
ADATTÁR 

Malyuszne Császár Edit 

VERSEGHY FERENC ELSŐ FOLYAMODÁSA CENZORI ÁLLÁSÉRT 
• 

A Szabács alól nagybetegen visszatért Verseghy - sokízületi gyulladásán kívül, ami az akkori 
gyógyszerelés mellett bízvást halálos betegségnek számított, a táborban egy kínos bőrbajt is szerzett -
feladta a tábori lelkészséget, és hogy valami biztos jövedelemre szert tegyen, 1788 őszén cenzori 
állásért folyamodott a Helytartótanácshoz. Képességei és kultúrája kétségtelenül alkalmassá tették 
volna e hivatal betöltésére, kérését azonban a Helytartótanács 1788. november 11-i tanácsülése 
egyetlen mondattal elutasította. Az ügy semmiféle port nem vert fel, senki sem folytatott rágalomhad
járatot a folyamodó személye ellen. Az eljárás nem is szorult magyarázatra: a censor Primarius, Hübner 
Mihály mellett 1783 óta Riethallet Mátyás censor secundariusként működött, József császár idejében 
pedig két ember el tudta látni a budai könyvrevíziót. 

Az 1788 őszén beadott kérvényt és a helytartótanácsi aktát Császár Elemér óta elveszettnek hittük. 
Feltehetőleg azért, mert valami félreértés folytán mindenki az 1789. évi iratok között kereste.1 

Szövegét az alábbiakban közlöm.2 

O.L. - Htt, Fond C 60. Dep. Rev. Libr. 1788. Fons 13. pos 1. 

1 Verseghy betegségét Császár még úgy ítéli meg, hogy a fekélyek is a Polyarthritis járulékai, ez azonban tévedés; 
a tábori élet szinte természetszerűleg hoz magával mindenféle fertőzést. - Hübner keresztneve Mihály volt. Cs. 
tévesen mond Károlyt. - Cs. 1789-et írt. (37.1.) 

2 Magyar szövege: „Nagyméltóságú Helytartótanács! 
Alulírott alázatosan kéri, hogy a sokféle munkával terhelt budai cenzúrahivatalhoz segéderó'ként alkalmazzák. 

Indokai a következó'k: 
1. Amíg ereje bírja, szolgálni óhajt a köznek, és létét, amit tó'le vett, munkával kívánja fenntartani, nem pedig 

tétlenül felvenni a nyugdíját. Mivel ez az elv vezeti, rendjének feloszlatása után a hadseregnél vállalt lelkipásztori 
szolgálatot, ezt azonban később fel kellett adnia, mert a tábori élet nem kedvezett az egészségének. Továbbá: 

2. Mivel gyermekkorától kezdve, mint mondani szokás, ülő életmódhoz szokott, elsősorban a túlzott testmozgás 
meg az időjárás viszontagságai következtében nap mint nap ízületi fájdalmak gyötörték, hosszabb ideig ágyban fekvő 
beteg is volt, mint ezt a mellékelt orvosi bizonyítvány is tanúsítja. így a papi pályára sem katonai, sem polgári 
közösségben nem alkalmas, mert itt a temetések, beteglátogatások, keresztelések sok mozgással és az időjárás 
viszontagságaival járnak. Efféle szolgálat esőben, hóban, hidegben, melegben, éjszaka is előfordul, akármikor el kell 
végezni. Lelkipásztorságra tehát nem érzi magát alkalmasnak. Mert 

3. Kiváltképpen hogy egészségét megőrizhesse, hiszen a köznek mint beteg ember és mint nyugdíjas, kétszeresen 
is terhére válnék, orvosai tanácsára olyan munkát szeretne vállalni, ami testi nyugalmát biztosítva, csak szellemét 
dolgoztatná. Nehogy azonban 

4. Kétségek merüljenek fel az e hivatalra való alkalmasságával szemben, szívesen aláveti magát mindenféle 
vizsgának, erősen remélve, 

Hogy az itt előadottakat és azok indokait alaposan mérlegelve, a Nagyméltóságú Helytartótanács kedvező 
döntést méltóztatik hozni. 

