
LEVELEK A SZERKESZTŐSÉGHEZ 

Feljegyzések Nagy Dánielről 

Tavaly látott újra napvilágot Nagy Dániel Cirkusz című műve. Már a regény 
1926-ban megjelent első kiadása is nagy port kavart fel, amikor a Korunk első év
folyamában Szentimrei Jenő írt róla lelkes méltatást. Újra felmerült a kérdés: ki 
volt valójában a mű írója és milyen szerepet játszott a sajtóban? 

Csehi Gyula professzor szakszerű értékelése adja kezembe a tollat, hogy föl
idézzem Nagy Dániel emberi alakját és újságírói arcképének főbb vonásait. Meg
jegyzésére, hogy „Nagy Dániel életének és művének összefüggő ismertetésére nem 
vállalkozhatik", valamint „elkerülhetetlenül töredékesen szólhat csak a Cirkusz 
szerzőjéről", legyen szabad kiegészítenem a mű előszavában ismertetett adalékokat 
egy képpel, amely a Magyar Újság szerkesztőségében fűzött össze bennünket, ahol 
mindennapi megnyilatkozásai közben láthattam magam előtt Nagy Dánielt, és élhet
tem át némely fordulatot is az életét érintő eseményekből. Hadd szegődjem még 
egyszer kísérőjéül a kurta útszakaszon, amely a Magyar Újság várakozásteljes ala
pításától az ő lapba vetett hitének összeomlásáig vezetett. 

A szavak, az írás, az élet szerelmesét ismertük meg benne. De hogy leginkább 
mi vonhatott a bűvkörébe bennünket, fiatal újságírókat, máig sem tudom. A szer
kesztőségben eszembe sem jutott, hogy egyéniségét, mozdulatait meg kellene örö
kíteni. 

A régi aradiak közül kevesen emlékeznek a színházépület tőszomszédságában 
tágasodó térnek arra a hatalmas épületére, amelynek második emeletén rendezte 
be Nagy Dániel 1926 végén a tervezett napilap szerkesztőségét. A régi ház az évti
zedek pergése közben lényegileg nem változott. Ám csaknem öt évtized múltán egyet
len lakó nincs, aki számon tartaná, hogy falai között „élt, fáradozott és verejtékezett" 
az író (mint ahogy Szentimrei Jenő beszámolt a korábban látottakról) s készült az 
őt jellemző lendülettől áthatottan újszerű, friss napilappal meglepni aradi és kör
nyékbeli olvasóit. 

Nap mint nap találkoztunk. Egy kurta órát sem hiányzott talán a munkahe
lyünkről. Amikor a város színházépületének régi órája kötelességszerűen négyszer 
kondult meg, kezdődött a Magyar Újság feszültségtől terhes szerkesztőségi élete. 
A szerkesztőségben is pózmentesnek s valahogy ezért ünnepélyesnek tűnt. Az 
ő életében a szerkesztőség nemcsak műhelyt jelentett, de otthont is. A szerkesztőségi 
gárda tagjait haladó gondolkodású, tollforgató emberekből válogattuk ki, hogy ver
senyezhessünk a nagyvállalatok és bankok hatékony támogatását élvező, részvény
társaságokba tömörült aradi napilapokkal. Műhelyünkben köréje csoportosultunk. 
Gondokba merült egyéniségét a szerkesztőség egyszerű berendezése sajátos keretként 
vette körül. Minden érdekelte, mindig írt, akkor is, mikor beszélt, ízesen, kevés 
szóval, sokatmondóan, sújtva és elismerőn. Lassú lejtésű beszéde kellemesen hatott 
környezetére. 

Az irodalmi élet figyelmét az akkori társadalmi élet jellegzetes alakja, Bérczy 
Lajos tanár és Cziffra Géza, a tehetséges költő, később világhírű filmrendező hívta 
fel az aradi színház behízelgő mosolyú, egykori kardalosára. A húszas évek elején 
a lapalapítás, az irodalom és költészet körébe vágó bármely megnyilatkozás sután 
hatott, ha valamilyen formában nem kapcsolódott az őszi éjszakákat kissé fázósan, 
társtalanul vagy egyik-másik diákbarátjával végigkóborló, ifjú titánnak tűnő Cziffra 
Géza és a prózájával mind újabb elismerőket toborzó Nagy Dániel rajongó sze
mélyiségéhez. Csak az újságírók nem akarták elismerni. S minthogy agyonhallgat
ták, azok tudatában, akik már olvasói közé tartoztak, neve úgy élt, mint aki az új
ságírók társadalmán kívül létezik. A napilapok olvasói jóformán a nevét sem ismer
ték, esetleg a halála után tudták meg, ki volt, milyen számottevő tehetség hordozója 
a Cirkusz, a Piros frakk, a Börtönök bús lakója és más művek írója. 



