
17 M: 
Sz: 
Z: 

18 M: 
Sz, Z: 

19 M: 
Sz, Z: 

21 M: 
Sz, Z: 

22 M: 
Sz, Z: 

27 M: 
Sz, Z: 

28 M: 
Sz, Z: 

29 M: 
Sz, Z: 

33 M: 
Sz, Z: 

35 M: 
Sz, Z: 

36 M: 
Sz, Z: 

De mit az élet nekünk? 
De mit az Ítélet nekünk? \ 
De mi az ítélet nekünk? 
Ha lesz is, soká lesz 
Ha lesz is az, sokára lesz! 
S mi több, mi főbb, 
És ami több, és ami fő: 
Majd meg kegyelmet adna nekik ő . . . . 
Még majd kegyelmet adna nekik ő . . .-
Ne várakozzunk; a vérengző 
Ne várakozzunk; e vérengező 
Mindaddig szórjuk rajok 
Majd addig szórjuk rajok a 
A szörnyű halálos nyavalyát 
Szörnyű halálos nyavalyát, 
Mig hirmondónak marad csak egy, , 
Amig hirmondónak marad csak egy, 
Nekünk az isten most kevés, 
Nekünk most az isten kevés, 
Hozzád fohászkodom, pokol, 
Hozzád imádkozom, pokol, * 
Ez uj esztendő ünnepén : 
Az uj esztendő reggelén : 

A véglegessé váló szöveg érdekében itt jegyezzük meg, hogy a kritikai kiadásban (1951) 
a 6. sor hibásan (a még szócska kihagyásával) szerepel, így: 

De azért elbírja fegyverünk, 

Amikor Mikszáth azzal mentegetőzött, hogy a költemény „hitelességeért nem kezes
kedhetik", bizonyosan az előtte levő másolat hibás, döcögős soraira gondolt; viszont a költe
mény „hangulata" az ő szemében is „valószínűvé tette, hogy az csakugyan Petőfink tollából 
folyt". 

Valóban, a fenti szövegpárhuzamok azt mutatják, hogy a Mikszáth által közölt másolat 
volt a leghibásabb: a 17. sor á vers gondolatmenetében szinte értelmetlen, a 18, 19, 22, 27, 28 
és 29. sor pedig szánalmasan döcög. 

Mégis jelentős ez a közlés, mert íme, a dátumok mutatják: Petőfinek ezt az elfelejtett 
forradalmi költeményét 1874-ben Mikszáth vitte először az olvasóközönség elé ! Talán épp az 
ő hibás közlése indította Szini Károlyt arra, hogy sietve publikálja saját lapjában a maga 
jobb másolatának szövegét. 

Honnan jutott Mikszáth, meg Szini Károly, meg Závodszky a háromféle másolathoz? 
— nem tudjuk. A szövegeltérések arra vallanak, hogy e másolatok nem azonos ,,eredeti"-ről 
készültek. Viszont Színinek és Závodszkynak közelálló szövegei alapján föltehetjük, hogy ők 
egyazon „eredeti"-nek némileg különböző, de csak kevéssé rontott másolatát bírták. 

Végeredményben az 1874. évi háromféle szöveg egyikének sem sikerült megtalálnunk 
az eredetijét. De azzal, hogy felkutattuk a Závodszky-féle szöveget megelőző két korábbi 
közlést: lehetővé tettük, hogy Petőfi kritikai kiadásának majdani javított és bővített kiadásá
ban az olvasó e költemény utóéletéről és szövegváltozatairól is tájékoztatást kapjon. 

Bisztray Gyula 

Ady: „A mesebeli János" c. versének keletkezéséhez 

Adyval kapcsolatos böngészések során egy Ignotus-cikkre bukkantam, amely érdekesen 
vág egybe Ady: A mesebeli János c. versének képrendszerével. 

1914 nyarán kitört az első világháború. Az első hetekben egyedül Ady és" Kaffka látnak 
tisztán. A Nyugat költői még a háborút dicsőítik, amikor már sorra jelennek meg Ady háború
ellenes versei. Ady már az első pillanatban felismeri, hogy „Harcunk a magyar Pokollal van", 
hogy ez a háború a megváltó forradalom helyett tört ki és emberként az embertelenségben 
ellenszegül a barbár vérontásban. A mesebeli János c. verse gúnyos, keserű hangú felelet 
Ignotus háborút üdvözlő vezércikké/e (Nyugat, 1914. aug. 1. Ignotus: Háború). Cikkében 
Ignotus kifejti, hogy mindenkinek, aki nem kíván szerb, román vagy orosz lenni, hanem 
magyar akar maradni egy nagy, történelmi Magyarországban, létérdeke, az Osztrák—Magyar 
Monarchia fennállása. (Ignotus egyébként még a későbbiekben is azt vallja, hogy a német 
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kapcsolat nem veszélyezteti a magyar létét, hanem ellenkezőleg, bekapcsolja egy nagy kultúra 
áramkörébe. Ignotus: J. F. Neuman „Mitteleuropa" koncepciójával kapcsolatban, 1915.) 