Vérségi Eugenius az eltörölt Pálos rend papja." 
A helytartótanácsi végzés: „Azzal [ti. határozattal. M.] kézbesítendő, hogy kérése nem teljesíthető." 
Az orvosi bizonyítvány szövege: „Bizonyítvány. 
(arról) Hogy Vérségi Eugenius atya, az eltörölt Pálos rend papja, óriási ízületi fájdalmait, amelyek több hétre 

ágyhoz kötötték, s amelyek ellen a fent nevezett Atyát kezeltem, úgy szerezte, hogy jóllehet ülő életmódhoz és 
egyenletes hőmérséklethez szokott, a táborban ki volt téve a sok mozgásnak és az időjárás viszontagságainak. Ha 
továbbra is hasonló életmódot folytatna, betegsége annyira fokozódhatik, hogy hónapokig az ágyat kell majd 
nyomnia. Ezért nem tartom őt alkalmasnak a sok mozgással és az időjárás viszontagságaival járó életre, hanem 
tanúsítom, hogy ha egészségét meg akarja őrizni, ülő életmódot kell folytatnia. Mohács, 1788. júl. 30. Boros Ignác, 
Tek. Baranya Vármegye Főkirurgusa." (Pecsét: kardot tartó páncélos kar.) 
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Külzet: Ad 
Excelsum Regium Locumtenentiale Consilium Hungaricum. 

Eugenius Vérségi aboliti Paulinorum Ordinis Presbiter: 
Petit Officio Censurae Budensis adjungi. 

Belül: 
Excelsum Locumtenentiale Consilium! 

Infra adnotatus petit humillime, Officio Censurae Budensis, laboribus utcunque obruto, penes 
pensionem suam, Adjutoris instar adjungi: e causis sequentibus: 

1 Quia servire Publico, et donec vires habet, sustentationem suam, quam ab illó accipit, laboré 
promereri exoptat; eo intentus vei maximé, ne pensionem suam in otio consumat. Id, quod ex eo 
clarum est, quod illico post abolitionem ordinis sui curam animarum ad Militiam adsumserit a qua 
tarnen vita propterea, quia castra sanitati suae non favebant, récédére debuit. Quia porro 

2° Vitae, prout dici sólet, sedentariae a puero adsvetus, utprimum copiosis corporis motionibus, et 
aeris vicissitudinibus expositus esse deberet, amarissimos simul ad diuturnos arthritidis dolores 
pateretur, ob quos longiori etiam tempore lecto adfixus maneret; quod ex advoluto Chyrurgi 
testimonio adparet' servitia verő parochialia sive in castris, sive ad civiles communitates ipsissima sunt, 
ubi corporis motiones, et aeris vicissitudines in sepulturis, visitatione infirmorum, et baptismatibus, 
indiscriminatim in pluvia, calore, frigore, nivibus et noctu peragendis, continuo interveniunt, ineptum 
se esse judicat pro animarum. Atque ita 

3° Ut sanitati suae, quam praesertim ideo conservare vult, ne Publico, qua aeger simul, ac 
pensionatus duplici sit oneri, consulat, juxta Medici sui consilium ad ejusmodi munus transire cupit, 
ubi, relictis in quiete corporis membris, animus tantum laborare debeat. Ne tandem 

4° De aptitudine sua ad hoc Officium dubitari possit, omnimodis sese lubenter subjicit experi-
mentis': firmiter sperans 

Quod hac inventa, et rationum adductarum pondere perpenso, gratiosa cum resolutione digna-
turum sit Excelsum Locumtenentiale Consilium: 

Eugenius Vérségi aboliti Paulinorum ordinis Presbiter. 
A Helytartótanács végzése a külzeten: 
„Mit dem hinausgegeben, dass seinem Gesuche nicht willfahret werden kann. 
Ex Consili R. Lali Hungco 

Ofen den l i e b e r 788 
Ph. V. Seeberg. 
coli. Sch(nei)d 

A rövid határozatot a helytartótanácsi akta szerint Ignaz v. Heimbucher fogalmazó (concipista) 
foglalta írásba. 

