
Vi l l i . Vettem Apám Uram Szent Miklósról 15. July es Sámuel Batyam Uram levelet Die 19. 
es János Batyam Uram levelet 30. Juny. 

X. Vettem Apám Uram Tordarol 19. Augusti irt levelet Amsterdamban Die. 10. 9bris 
XI. Vettem Apám Uram Kamarásról 24. Augusti irt levelet Amsterdamban 10. 9bris 

XII. El fogót veszni mert nem vettem, avagv hogy Apám Uram nem irt 7berben 
Haec in Annis 1691. 1692. 1693. 

Csapláros István 

VÖRÖSMARTY EGY LENGYEL TÁRGYÚ VERSE 
Egy kibujdosott' vég óhajtása 

Vörösmarty lengyel tárgyú versei általában közismertek: A hontalan (1835), Az élő szobor 
(1841), Az elveszett ország (1844) és Az emberek (1846). Ezeken kívül utalások találhatók más 
műveiben is. A fent említett versek egy részének keletkezéstörténete ma még nem mindig 
egészen világos, de úgy érezzük, hogy máris találtunk számos érdekes adatot létrejöttük ma
gyarázatához, amihez későbbiek folyamán még vissza fogunk térni. 

E kis közlemény keretében egy ismeretlen lengyel tárgyú versről szeretnék szólni. Az isme
retlen megjelölés talán nem is egészen pontos, a verset, a disztichonban írt hatsoros epigrammát 
idáig is ismertük, csak azt nem tudtuk róla idáig, hogy az 1830/1831-es lengyel felkelésre vo
natkozik. 

Az Egy kibujdosott' vég óhajtása c. epigramma a következőképpen hangzik: 
Külföld' halma födend, leütöttet nem honi harczban, 

Sírba rokon könytől megsiratatlan esőt; 
Hintse el, a'ki letesz nyugalomra, a'szánakozó kéz 

E' szivemen hordott port hideg arcaimon. 
Szent por ez: a haza földéből bujdosva hozam ki, 

Mely rabigában viszály s orgyilok által esek. 
1833. 

Vörösmarty Mihály Összes müvei. Kisebb költemények II. köt. (1827—1839) Bp. 1960. 118« 
lapján levő szöveghez uo. a 437—438. lapokon levő jegyzetanyag csak az első megjelenést adja: 
Aurora 1834. 311., valamint az epigramma megjelenési környezetét, a későbbi kiadásokat, 
valamint a szövegváltozatokat. 

Ez az epigramma Vörösmarty legkorábbi lengyel tárgyú verse! 
Az epigramma hősének mintájául azok a lengyel menekültek szolgálhattak — köztük a 

varsói egyetem jogi karának volt hallgatói is —, akikkel a költő már 1831 novemberében szemé
lyesen is találkozott. Név szerint Jan Bartkowski (1811—1893), Seweryn Drziewicki (1810— 
1863), Andrzej Guzowski (1806—1839) és Pawel Celinski (1810—?). Pesten Bártfay László 
házában találkoztak e menekültek Jan Ledochowski volt szejm követtel és Lach K. Szyrma 
volt varsói egyetemi tanárral. Bártfay ünnepi ebédre hívta meg a menekülteket, amelyen ezek 
annyival is jobban érezték magukat, mert a ház asszonya honfitársuk volt. Bártfay lelkesen 
mutatta be a szabadságharcosokat a vendégeknek, köztük a jelenlevő Vörösmartynak is. A 
találkozás emlékére a magyar költő névaláírását adta Bartkowskinak, aki az autogrammot meg 
is őrizte és emlékirataiban a megfelelő helyen be is ragasztotta.1 

Vörösmarty különben a Bártfay-család vendégeként nemegyszer találkozott később is 
lengyel menekültekkel, többi között Dzwonkowskival2, akinek gr. Károlyi György biztosított 

1 Eugeniusz SAWRYMOWICZ: Kar tka z dziejów przyjaáni w§giersko-polskiej. Fragment pamie,tnika 
Jana Bartkowskiego. Slavica(Debrecen) 1964. 149. és J . BARTKOWSKI: Wspomnienia z powstania 1831 i 
pierwszych lat emigracji. Krakow Wydawnictwo Literackie 1966. 129. 1. A lengyel menekült Bártfaynak 
Brünnből írt levelében tájékoztatja jótevőjét további sorsának alakulásáról. A levél végén Bartkowski kéri 
magyar pártfogóját, hogy adja á t szíves üdvözletét Vörösmartynak és Taschner Antalnak. A magyar költő
vel való találkozás tehát mély nyomot hagyott a volt felkelőben is. Vö. J . BARTKOWSKI: Wspomnienia . . . 
i. m. 400. Bártfay László különben nemcsak az említett lengyel menekülteket segítette. Ferstl, az országgyűlési 
titkosrendőrség feje jelentette Bécsbe: „Minden menekült lengyel szállást és támaszt talál nála". TAKÁTS 
Sándor: Kémvilág Alagyarországon. I I . köt. 83. Idézem: Vörösmarty Mihály Összes művei. I I . köt. 1960. 
570. után. 

2 BÁRTFAY László A^apíóíban (1. OSzK Kézirattár 2230, gépírásos másolat) 1838-ban több alkalommal 
van szó Dzwonkowskinak Bártfayéknál t e t t látogatásáról. (L. I. köt. 21.) Ez év júniusában Vörösmarty is 
több alkalommal ebédel Bártfayéknál (1. I. köt. 34, 38, 42.). Jú l . 16-án újra Bártfayéknál láthatjuk-Dzwon-
kowskit, ez alkalommal egy Madonna-szobrocskát ajándékoz honfitársnőjének, Bártfaynénak (1. I. köt. 49.). 
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állást és megélhetést. A magyar mágnás különben — mint arról Bartkowski emlékiratai is ta
núskodnak — rendszeresenüámogatta anyagilag a lengyel menekülteket. 