, , . . . Mióta ez a birodalom fennáll: ez az első háborúja, amely népeinek háborúja. 
Nemcsak általuk folyik, hanem értük is, — nemcsak a birodalomnak érdeke, hogy éljen, 
hanem azoké is, akik benne élnek. Hogy aztán, az osztrák — magyar monarchia életét bizto
sítottuk, abban nekünk magyaroknak fussa a számadásunk, az megint azok okos önzésének 
dolga, kik így e monarchián mindenkorra (vagy, mert a történelemben örökkévalóság nincs 
hosszú időre), bennrekednek. Most már csak világos, hogy nemcsak a magyar érdek esik össze 
a birodaloméval, de a birodalomé is a magyar érdekkel — végső soron tehát mindenkié,.kinek 
e birodalomban kell élnie. Ma nincs a napja, hogy erről szót ejtsünk, csak még egyszer gondol
juk el, ami nem igéret, vagy biztatás, hanem tétel; hogy minél biztosabb e birodalmon belül 
a magyarnak élete, annál többet tehet és áldozhat itt minden egyéb életért. Egyébkén! pedig: 
M i n d e n m e s e v a l ó s á g s még nem v o l t mese , m e l y b e n a k i a k i r á l y 
k i s a s s z o n y t m e g v á l t o t t a , a k i r á l y k i s a s s z o n y az övé ne l e t t 
v o l n a . A magyarság magáért dolgozik, mikor e monarchiát megváltani siet gonosz meg-
alázottságából." — fejezi be cikkét. 

A mesebeli János erre adott válasz (Nyugat, 1914. dec. 1.). Ady már ekkor látja, hogy 
nem a magyarért hull a magyar Jánosok vére, hogy nem esik egybe a két érdek, hogy a király
kisasszony csak mese, de nem valóság. A messze város — Bécs, a királylány — a politikusok 
csalfa álma. 

Bajban van a messze város, 
Gyürkőzni kell a Halállal: 
Gyürkőzz, János, s rohanj János. 

Ez a tétel. Ezt követi egy fájdalmas, ironikus kifejtés: 

Mesebeli király-lyánnyal 
Hogyha akarsz találkozni: 
Hadakozzál a sárkánnyal. 

Kellesz a nagy arénára 
Akkor is, ha életednek 
Életed lesz majd az ára. 

Miért megy hát mégis megcsalatván a halálba? Erre csak valami őserejű, a logikátlan
ságból erőszakkal logikussá tett érvvel tud megfelelni: 

De csinálod, mert csinálod, 
v. De csináld, mert erre lettél, 

S ha már álltad, hát kiállód. 

És íme Ignotusnak a keserű válasz: 

A király-lyány: mese, János, 
De nincs élőbb a mesénél 
S mese ellen minden káros. 

Űjból a tétel jön befejezésül: 

4 . Bajban van a messze város,. 

A két refrén között nincs ellentét. Ebben fejeződik ki a költő tehetetlensége az esztelen, 
véres háborúval szemben. ,,. . . . mese ellen minden káros." 

Később, amikor már kibontakozott az egész haladó irodalom háborúellenes frontja, 
Ignotus is közéjük állt, de a mély szakadék mindvégig megmaradt a Nyugat mozgalmán 
belül: Ady és hívei a forradalmat várták, Ignotusék reformokkal szerettek volna kilábolni 
a háborúból. Az idő Adyt igazolta és érdekes véletlen, hogy éppen Ignotus „kínozza ki" már 
a halálos ágyán Ady utolsó versét: 
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Baljóslatú, bús nép a magyar. 
Forradalomban élt s ránkhozták 
Gyógyítónak a Háborút, a Rémet 
Sírjukban is megátkozott gazok. 

(Üdvözlet a győzőnek, 1918. nov.) 
Róbert Zsófia 

Radnóti Miklós vallomása olvasmányairól 

Ady Endre vallomása olvasmányairól évtizedekig rejtőzött feltáratlanul a Kőhalmi 
Béla.által szerkesztett Könyvek könyvében (Bp., é. n. [1918]), amíg 1958-ban Varga József 
közzétette Adynak ezt az „elfelejtett" írását.1 Másik nagy költőnk, Radnóti Miklós a Könyvek 
könyve (Bp., 1937) második kiadásában nyilatkozott kedves olvasmányairól. Ez a vallomás 
Adyéhoz hasonlóan nem szerepel a költő műveinek egyetlen kiadásában sem, noha értékes 
adatokat tartalmaz Radnóti világképének kialakulásáról, érdeklődéséről és olvasmányairól. 