Ellátogattam a szerkesztőség régi helyiségébe. Itt mondta ki kedvére a Cirkusz 
szerzője minden meglátását és ítéletét. ...Egyszer, amint a belső szerkesztői szobába 
toppantam be, szokása szerint ott ült már az íróasztala mellett. Asztalaink tőszom-
szédok voltak. Figyelmesen végigpillantott az őt körülvevő újságok sűrűjéből, és 
kérdésemre, mit ír majd a holnapi számba, barnavillanású tekintetében mosoly 
derengett. 

— Cikkem kész — mondotta —, csak még meg kell írnom — hangzott kész
ségesen a szava. 

Olykor írta, máskor egyenesen gépbe diktálta csiszolt formában a gondolatait. 
Szabályos, egyenletes betűivel rótta két kutyanyelvet hamarosan betöltő, színes hí
rét, s nemsokára elsőnek csodálhattam stí
lusának megkapó gördülékenységét. Amint 
forgatom — idestova fél évszázad távlatá
ban — a Nagy Dániel főmunkatársi nevé
vel fémjelzett lap első számait, az a meg
győződésem, hogy a Magyar Újságban nap
világot látott, nem egy kerek, formás írását 
bizony ma is megkülönböztetett gyönyörű
séggel lehet olvasni. A magyarpárti lap
ként induló újság a haladó gondolkodású 
szerkesztőség munkája és az ő újságírói 
tevékenysége nyomán balra tolódott: helyt 
adott a romániai munkásmozgalom aradi 
megnyilatkozásainak is. Az egységes szak
szervezetek aradi szaktanácsának titkára 
részletesen nyilatkozott a lap 1927. február 
15-i számában az aradi munkásság problé
májáról. A munkanélküliség és a dolgo
zók elszegényedése állandóan visszatérő 
témája a lapnak. 

Kikről írt a lap főmunkatársa? Te
matikájának motívumai itt is azok voltak, 
mint az irodalomban. Érdeklődése hom
lokterében cikkeiben és riportjaiban egy
aránt az élet elesettjei állottak: a társa
dalom perifériájára szoruló, tengődő, nyo
morgó parasztok, városiak, lelki sérültek, 
tragikomikus konfliktusok között ver
gődő kisemberek. Megkapó képet rajzol a Nagy Dániel a húszas években 
városból távozó cigányprímásról, Mátyás
ról, a főpincérről, a kiflit lopó öregúrról és az ibolyát áruló, fiatalságukat sirató 
asszonyokról. Költői hasonlatban villantja föl az éjszakák szomorú, köhécselő alak
jait, az „érthetetlen életfigurák"-at, akik a halálról vitatkoznak, majd a veszeke
dést azzal végzik, hogy mind a hárman elalszanak, asztalra bukott fejjel, akárcsak 
„három sovány, éhes éjjeli bagoly". Mint éles megfigyelő, még a gazdasági világ
válság kezdődő napjaiban becsukásra kényszerülő zálogház világába is betekint, 
ahol ott rekedt a valamikor pénzre szorultak holmija. 

Alig mozdult el a szerkesztőségből, mégis világos képet alkotott magának a 
mégoly bonyolult történésekről is. Nagy Dániel, a riporter, sokszor az apró és túlsá
gosan részletes kutatások helyett összefüggő egységbe fogta a történések sok szálból 
álló szövevényét. 