Tehát „ktbujdosott"-at ismert Vörösmarty az é l e t b ő l is! 
De honnan való az epigrammában szereplő „Szent por", amelyet a lengyel menekült 

, , [ . . .]a haza földéből bujdosva hozott ki"? 
A választ az epigramma megírását közvetlenül megelőző események magyarázzák. Isme

retes, hogy a magyar országgyűlés 1833 novemberében vitatta meg a lengyel kérdést — azzal a 
szándékkal, hogy a magyar király intervencióját kérje a lengyelek helyzete megjavítása ügyé
ben. A lengyel vitában szólalt fel két alkalommal is Kölcsey Ferenc, a fiatal Vörösmartynak 
mintaképe és sok esetben ihletője is. Kölcsey a többi között a következőket mondotta: „Tekin
tetes) Rendek, íme a nép, melly valaha szabadító gyanánt lépett fel, most szabadságától meg
fosztva tipratik és emberei széjjel szórva bolyonganak a földön haza és minden nélkül, ami az 
életet kívánatossá teszi, s a halál órájában enyhítést nyújt! Látták a T(ekintetes) Rendek 
azoknak nagy részét országunkban is az utolsó szükség képét viselni,3 de én láttam közülök 
azt is, aki futva búcsúzván hónától, az etvállás piUantatában még egy maroknyi földet kapott fel s 
keblében horda, még Európái keresztül bolyongta után Oporto alatt Don Pedro soraiban barátja 
karjain meghalt. Barátja vévé a marok port és szemeit hintette be vele, s 5 már nyugszik a boldog, 
mert hazai föld nyomja szemeit, mert nem érez többé bajt, míg társai vagy Ázsia vad pusztáin 
nyomorognak, vagy Európában ajtóról ajtóra zörgetnek, s a szánakozónak alamizsnáját és az 
érzéketlenek kemény szavait egyenlően vérző szívvel fogadják". A beszéd szövege 1833. nov. 
végén, dec. legelején jelenhetett meg Kossuth országgyűlési lapjában,4 szövege tehát elmondása 
után, rövidesen közismertté vált. A közügyek iránt érdeklődő Vörösmarty olvashatta. 

Kölcsey beszédéhez még csak annyit kell hozzáfűzni, hogy a bukott szabadságharc után 
menekült sorsának a hazai föld porával való enyhítése általánosan ismert motívum a vesztett 
szabadságharcok történetében. A harmincas évek elejének európai irodalmi polonofiliájában 
vannak példák rá. 

Nagyobb gondot okozhat a Don Pedro-féle indíték. Az Országgyűlési Tudósítások kiadójának 
jegyzete annyit közöl, hogy Don Pedro: (meghalt 1834), Ferenc király veje, Brazília alkotmá
nyos szellemű uralkodója, 1832-ben lánya megsegítésére, akinek javára még 1826-ban lemondott 
a portugál koronáról, Don Miguel ellen az Azori szigetekről expedíciót vezetett Porto(Oporto) 
kikötőjébe és 1833. jól. 28-án győzelmesen bevonult Lisszabonba.5 

A lengyel kérdés úgy függött össze a portugáliai hadjárattal, hogy Bem tábornok lengyel 
légiót akart szervezni Don Pedro megsegítésére azzal a szándékkal, hogy ez a légió a hadjá
rat után is fegyverben maradna és adandó esetben Lengyelország felszabadítására lehet majd 
felhasználni. A francia kormány és a Czartoryski-féle konzervatív lengyel emigráció támogatta 
Bem terveit, mert el akarta távolítani Franciaország területéről a forradalmi lengyel katonai 
elemeket. Bem nem ismerte fel a légió szervezése sikerének távolabbi következményeit, s bár 
minden erejét latba vetette a légió szervezésére akkor is, amikor már portugál részről tá
masztottak nehézségeket, terve végül is dugába dőlt.8 

A portugáliai lengyel légió szervezéséről, a tervnek a lengyel demokrata párt részéről való 
ellenzéséről elég sokat írt a magyar sajtó, többi között a Jelenkor is.7 A kérdés tehát benne volt 
az újságot olvasók köztudatában, a magyar országgyűlés tagjai magánösszejöveteleiken meg is 
tárgyalhatták e híreket. 

Viszont Kölcsey és kortársai bizonyára nem értesültek a légiószervezés sikertelen kimenete
léről és ezért fejti ki ezt a motívumot egészen a „kibúj dosottnak" a csatatéren bekövetkezett 
állítólagos haláláig. 

Ez a motívum különben nemegyszer felbukkan a lengyel tárgyú magyar költészetben,8 sőt 
egy alkalommal analóg helyzetben is, a magyar szabadságharc bukása után a magyar emigrán
sokra vonatkoztatva. Erdélyi Jánosnak 1850-es keltezésű, de nyomtatásban csak később, 
megjelent A menekültek c. versében olvassuk a következő szakot: 

Vivének földet, egy maroknyi földet 
Bujdosó gyermekid, ó haza! belőled, 
Hogy a távolban se váljanak el tőled?9 

1 L. többek között az írókkal is érintkező Bartkowskiék esetét. Vö. még KOVÁCS Endre: A lengyel kérdés 
a reformkori Magyarországon. Bp. 1959. 67—101. 