Kőhalmi Béla 1937-ben az alábbi körlevelet intézte 2000 magyar íróhoz, tudóshoz 
és művészhez: 

„1. Világképe, eszményei kialakulására, fejlődésére, mely művek voltak jelentős be
folyással? (Nem katalógusszerű felsorolást kérek.) 

2. Mely művek voltak azok, amelyek hatása messze túlnőtt az ún. »elolvasandó köny
vek« hatásán, melyek azok, amelyeket függetlenül attól, hogy mennyit köszönhet nekik, sze
ret (újra meg újra visszatérő olvasmányok !), melyek azok, amelyeket trouvaille-ként üdvözölt, 
volt-e köztük olyan, amelynek kívánatos, szükséges megrendülést köszönhetett? (Döntő 
olvasmány!)" 

Nem érdektelen meg említeni, hogy a kiadványban Kőhalmi Béla előszava figyelmeztet 
a fasizmus veszélyére, és vele szemben az igazi kultúra értékeit vonultatja fel, mint a védekezés 
egyik formáját. Rámutat a hitlerizmus könyvégetéseire célozva, hogy „az új barbarizmus 
pedig a nyomtatott szó erejének, a műveltség vonzerejének hanyatlásával kezdődik". Ez az 
új barbarizmus lesz majd, amely vallomása után néhány évvel Radnóti Miklós életét ki fogja 
oltani. A Könyvek könyve a maga sajátos módján szellemi fegyver volt az akkor előretörő 
fasizmussal szemben. 

A könyv végén található statisztika kimutatja, hogy ebben a kötetben Ady Endrét 
nyilvánítják legtöbben visszatérő döntő hatású költőnek (68), a sorrend a továbbiakban a 
következő: Tolsztoj (főleg a Háború és béke; 58), Dosztojevszkij (főleg a Karamazov és a 
Félkegyelmű; 57), Arany János (54), Goethe (47), Shakespeare (43) stb. (Zárójelben a meg
említések száma.) 

Kőhalmi Béla szerkesztő körlevelére Radnóti Miklós az alábbi választ küldte: 
„Mikor az ankét kérdéseit megkaptam, egyszerű és tiszta válasz fogalmazódott meg 

bennem. Könyvekre emlékeztem s állandóan forgatott könyveimről készítettem számadást. 
Nem írtam meg, amit elgondoltam s ime, négy hét telt el azóta és állandóan foglalkoztatott 
a kérdés. Egyre több és több könyv jutott eszembe, egyre nehezebbé vált a megfogalmazása 
annak, amit gondolok. A lélekre az olvasás kezdeti állapotában nem művek hatnak, hanem 
olvasmányok tömege, melyek legtöbbje nem is érdemli meg azt, hogy műnek nevezzük, később, 
a tudatosodással együtt a művek, még később a remekművek hatása'lép előtérbe, — s már 
javítom is: esetleg csak művek részletei, egy mondat lejtése, egy jelző, egy inverzió, a mű 
mögötti attitűd, vagy csupán a mű létezésének tudata. 

Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx műve, holott csak Kautsky magya
rázatából ismerem, s a körülötte dúló irodalmat is hiányosan és tervszerűtlenül. De hatott sok 
más is, szinte elmondhatatlan, a gyermekkortól kezdve. Túl a forma problematikáján, mely 
természetesen sokat foglalkoztatott, szerep jutott a világkép kialakulásában. Proust: A la 
recherche du temps perdu-\ének, pedig kötetei sorát máig sem olvastam végig s bizonyosan 
tudom, hogy megemlékezhetem egy „Sírnak a hősök" című vidám háborús anekdotakönyvről, 
melynek szerzőjére nem is emlékszem s melyet kisfiú koromban sokszor elolvastam. A „köny-
nyes humorai" elbeszélt sebesülések és halálok olvasása a szándékolt hatás ellenkezőjét váltotta 
ki belőlem s legalább annyira hozzájárult világgal ismerkedő ijedtségemhez, mint a boltok 
előtti sortállás, vagy udvari szobánknak sűrű rémületes csöndje, mikor apám katonai behívóját 
olvasta az ablak előtt és némán állt ott, míg teljesen be nem sötétedett. Tízéves korom felejt
hetetlen emléke a Bacchylides Békedala, mely akkoriban jelenhetett meg s melyet, mint jóval 
később megtudtam, Babits szövegében mondott el egyszer nálunk egy akkor főiskolás rokonom. 
Azóta kísér: Minden jó magvat a béke hint a földre . . . 

1 VAKGA JÓZSEF: Ady Endre elfelejtett vallomása kedves olvasmányairól és ismeretlen levele Kőhalmi 
Bélához. I tK, 1958. 5 1 0 - 5 1 2 . 
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