Br. Seeberg Fülöp helytartótanácsi titkár volt. 

Mellékelt orvosi bizonyítvány: 
Attestatum. 

Quod Rheverendus Pater Eugenius Vérségi, aboliti Paulinorum ordinis Sacerdos ingentes Arthritidis 
Dolores, qui hominem plurrimis septimanis Lecto affigunt, et e quibus supradictum Patrem curaveram, 
ex ea ratione acceperit, quia de vita sedentaria, et constanti aere ad vitám, copiosis corporis 
motionibus, et aeris vicissitudinibus obnoxiam, castrensem nempe, transiit; et quod imposterum, si 
vitae simili se se dederit, eandem Aegritudinem in tanto etiam gradu, ut per plurium Mensium spatium 
Lecto affigatur, experturus sit; eum proinde pro nullo taü Munere ubi plures corporis motiones 
interveniunt, et aeris vicissitudines sufferendae sunt aptum esse, sed in vita sedentaria, si sanitatem 
conservare vult, permanere eum, satius esse praesentibus testőr. Signatum Mohäcs Die 30 July 788 
Ignatius Boros I. Cottus Baranya Chyrurgus Processualis. 

Császár a második folyamodás, az 1792. évi események kapcsán azonban nem teljesen igazságos 
Riethallerrel szemben, ezért néhány szóval a későbbi eseményekre is ki kell térnünk. 

1792-ben nemcsak Verseghy pályázott a censori állásra, hanem sokan mások is. Hübner halála után 
concursus, pályázat nyílt meg. A pályázók ismeretében Verseghy helyzetét eleve reménytelennek 
ítélhetjük. Személyével érdemben a Helytartótanács nem is foglalkozott. — A prímás jelöltje Beresevich 
József esztergomegyházmegyei áldozópap volt. Kitüntetéssel végezte a Pazmanaeumot és hosszú ideig 
tanár volt a Theresianumban. (Az állást ténylegesen ő nyerte el.) De pályázott Horányi Elek, a 
köztiszteletben álló pesti piarista tanár és történettudós, Bencsik József doctor utriusque juris és orvos 
(pappá csak évek múlva lett, majd bazini plébánosból a hercegprímás magán könyv- és levéltárosa), 



nemes Büky József Bács megyei táblai ülnök, Liebold Károly pozsonyi tanár és egy Berg Jakab nevű 
tábori lelkész is.3 

A Helytartótanács röviden számot vetett a lehetó'ségekkel. Beresevich, Bencsik, Büky és Liebold 
között dőlt el a pályázat. Verseghy már 1788-ban kompromittált ember volt, azóta a Millot-fordítás, 
ill. az egyházi hatóságok megindította eljárás helyzetét csak súlyosbította. Alkalmaztatásának való
színűsége a nullával volt egyenlő. De még ha komoly jelölt lett volna is, akkor sem számított 
vetélytársnak az akkor immár hosszú évek óta derekasan szolgáló, „birtokon belül" lévő Riethaller 
számára, aki most censor primariussa lépett elő.4 Az esztergomi érsek elrendelte egyházi eljárás 
lefolytatásában személyes érdek tehát nem vezette. 

Gáspár Miklós-Scheiber Sándor 

ADY ENDRE 1909-ES BUDAPESTI ELŐADÓESTJE 

- Ady levelei Beretvás Hugóhoz -

Beretvás Hugó (1872-1940) zeneszerzőről a Zenei Lexikon (Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei 
Lexikon. I. Bp., 1965. 230.) öt sorban emlékezik meg. Nem említi, hogy Róbert Fuchs tanítványa volt 
és évekig a bécsi operánál működött. Nem tud róla, hogy alakja és munkássága kapcsolatos a modern 
magyar irodalommal és annak megindítójával, Adyval. 