* KOSSUTH Lajos Országgyűlési Tudósítások. I I . köt. 1833. 99. sz. Bp. 1949. 4 3 4 - 4 3 5 . 
6 U o . 
6 KOVÁCS Endre: Bem József. Bp. 1954. 156—179. 
7 Jelenkor 1833. júl. 24. 470. és aug. 3. 494. 
8 Nagyfalusi Fekete Mihály (Hattyú) akkor tizenkilencéves nagyenyedi diák A száműzött c. versének 

hőse parányi földet ás, s a keblére helyezi „ . . . ha keble majd kihűl, Egy pillanatra tán még, E jelre fel
hevül." Remény (Kolozsvár) 1840. 58-59. 

" A Fővárosi Lapok 1871. júl. 2-i számában jelent meg a költő hagyatékából. L, ERDÉLYI János Váloga
to t t művei. Bp. 1961. 77. 589. Különben a vers befejező része is világosan muta t az analóg helyzetre. A költő 
Etele súlyos csapásait kívánva a romlott világra mondja: 
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Erdélyi János egyéniségére mély hatást gyakorolt az űn. novemberi 1 engyel felkelés. Ö írja 
a szabadságharc bukása után — 1850. jan. 19-én kelt feljegyzésében: „Nálam a hazaszeretet 
hamarább fejlődött ki az emberi szerelemnél [ . . . ] . Mint költőnek, hamarább jött gondolatom 
hazáról, mint leányról. Elhatározó befolyással működött lelkemre az, ami 1830—31-ben a 
Visztula partján történt; néhány szellemes gondolatot világ elé is birtam bocsátani róla, s 
most panaszkodni magunk ügye fölött még folyvást nem tudok."10 

Ennyit röviden a motívum utóéletéről. 

Jellemző az epigramma fontosságára az a környezet is, amelyben megjelent. Az Aurora 
említett kötetében megjelent tucatnyi epigrammának megvan a tematikai összefüggése, belső 
szerkesztése, amely az almanachban való e l s ő közlés szerint első helyre teszi a magyar 
történeti tárgyú epigrammákat (Szent László, Hunyadi halála), majd következik a hét szerelmi 
tárgyú versike, minden valószínűség szerint a Perczel Etelkához fűződő boldogtalan szerelem 
epilógusának költői lecsapódásai (A' rózsa, A' lányka szobor előtt, Virág és szerelem, A' 
csalfa lány, Az elv ál ók, A' szép szemek. A' szerető óhajtása)11 s végül a két külföldi tárgyú: 
a francia császár nagyságáról és bukásáról szóló (Napoleon) és a tárgyalt Egy kibujdosott' 
vég óhajtása. Ez utóbbihoz kapcsolódhat képzettársítással Kázmér királyfi esete miatt a Klára 
Visegrádon (ugyanúgy hatsoros), egyúttal átmenetet is jelenthet a boldogtalan szerelem fentebb 
felsorolt hét epigrammájához. A történelmi tárgyúak a műfaj történelmi eredetének megfelelő
en sírfelirat-jellegűek. 

Ez az epigramma-közlés tehát a szerelmi érzés mennyiségi túlsúlya mellett rámutat arra is, 
hogy Vörösmarty életének e válságos szakaszában is össze tudta egyeztetni vélt egyéni bol
dogsága elvesztésének fájdalmát a közügyekkel, a magyar történelem nagyjai alakjának sír
feliratszerű megörökítésével, de ezen túlmenően foglalkoztatta őt a XIX. század eleji európai 
történelem egyik sokat vitatott, de kétségkívül nagy alakja: Bonaparte Napóleon és e mellett 
egy igen aktuális kérdés, egy szomszéd testvérnép friss tragédiájának az ügye is. 

Az Egy kibujdosott' vég óhajtása kétségtelenül a későbbi Hontalannak párdarabja. A fent 
ismertetett vers még monológ, a Hontalan már dialógussá alakul, amikor a magyar közvéle
mény hatalmas érdeklődése és rokonszenve arra készteti a költőt, hogy párbeszédbe elegyedjen 
„a bánat emberével". Az első vers művészi szempontból kétségkívül nyersebb, de stilisztikai 
elemzése kétségkívül kimutatná a hazafias költészet hagyományaihoz való kapcsolódást, és 
olyan gondolatokat is, amelyek később érnek nagy versekké Vörösmarty költészetében . . . 

Sólyom Jenő 

VAJDA PÉTER LEVELE SZÉKÁCS JÓZSEFNEK 

Ez a tudomásom szerint még nem közölt és az Evangélikus Országos Levéltárban őrzött 
levél1 Vajda Péter Erkölcsi Beszédeire* vonatkozik. Ezek miatt a levél kelte előtt már megkez
dődött az a folyamat, amelyet Széchy Károly Vajda Péter pere kifejezés alatt ismertetett elő
ször és eddigelé legkörültekintőbben.3 A Helytartótanács már felszólította az evangélikus egye
temes egyházi és iskolai felügyelőt, hogy indíttasson vizsgálatot Vajda Péter szarvasi oktató 
ellen. De viszont a közvetlenül illetékes hatósághoz, a békési evangélikus esperességhez még 

„ [ . . . ] Ez a csapás a lengyelek hónáért, 
E második csapás szép Olaszországért, 
A harmadik pedig tulajdon fajtámért". 