A Piros frakk című regényében és más művében a tragikus megalázásokat, 
végzetes fordulatokat bemutató írónak alaptermészete volt a borúlátás. Estéli sétáin
kon kedélyesnek mutatkozott, de még a szép aradi tavaszban sem tudott kiszakadni 
örökös töprengéseiből, amelyek háttere gyötrő halálfélelem lehetett. Hova tűnt élet
szeretete? Lassanként újságírói színfoltjaiból is kifogyott az életigenlés. Így Éjféli 
árnyak című színes hírfejében már fáradt konflisokat emleget, amelyek „ődöngése 
közben a márciusi földben megmozdulnak a füvek gyökerei, titokban csókra ölel
keznek, hogy megtermékenyülve, néhány hét múlva üdvözöljék a világot, amelyben 
mindenki boldog, csak az ember nem". 

Az üzleti szellem merőben hiányzott egyéniségéből, s lehet, hogy éppen ez 
tette bohémmé. Nem tudta megtenni, hogy kiszolgálja az igazságtalannak felis-



mert társadalmat, mint ahogy a nagytőkétől támogatott napilapok tették. Hogy biz
tosítsa a lap létét, csak két utat követhetett volna: hogy kolduljon, esetleg meg
tanuljon akvirálni. Am önérzete mindkettőben gátolta. Képtelen volt magáévá tenni 
azt a gondolkodásmódot, amely a nagytőkétől finanszírozott lapoknál közismert volt, 
s a becsület útját választotta életformának. 

A Cirkusz előszava kitér a szervezett újságírók nélkül maradt, krajcáros lap 
bonyodalmaira. Nem említette az első, baljóslatú tünetet: a lap kiadóhivatali igaz
gatója, Révész Róbert, aki éveken át a Brassói Lapoknál tevékenykedett, hamarosan 
kilépett a lap kötelékéből, s az irányítás feladata az általános versengés közepette 
a tapasztalatlan Nagyra hárult. Mindenkivel konfliktusba került, mint „a tragé
diák későn jött hősének" az egyenlőtlen küzdelemben „el kellett buknia". 

Bár a laphoz tartozó újságírók egymás után széledtek széjjel, sorsára hagyva 
a Magyar Újságot, ő rendületlen kitartásával a lap mellett maradt. De hagyjuk eze
ket a napokat. Ami Danival ezután történt, különben is szerkesztői területen esett 
meg vele. Az akkori nézeteltérés és összeütközés nyomán támadt áldatlan helyzet 
azonban nem tartott sokáig. 1928-ban búcsút véve a Maros-parti várostól, közöltem 
vele a messze idegenbe tervezett utazási szándékomat. Akkoriban igen különböző 
szakmához tartozó fiatalok, művészi hivatásnak nekivágó ifjak készültek búcsút 
mondani Aradnak, távoli metropolisokban keresve az érvényesülés útját. Minden 
régi ellentétre és vitára fátyolt borítva, mintegy útravalóul, Nagy Dániel lapjában 
közölte legbarátibb jókívánságait és egyben szívhez szóló, emlékemben ma is vilá
gosan föllobbanó, szép aradi üzenetét, egy hangulatos írásában: „Az embert vágyai 
lendítik, álmai vezérlik. Ne hidd, hogy a Lac Léman vizének más színe van, homok
jának más tapintása, mint a Marosnak. A Maros finom homokjánál nem selymesebb 
tapintású a Lac Léman homokja sem. Repülni bárhova lehet, de az élet igazi boldog
ságát csak idehaza ismerhetjük meg." 

Nagy Dániel 56 éves korában fejezte be boldogtalan életét, hőn szeretett Arad
jától távol. Csak egyetlen cimbora kísérte utolsó útjára volt aradi kollégái közül: 
Kócsy Jenő szerkesztő vett búcsút barátjától, aki nem hagyott hátra egyebet, mint 
boldogtalan irodalmi hőseinek hosszú sorát. Visszaemlékezésem a régi dolgozótárs 
hódolata. 

Arad, 1970. szeptember Seidner Imre 

HELYREIGAZÍTÁS. Szeptemberi számunk vezércikkében (az 1291. lapon) a nye l 
vek egyenértékűségével kapcsolatban nem „kölcsönhatásokat", hanem — mint az 
egyeztetésből kitűnik — kölcsönhatást olvasandó. A Feljegyzések Ferenczy Béniről 
című levél alól (1460. lap) k imaradt Murád in Jenő műtörténész neve mel lő l a társ
író Gheorghe I. Bodea tudományos kutató neve. 
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