sajnos [,] a külön
lenyomat kihozása ezzel még mindig nem jutott a döntő stádiumba A jugoszláv részt még mindig nem
kaptam meg.
Mi van Balogh Edgár lapjával? Megindult már? 18
Kérném Horváth Ferenccel érintkezésbe lépni és nevemben kérni a Korunkban való dolgozásra.
A kisebbségi dolgozat sorozatot illetőleg elképzelésem az volt, hogy minden különlenyomat önma
gában kerül az olvasó elé s így a tartalma rendszeres feldolgozást kapjon s így teljességében elfogadom
a Maga elképzelését. Mindenesetre ne méretezzük túl a dolgozatokat, mert az elhúzná a dolgozatok
különlenyomatban való összegyűjtésének az idejét. Mindenesetre a munkát minél előbb meg kellene
kezdeni. A nyári duplaszámot teljesen ennek a kérdésnek szentelnők, bár úgy vélem, addig már nagyon
kevés az idő. Mindenesetre munkatervét küldje meg sürgősen, hogy érintkezésbe léphessek a másik két
munkatárssal. Jugoszláviából több ember után is érdeklődtem, még véglegesen nem döntöttem a sze
mély felől. A különlenyomat terjedelme ne aggassza, mert ha más mód nem lesz hozzá, akkor úgy
oldom meg a dolgot, hogy amennyiben nem jön közbe valami elkerülhetetlen, kivédhetetlen külső ok,
akkor januárban a lap tizedik évfolyamába lép s ezt a tizedik évet egy külön kiadvánnyal akarja
dokumentálni A kiadvány egy nagyon testes könyv volna, amelynek a nyomdaköltségét külön ember
rel szerveztetném be, előfizetési és hirdetési alapon. Ebbe a kiadványba a dolgozatok jó része, avagy
talán az egész is helyet foglalhatna.
A lényeges minél előbb a pontos terv közlése, lehetőleg az egyes dolgozatok terjedelmének hozzá
vetőleges feltüntetésével
Nagyon sokszor üdvözlöm
Gaál Gábor