19 ERDÉLYI János: Válogatott müvei . . . 148. 
11 Az említett Vorösmarty-kiadás sorrendjében (118 — 120.) sorolom fel az epigrammákat, az Aurora meg

felelő kötete nem áll a varsói magyar tanszék rendelkezésére, az első megjelenéskor, az Aurorában — a kritikai 
kiadás jegyzetanyaga szerint — más volt a versek sorrendje. 

1 Székács József irathagyatéka. Levelek. Ezentúl: EOL, Székács, Levelek. 
2 Vajda Péter erkölcsi beszédei. Kiadta KEMÉNY Gábor. Budapest, 1931. 
»A Vajda Péter irodalomból ki szokott maradni SZÉCHY Károly idevágó kutatásának először közzétett 

eredménye: Vajda Péter erkölcsi beszédei és pöre. Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelem
tudományi szakosztályának kiadványai. Második kötet. Kolozsvár, 1886. 1—31. lap. (Az 1. füzetnek már 
1885-ben meg kellett jelennie, mert Széchy Károly dolgozatára utalás van a Századok 1885-ös, 19. évfolyamá
ban, a május 15-i, 5. füzetben, a 463. lapon.) E dolgozat csak majdnem, de nem szó szerint egyezik Széchy 
teljes müvének (Vajda Péter élete és müvei, Budapest, 1892.) megfelelő fejezeteivel. 
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nem jutott el a felszólítás.4 A „per" egyes mozzanatai es emlékei többé-kevésbé már ismertek az 
irodalomból. Mégis ez az eddig figyelmen kívül maradt levél új ösztönzést ad arra, hog y az 
Erkölcsi Beszédek cenzúrai sorsát újonnan kutassuk és újra megírjuk. Elsó'sorban alapos ható
ságtörténeti ismeretre van szükség. De arra is, hogy a kései emlékezéseket rostába dobjuk. 
A téves előadások ellenében így foglalhatjuk össze a „per" végét: a békési evangélikus esperes-
ség éppen csak hogy megindította a vizsgálatot, és Vajda Péter már meghalt. Az intézkedések 
szándékos késleltetésének egyik sugallója Székács József volt, a pesti evangélikus pap — és 
még azután is, hogy ezt a levelet kapta barátjától, pedig „a positivumokra nézve nem igen" 
egyeztek össze. 

Ezért is érdekes e levél. De mégis azért érdekes igazán, mert Vajda Péter vallásfilozófiai 
„hitvallása" van benne, ő maga írta így: „Akarva, nem akarva kimondottam hitvallásomat". 
Az 1843—1844 telén Szarvas közönségének tartott beszédeiben feszélyezhette őt a nyilvánosság. 
Most a barátja előtt, a barátság kockáztatásával is, fesztelenül kitárulkozott. 

A levél címzése: Nagytiszteletű Dr. Székács Jósef pesti ev. lelkész Ürnak t.cz. Pesten. — 
A postai bélyegzők szerint a levél Orosházán át október 28-án érkezett Pestre. 

Szarvas. 10/19. 1844. 
Kedves Józsim 

Ha mindig, ugy most különösen örvendek barátságodnak; szeretem benned azon buzgóságot, 
mellyel mind régi barátodat, mind az előtted szent ügyet véded: pedig ha valaha, ugy most 
kifejlődhetnek közöttünk az ellenkező gönczök. Hogy a positivumokra nézve nem igen egyez
tünk össze, tudod; de azért becsültük és szeretők egymást, és tudjuk: miért. — 

A tárgyhoz- közelebb menve, Jósim, ösmersz hogy tettetést soha nem ösmertem és nem is 
fogok. Elvem volt és lesz: dolgozva megkeresni a mindennapit és becsületesnek lenni: a többit 
a sorsra bízom és némiképen — kálvinista vagyok.5 Nevetem a nagyon gazdagodni akarókat, 
szeretek becsültetni, de enbecsülésemre legtöbbet adok, s meggyőződésemet ingadatlanul 
követem, annyira hogy ha ezt megsérteném, nem lenne jó napom s jó éjszakám. De mind ezen 
érzéseimmel nem csapok lármát. . .8 Szarvasra is eljöttem, csupán az ügyért, noha Pesten 
három annyit is kereshetek... és most azt kérdezik: hogy sáfárkodtam? — Erre rövid a 
felelet, Jósim . . . „Dolgoztam mennyire erőm engedé, és meggyőződésemhez hű valék." 

Azonban ne gondold, hogy meggyőződésem lényegben különbözzék a tiédtül: noha voltak 
és vannak olly becsületes emberek is, kik utolsó elvben sem egyeznek meg velünk a vallásra 
nézve. Ennek oka az, hogy a lelken uralkodni nem lehet . . . kivévén fölvilágosítás és okokkali 
megggyőzés által. És hányszor megtörténik, hogy mi előadjuk az okoka t . . . s más ellenkezőleg 
ítél belőlök s mi még sem lehetünk bírák fölötte, ha ő hű magához. — Az én vallási meg
győződésem vége egy a tiéddel: én látom istent és a halhatlan lelket, és van szigorú erkölcsi 
világom . . . hogy a további fejtegetésben nem egyezem meg veled talám és némelyekkel, 
arrul nem tehetek. Én Voltairt [!] és rokonait nem olvastam, sőt gyűlölöm, catholicus oskolá
ban7 tanultam és hit tekintetében cosmopolita lettem, a külsőre keveset adó, eretnekséget nem 
ösmerő. 

Akarva, nem akarva kimondottam hitvallásomat, — remélem, nem mondottam újat, mert 
ösmertél s ösmersz kivöl belől. Csodálom hogy türelmetlenséget tehetél föl felőlem, és mások 
meggyőződésének nem tisztelését:8 — véleményt adni, ítélni a dolgok fölött, állításait okokbul 
húzni ki s okokkal bizonyítani, szóval: lelkét rajzolni az embernek, nem türelmetlenség. Külön
ben ha a positiv vallásokat9 a bölcselettel hasonlítjuk össze, rendesen amazok a türelmetlenek, 
ez egyszerűen okoskodik, — ha győz, jól van, ha pedig meggyőzetik, megadja magát és mégis 
nyer. Én legalább egészen ez állásponton vagyok: nem szólok mást, mint a mit egész lelkem-
bül állíthatok, s mivel tanítható vagyok, mihelyt ellenkezőrül győzetem meg, annak hódolok. 
Most hogy a reformátorok közül legközelebb járok Socinushoz véleményemben,10 arrul én 
ugy nem tehetek mint te. 

1 Bloch Móritz (utóbb Ballagi Mór) levele Székácsnak, Szarvas, 1844. november 20-án. „Vajda ügyében 
semmi sem történik. Hadd aludjanak. Vajda addig sokat változik s nem kárára ." EOL, Székács, Levelek. 

6 I t t fatalista értelemben, az előre elrendelés tanának félreértéséből. 
0 Vajda Péter rendszerint csak két pontot használt a gondolat félbeszakításának jeléül. De e levél közlésé

ben ez a különlegesség mellőzhető. 
7 1826 — 1828 a győri királyi akadémián. 
8 E levél tehát válasz Székácsnak. Székács levelét azonban nem ismerjük. Annak csak néhány részlete 

rekonstruálható, és az a negatívum, hogy Székács addig nem ismerte az Erkölcsi Beszédeket. 
» Pozitív vallás = isteni kijelentésre hivatkozó, történelmi vallás. Ellenpárja a természetes vagy észvallás 

(deizmus). 
10 Fausto Sozzini (1539 — 1604), az egyik antitrinitárius irány névadó tekintélye. Vajda Péter a protestan

tizmusról 1844. március 10-én mondott beszédében egyenlő távolságra határolta el magát Luthertól, Kálvin
tól és Socinustól. KEMÉNY Gábor i. m. 248. kk. A 253. lapon sajtóhibából: Solinus. 
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Mikép fog az esperesség az ügyben intézkedni, az az ő dolga . . . nekem s rám nézve mindegy. 
Hogy amúgy könnyen megadjam magamat, arrul szó sincs. Ha össze nem egyezhetnénk, 
sajnálnám, a mennyiben látom hogy Szarvason nem vagyok fölösleges, és így távozásom kárt 
hozna az intézetre. Különben ha ezen állításom nem lenne való, ismét nem lehet sajnálnom, 
sőt örvendenem kellene, hogy más nagyobb haszonnal fogna működhetni helyettem. Ellenben 
igen sajnálnám, ha azon elv elfogadtatnék, hogy a beszédek tartása egyáltalában letiltható:11 

ez legrövidebb út volna visszafelé az absolutismushoz s éppen jól illenék nyomorú censurai 
állapotunkhoz. 

Hivatalos állásom s beszédeim épen nem voltak szoros függésben . . . beszédeket hivatalon 
kívül s fizetés nélkül tartottam, csupán hogy magyarítsam a várost és szabad korszerű esz
méket hintsek el, mint ellensége a külső s belső despotismusnak . . . Ez fáj a hol fáj. Tanít-
mányaimnak vallással miközök sincs, mellyek: nyelvtan, rhetorika, história, bölcselet. . . 

Mi a kérdésbeli viszonyt illeti legközelebbrül: azt vélheted, édes Jóskám, hogy az igen kelle
metlen előttem . . . azonban nincs úgy. Én cselekedtem lelkem parancsa szerint, s mások 
is tesznek. . . a hogy ceremóniájuk hozza magával. Kíváncsi vagyok ösmerni a szellemet és 
lelkületeket közöttünk, — s a szerint fogom magamat továbbá alkalmazni. Különben mond
hatom, hogy beszédeimben elértem meglehetősen a legszélső határt, — erősebbet, a positi-
vummal ellenkezőbbet nem igen mondhatok m á r . . . ha tehát e beszédeket elolvasandád, 
tudni fogod állításaim egész összegét, s ha valaki véleményére kíváncsi vagyok, a tiédre bizo
nyosan. Ha képes léssz módosítani rajtam és tételyeimen, láss hozzá: úgy szolgád vagyok 
mint barátod. Hogy a helytartó Tanács ellenkezik velem, a legtermészetesebb; másképp tennie 
lehetlen: ott absolutismus és status quo, nálam szabad vitatkozás és ingatlan haladás. 

Még két dologra kell felelnem leveledben . . . Az egyiket röviden elmondhatom: a hittant 
Wankó12 adja elő, nem én, sem Bloch.13 A másik annyiban áll, hogy az úrvacsora elül sem el 
nem szöktem, sem elszökni nem fogok. Nem vagyok ördög s az úrvacsora nem tömjén, hogy 
tőle szaladjak.. . — A mi végtére Jancsovics14 hitetlenné lett s nyugalmaiul megfosztott 
asszonyát i l l e t i . . . meg nem foghatom, hogy lehet valaki hitetlen én általam, ki magam utolsó 
csepvéremig hivő és vallásos vagyok. . . igen rósz lábon állhatott annál a hit, talám csak kis 
lángocska volt s én széllel jövék támogatni s az kialudt.15 Többet mondhatnék én Jóskám má-
sokrul, szólhatnék hitetlen luth[eránus] papokrul Békésben, kiket a bölcselet tanítójának 
kelle térítgetni a lélek halhatlanságához . . . de minek e r r ü l . . . Legyen elég az, hogy ma
radjunk továbbra is barátok, hazafiak, jó aka rók . . . Óhajtja 