16

A Clementis-tanulmány (1. Korunk, 1934. 1. és 3. sz.) fordítását Jócsik Lajos végezte. A két
részből álló tanulmány második részét sürgeti Gaál.
17
L. JÓCSIK Lajos, A középosztály-kutatás szempontfai, Korunk 1934. 5. sz. 342-345.
18
Balogh Edgár 1934 elején Lőrincz Gyulával együtt folyóiratot szándékozott indítani Sarló cím
mel, terve azonban - nyilván anyagiak híján — nem valósult meg. (L. Fábry Zoltán válogatott levele
zése 1916-1946, Bratislava, 1976, 415.)
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Gaált nyilván nagyon leköti ebben az időben a folyóirat szerkesztésének és adminisztrálásának
gondja: rövid pár soros levelezőlapokon tájékoztatja, nógatja Jocsikot. Ezúttal A szlovák-magyar
kultúrérintkezés című tanulmányának19 beküldését sürgeti
Kedves Kollegám! Az iránt érdeklődőm, hogy a júL-aug.-i duplaszámra jöhet-e a dolgozata? A
dolgozatra jún. 20.-ig volna szükség, mert a duplaszám júl. 5.-én jelenik meg. Kérem mielőbbi szíves
értesítését Horváth Ferencet animálja munkára. Nagyon sokszor üdvözlöm.
1934. VI. 4.
Gaál Gábor
A ,,másik" tanulmány, amelyről említést tesz következő levelezőlapján Gaál Jócsik Lajos: A cseh
szlovák államalakulás című írásműve2 ° volt
Kedves Kollegám! Az érintkezésről szóló kéziratot megkaptam. Köszönöm. A duplaszámban
hozom. - őszintén sajnálom, hogy a másik tanulmánnyal annyi baja van. Nagyon sokszor üdvözlöm.
1934. VI. 23.
Gaál Gábor
Gaál ismét újabb kéziratokat sürget és a már több ízben reklamált munkatársakat kéri számon.
Kedves Kollegám! Nagyon szívesen venném [,] ha pár sorban értesítene arról, hogy a további
dolgozat beküldésére mikor számíthatok? — Horváth, Dobossy és mások kéziratára tényleg nem lehet
számítani?
Nagyon sokszor üdvözlöm
1934. X. 4.
Gaál Gábor
Több levél, illetve levelezőlap nem került elő a hagyatékból, jóllehet Jócsik 19 38-ig állandó munka
társa volt a Korunknak.21 Elképzelhetetlen tehát, hogy 1934 után megszakadt volna a levelezés
közöttük. Nyüvánvaló, hogy az ebből az időszakból származó levelek elpusztultak.
Ám az így is megmaradt 17 levél, illetve levelezőlap alapján néhány fontos következtetést lehet
levonni.
1. Gaál Gábor széles látókörre valló, kivételes szerkesztői koncepciójáról tanúskodnak azok a tanul
mányok (a középosztály kérdése, a zsidókérdés stb.), amelyek megírására négy ország — Románia,
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Magyarország - társadalomtudósait kérte feL Ebben is az a felfogása
nyilvánult meg, hogy ezeket a kérdéseket komplexen, az egész Duna-medence térségére kiterjedően
kell megvizsgálni a Korunkban.
2. Noha Fábry Zoltán személyében állandó képviselete volt a Korunknak Csehszlovákia területén miként ez a Jócsikkal folytatott levelezésből is kitűnik-, Gaál a folyóirat egyes szerzőivel ennek
ellenére közvetlen kapcsolatot tartott fenn. Gaál közismerten a gyors intézkedések híve volt. Ebben
nem talált partnerére Fábryban. Ezért szinte kezdettől fogva elégedetlen volt az ő szervezői, adminisztrálási, előfizetőgyűjtő munkájával Fábry képtelen volt a kívánalmaknak megfelelően ellátni ezeket a
teendőket. Nem rendelkezett ugyanis kellő gyakorlati érzékkel, azonkívül nagymértékben lekötötték
erejét saját lapjának, Az Útnak szerkesztési gondjai s végül egyre gyakrabban jelentkező betegsége tette
hosszabb-rövidebb időre munkaképtelenné. Ez a körülmény késztette Gaált arra, hogy Fábry megke
rülésével, közvetlenül lépjen érintkezésbe számos csehszlovákiai szerzőjével, és hogy 1933-ban felkérje
Balogh Edgárt a Korunk csehszlovákiai ügyeinek intézésére. Mivel Balogh Edgár a teljes képviseletre
tartott igényt, Fábry személyére való tekintettel nem sikerült megállapodniuk. A képviselet megosztá
sára 1935 nyarán - Balogh Edgár közvetítésével - került csak sor.
3. A sarló jegyében című kötet anyagával való megismerkedés után Gaál potenciális munkatársakat
látott a Sarló tagjaiban, akik akkor már a szocializmus elkötelezettjei voltak. Igaz, 1931 előtt is
munkatársa volt már a Korunknak néhány sarlós - Morvay Gyula, Sellyei József, Szalatnai Rezső - ,
19

L. JÖCSIK Lajos, A szlovák-magyar kultúrérintkezés, Korunk 1934. 7-8. sz. 493-499.
L. Korunk, 1934, 9. sz. 613-620.
21
Jócsik Lajosnak 1935—1938 között öt tanulmánya jelent meg a Korunkban.
ao
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de a mozgalom pozsonyi országos kongresszusa után egyre több sarlóst vont be Jócsik Lajos, Balogh
Edgár és mások révén a Korunk munkájába. Ez - miként Csanda Sándor: A csehszlovákiai magyar
irodalom a Korunkban című tanulmányából22 is kitűnik, jelentős mértékben hozzájárult - főként a
harmincas években - a folyóirat tárgykörének gazdagításához és általában a Korunk profiljának kiala
kításához.
4. A Jócsikhoz intézett levelek, levelezőlapok Gaál Gábor szívósságára is fényt vetnek. Arra a
tulajdonságára, hogy egy-egy elképzelését (tanulmánysorozatok, a sarlósok bevonása a folyóirat mun
kájába stb.) minden felmerülő nehézség ellenére következetesen megvalósította. Ez a tulajdonsága
minden vonatkozásban megnyilvánult. Nem utolsósorban ennek tudható be, hogy buktatókkal tele,
bonyolult politikai körülmények között — szinte a csodával határos módon — szerkesztette és tartotta
fenn a Korunkat, amelyet önfeláldozó, lankadatlan munkával a magyar haladás nagy hatású, európai
színvonalú marxista folyóiratává fejlesztett

22

L. Irodalmi Szemle, 1982. 3. sz.252-265. és 1982. 4. sz. 352-369.