barátod, 
Vajda Péter16 

Nagy Dezső 

MÓRICZ ZSIGMOND ELFELEJTETT VERSE EGY AMERIKAI MAGYAR LAPBAN 

Amerikába szakadt magyar véreink élete és kultúrája kutatásának során az ott kiadott 
magyar nyelvű lapokat, folyóiratokat néztem át. A Kemény György szerkesztette Dongó c. 
humoros folyóirat 1923. évfolyamában,1 egy alig ismert vagy elfelejtett Móricz Zsigmond 
verset találtam. Űgy véltem, hogy a vers hangjának szokatlansága, munkásokkal foglalkozó 
témája (a közismert kézikönyvek Móricz életének és alkotóművészetének kései korszakához 
kapcsolják e tematikát), gondolatiságának nagyszerű versbeli kifejezési formái megéri az utána-
nézést első megjelenésének; és Móricz esetleges amerikai kapcsolatainak feltárását. 

11 A bányai evangélikus egyházkerület Pesten 1846. aug. 12-én megnyílt közgyűlése ünnepélyes óvással 
hár í tot ta el a Helytartótanács intézvényében foglalt kívánatokat s különösen azt a záradékot, hogy „az iskolai 
ifjúsághoz csak olly beszédek tartassanak, mellyek a felsőség által eleve átnézettek s helybenhagyattak . . . — 
ez a meghagyás különben sem volna kivihető; ezen kerület a szabad tanítás megcsonkításá[hoz] s megszorítá
sához segéd kezeket nem nyúj that ." Jegyzőkönyv, 11. pont. Nyomtatvány. 

12 Wanko Sámuel (1811—1854) 1840—1846. szarvasi segéd-, majd helyettes, 1846 — 1854 szemlaki gyüleke-
zcti lelkész 

13 Bloch', 1848-tól Ballagi Mór (1815—1891) 1844. őszétől a szarvasi evangélikus főiskola oktatója. 
11 Jancsovics (Jantsovits) István (1811 — 1893) 1835 — 1871. lelkészként működött Szarvason. 
15 Pecz (Petz) Gyula levele Székácsnak, Szarvas, 1846. március 15. „Móricz tudta , hogy néhány pap nagy 

ellensége volt Vajdának." EOL, Székács, Levelek. 
19 Az eredeti levél és e szövegközlés összeolvasását ez úton is köszönöm PAPP Ivánnénak. 

1 Dongó (Cleveland, Ohio) 1923. 21 . évf. 16. sz. aug. 16. 2, 
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Gellért Oszkár úgy látszik nem ismerte, mert összeállításában nem említi." Végül Kozocsa 
Sándor bibliográfiájában akadtam rá.3 Az Estben jelent meg először 1923-ban.* 

Móricz a Tanácsköztársaság megdöntése után mély emberi és érzelmi válságba került, az 
irodalmi közélettől elszigetelődött, s mint maga mondta, legalább egy évig nem akart napilap
ban megjelenni. Ugyanakkor nagy tervek foglalkoztattak. Miklós Andornak egy 1920-ban írt 
levelében említi,5 hogy raktáron maradt könyveit az amerikai magyarok körében akarja piacra 
dobatni. E kezdeményezés nem egy vergődő ember és író alkalmi ötlete volt, mert öccse, 
Móricz Dezső ebben az időben ott élt Amerikában, s ő vetette fel bátyjának a raktáron levő 
könyvek ottani forgalmazását. Ügynököt küldött át az óceánon, aki a raktáron levő könyvek
ből 3000 kötetet kiválasztott és magával vitt. Minden olyan jól indult, de Móricz életében, úgy 
látszik, semmiféle kezdeményezés nem végződött happy-end-del. 

Ebben az esetben is így történt: mert öccse az író tudta és engedélye nélkül kiadatta Ame
rikában magyar nyelven a Sáraranyt. Bár az író nyilvánosan visszavonta öccsétől mindennemű 
megbízatását, a kiadott könyvet már nem lehetett bevonni, így a hazai könyvkészletek további 
amerikai eladására nem kerülhetett sor.6 

A nehéz életű amerikai magyar írók, szerkesztők, kiadók azonban szívükbe zárták Móricz 
Zsigmondot és szívesen vették át a magyar lapokban, folyóiratokban megjelent írásait. Ez a 
szeretet abból fakadt, hogy Móricz a Nyugatban 1921-ben és Az Estben is meleg, emberi 
hangon írt a kezébe került amerikai magyar költők antológiájáról.7 Az amerikai magyar írók 
mint munkásságuk hazai visszhangját, értékítéletét, elismerését érezték ki Móricz írásából, 
s az említett Dongó két alkalommal is visszatért közlésére, ismertetésére, tanulságaira.8 

Bevált gyakorlat volt a Dongónál és bizonyára más amerikai magyar lapnál, hogy figyelem
mel kísérték a világháború utáni magyar irodalmat és jó érzékkel válogatva közölték a kora
beli magyar irodalom jeleseinek tárcáit, novelláit, verseit: alig néhány héttel az óhazái megje
lenés után. így azután nem véletlen vagy kuriozitás, hogy Móricz* versét is megtaláltuk az 
említett folyóiratban. Talán nem érdektelen egy rövid felsorolás ebből az évfolyamból, hogy 
Móriczon kívül kik kerültek sorra: Gyóni Géza, Ady Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos, Erdélyi 
József, Radó Antal, Tóth Árpád, Falu Tamás versei, Mikszáth és Karinthy karcolatai. Ennyit 
Amerikáról. 

Visszatérve a hazai vizekre: Miklós Andor mint az Athenaeum vezérigazgatója, a liberális 
nagypolgárság legnagyobb magyar könyv és lapkiadóját építette ki: Az Est mellett ő adta ki a 
Magyarország és a Pesti Napló c. napilapokat is. Mikes Lajost 1923-ban megbízta az említett 
lapok irodalmi rovatainak irányításával, aki ennek a feladatnak nagy lendülettel és hozzáértés
sel látott hozzá: nívós irodalmat teremtett e bulvárlapokban. Számos fiatal tehetségnek egyen
gette az útját, nem feledkezve meg a már ismert írókról sem. 

1923 májusában9 két alkalommal is keretes közleményt adott közre, amelyben azt írja: 
Teljes szépirodalmi folyóiratot pótol Az Est, Pesti Napló, Magyarország újjászervezett tárca
rovata; és mintegy 40 jóhangzású magyar író nevét közlik a kommentár alatt, akiknek írásait 
adják a továbbiakban. Szépirodalmi írásokat a hétköznapi számokban is találhatunk, de a 
vasárnapi számban külön felhívták a figyelmet a testvérlapokban megjelent versekre, tárcákra, 
novellákra. 

Az Est tárcarovatában Móricznak több írása is megjelent, így az alábbi Gyártelepen c. sza
badverse, amelyet néhány hét múlva az amerikai Dongó közölt. Ez a vers közel fél évszázada 
nem került a nyilvánosság elé: a készülő kritikai kiadásban minden bizonnyal megtaláljuk 
majd. 

Röviden szólunk a vers szerkezetéről és megformálásáról. Említettük munkás tárgyú té
máját: nem ez az első Móricz életművében. A világháború alatt kezdte írni, később torzóban 
maradt regényét a Jószerencsét, mely egy felvidéki vasgyár környezetében játszódik. Ez a 
regény is 1923-ban jelent meg, amikor a vers íródott. 

A szabadversforma Móricz kedvelt megjelenítési, kifejezési eszköze volt. Itt rapszodikusan 
csaponganak gondolatai, de mondanivalóját három központ köré csoportosítja. Szinte látjuk, 
amint ott áll az újpesti gyártelepen és ceruzavégre veszi a látottakat. A jelenségek mögött a 
lényeg felé törekszik. 

a Móricz Zsigmond versei. (A Nyugat számaiban és kéziratban hátrahagyott verseiből válogat ta . ) Bp. 1958. 
3 KOZOCSA Sándor: Móricz Zsigmond irodalmi munkássága. (Bibi.) Bp. 1952. 
* Az Est 1923. XIV. évf. 154. sz. júl. 11. (szerda) 7. 
5 Móricz Zsigmond levelei. (Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: F . CSANAK Dóra. Bp. 1963. I. köt. 

150—152. 
* I. m. 379. (jegyzet) 
' Móricz Zsigmond: Bujdosó magyar szívhangjai. Az Est 1921. febr. 15. (RICKERT Ernő szerk.: Amerikai 

magyar költők c. könyvéről van szó. Magyar Jövő kvt . i. sz. Bp. 1920.) 
8 Dongó 1921. 19. évf. 7. sz. ápr. 1. és ápr. 15. 8. sz. 
» Az Est 1923. máj. 6. 3 . és máj . 27. 4. 



„ . . . Nehéz testek lomhán hevernek. 
Vastömbökön ember rohad, 
Lélek rozsdásodik a troszkán . . . " 

A munkások ténferegnek, a munkának nem látják értelmét, a háború utáni egyre gyorsuló 
infláció, létbizonytalanság teszi keseredetté őket: átélték a háborút, a forradalmakat, a Tanács
hatalom megdöntését s a fehérterror kegyetlen megtorlását. Pillanatnyilag nem látnak ki
bontakozást. Mindez érzéklődik a nagyszerű sodrású sorok között, s közben Móricz ragyogó 
expresszív sorokat alkot: 

, , . . . füsttelen kémények minarettje erdőz 
a nyári ég új mozivásznán . . . " 

Minderről — ezt véljük a másik vezérmotívumnak — gyermekkorra, szülőfaluja jut eszébe: 

„ . . . a faluvégen otthon nálunk 
özön liba gágog s csipkedi a fű hegyét 
az ilyen réteken . . . " 

Majd gondolatai, viaskodó, lázas, fáradt, kiábrándult önmagára fordulnak: 

„ . . . csak az én szegény, fáradt agyamban 
gyötrődik és zakatol a gondolat, 
lassan, zörögve, csüggedt szomorún . . . " 

S a vers végén felizzik a magyarság, emberiség, közösség távlat nélkülisége, ahogy a költő 
saját válságának érzékelését vetíti a valóságra: „. . . elfáradott bennünk az isten." Móricz, 
„aki egymagában felért egy forradalmi szabadcsapattal" — az adott időpontban, egy forra
dalmár vereség utáni bizonytalanságát, önmagába fordulását, útkeresését, sőt, új csatákra való 
felkészülését tükrözteti versében. Hiszen ismeri önmagát, s nem felejtette el a halott jóbarát és 
harcostárs költői üzenetét: 

„És ha hébe-hóba talán máskép véled: 
Erős vagy, mert erős lelkedben a Lélek." 

GYÁRTELEPEN 
írta: MÓRICZ ZSIGMOND 

Mint a varázsütötte Lét, 
Nehéz testek lomhán hevernek. 
Vastömbökön ember rohad, 
Lélek rozsdásodik a troszkán. 

Itt senki sem dolgozik, 
áll és bámul, 
nem is beszél, megernyedett 
az akarat. 

Földszínű rozsdás férfiak, 
kettő—három—négy— öt— hat— tíz, 
bármerre nézz, senki sem dolgozik . . 

Hogy jő létre a Mű? hogyan 
terem ki, nem termő világ, 
termést magának életül? 

Mintha különös bűvölet, 
rontás, varázslás, ájulón 
tenné ernyedtté a szívet: 
megrontva ácsorog 
a Munkás a munkahelyen. 
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És áll a Lét, a fellegek 
báván bámulnak a lomha világra, 
füsttelen kémények minarettje erdőz 
a nyári ég új mozivásznán. 
Hever a tikkadt fűben a barna kalap alatt 
kék ingben s alszik délelőtt kilenckor a vasas. 

De egy lokomotív füstöt fú, 
mint kávéházi vendég, begyesen, 
s pipáz egy műhely kis kazánja; 
csönd van, csönd, csönd, vattás fülekkel 
nézem, hogy itten húsz, ott harminc ember 
néz s ácsorog: s ma így folyik a Munka. 

A barakkok kátránypapírjáról 
lekopott a fehér mész s zordonan 
tátják a lomhaság odúi ajtaját, 
nehéz, fáradt, kedvetlen nőstények 
cipelnek vödröt az ebéd elé. 

Nagy pást: a faluvégen otthon nálunk 
özön liba gágog s csipkedi a fű hegyét 
az ilyen réteken, itt a nap égeti ki 
s hangya mászik a per je bugáján. 

Áll a világ kikapcsolva az Élet 
áramköréből: „itt harmincezer 
munkás dolgozott a Háborúban, 
ma csak kis része van üzemben . . ." 

Áll a világ s kenyeret majszol 
a fűtő a mozdulatlan Gép tetején 
s piheni, piheni az izzó Háború fáradtságát. *. 

Áll a világ, áll minden, mintha végsőt 
mozdulna a kéz, a súlyos kalapácstól 
irtózva, a keserű jelent, a sivár jövőt, 
számlálva a reménytelen minek?-et, 

csak az én szegény, fáradt agyamban 
gyötrődik és zakatol a gondolat, 
lassan, zörögve, csüggedt szomorún: 

elfáradott bennünk az isten. 

(Űjpest) 

Dömötör Ákos 

EGY KOSZTOLÁNYI-LEVÉL 

. Fuggerth Ferenc visszaemlékezése szerint Haraszthy Lajos, a Kőbányai Hét szerkesztője 
hívta fel figyelmét egy akkor megjelent oparaszöveg-pályázatra, melynek határideje 1928. 
szept. 30. volt. Fuggerth ez alkalomból megírta Éden c. verses szatíráját, amelynek alcíméül 
Mi lenne a földön, ha ősszüleink nem követik el az eredeti bűnt? adta. 

A kőbányai fiatalember egy „verőfényes őszi napon" állított be az Édennel és néhány verssel 
Kosztolányihoz. A költő átvette az írásokat, és pár nappal később beszélgetett is Fuggerthtel 
ezekről. Kosztolányi állítólag az Édeme azt mondta: „A sátán átka isten ellen olyan, hogy 
ijedtemben keresztet vetettem" — és azt tanácsolta a versek alapján: „Olvass el ezer verset, 
és írj egyet!" 
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Kosztolányi segítőkészségére jellemző módon megígérte a fiatalembernek, hogy a színpad
technika elsajátítása végett beajánlja színházakhoz statisztálni. A költő megtartotta ígéretét: 
ezt bizonyítja alábbiakban közölt levele, amely a másolás idején Fuggerth Ferenc tulajdo
nában volt. 

A Kosztolányi-levél címzéséhez kis anekdotikus történet fűződik. Fuggerth jövőről alkotott, 
romantikus elképzeléseit hallgatva, Kosztolányi megjegyezte: „Jós! Bár igaz lenne a jóslat!" 
A fiatalember tréfával akarta elütni a megjegyzést, és azt mondta, hogy a jósok többnyire 
vének. Erre Kosztolányi így felelt: „Kis jós! Jóskai" Címzéskor azonban nem tréfált, amikor 
Fuggerth Józsefet írt, mert a neki átadott névjegyen Fuggerth F. József név állott. 

Budapest. 1928. XI. 22. 
Tisztelt [Uram], 

a Magyar Színházban beszéltem Gábor főtitkárral s azt a választ kaptam, hogy most nem 
játszanak statisztérias darabokat, de ha szükségük lesz statisztákra, szívesen fölveszik. Ekkor 
forduljon akár hozzám, akár egyenesen a főtitkár úrhoz, reám hivatkozva. 

Híve: 
Kosztolányi Dezső. 

(A szögletes zárójelbe tett szó elmosódott. Valószínűleg: Uram. 16x11 cm-es kartonlap. 
Bal felső sarkában zöld színnel nyomott cím: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ BUDAPEST, I., 
TÁBOR-UTCA 12. SZ. Zöld tintával írott levél. A borítékon: Ngs Fuggerth József úrnak 
Budapest Kolozsvári utca 51. A boríték zárószegélye felett zöld nyomtatott szöveg: FELADÓ: 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ BUDAPEST, I., TÁBOR-UTCA 12. A zárószegélyen zöld viaszból 
címeres pecsét.) 
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