Mindenekelőtt ismerkedjünk meg azokkal az emlékezésekkel, amelyekben Beretvás Hugó és 
felesége megörökítik az Adyval való kapcsolatukat. Minden kéziratos anyag Gáspár Béláné szül. 
Beretvás Éva tulajdonában van. 

3 Országos Levéltár, Helytartótanács, Departamentum Revisionis Librorum, 1792. Fons 31. pos. 3., ill. Fons 14. 
pos. 5-10. (81., ill. 84. csomószám.) 

4 Beresevich kinevezése censor secundariussá: Htt., Dep. Rev. Libr. 1794. Fons 7. pos. 10. (88. csomószám.) -
Megjegyzendő', hogy a censornak legalább öt nyelven (magyar, német, latin, francia, egy szláv) kellett tudnia; 
Verseghy többet tudott. 
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I. Beretvás Hugó Naplója 1909-ből 
Ady Endre 

Midőn első verseit évekkel ezelőtt a Budapesti Naplóban olvastam, mosolyogtam. Az idén egy 
véletlen folytán kezdtem érdeklődni versei iránt. Gitta sógornőm interpellált, hogy hallotta, hogy én 
Ady verseit megzenésítettem. A hír onnét eredt, hogy egy Reinitz nevű embertől a Nagy Endre 
Cabaretjában adtak elő (elég rosszul Nagy Endre által interpretálva) Ady-dalokat. 

Megvettem a „Vér és arany" című verses kötetet. Egy új világ nyílott meg szemeim előtt. Minél 
jobban belemélyedtem verseibe, annál inkább éreztem Ady genie-jének megnyilatkozását. 

1909. Augusztus. Megismerkedésem Adyval 

Ady a Svábhegyen vendégem volt. Az első találkozásról részletes feljegyzéseket tettünk Ilikémmel, 
külön könyvecskében. Környeyt felkérem, hogy dalaimat énekelje. K. nálunk vacsorál, el van 
ragadtatva tőlük. Elvállalja. Szept. 15-én indulás Biarritzba - pihenni, illetve dolgozni, componalni a 
nov. 27-ki Ady-Beretvás hangversenyre. 

Miután Méry legalább 12 dalt kívánt és nekem addig csak 6 volt megzenésítve, úgy azon tudat, 
váljon lesz-e időm és inspiratiom ezen munkát elvégezni, óriási idegességet idéz elő. Fáradtan és 
agyondolgozva indultam és az ottani nagy lárma sehogysem tesz jót. Fejgörcsök, álmatlanság 
(bikaviadal Bayonne-ban mint ellenméreg!). 3 nap múlva indultunk Párizsba. 4 napig kerestünk 
megfelelő lakást, végre a Royal Hotelben megszállunk. Zongorabérelés. Óriási idegesség. Feleségem 
gyöngéden ápol. Már haza akarok utazni, midőn egy orvos konstatálja, hogy gyomorrontás az egész. 
Az is volt, de bizony Ady-Ady és megint Ady. Állapotom némileg javul. Megírom „Az énekét 
asszonyom" és „Kipp kopp níintha egy asszony" dalokat. 



Andresco román zeneszerzőnek adom a dalokat másolás végett. El van ragadtatva tőlük. Meséli, 
hogy milyen conservatív a francia művészet dolgában. Az én műveim is csak zenésznek tetszenének, 
mondja, a nagyközönség nem érti meg. 

Adytól értelmetlen levél jön. Borzasztó idegessé teszi a gondolat, írja, hogy egy nem egészen 
Ady-hangversenynek menjen neki egész mellel. Találgatunk, mit gondolhat. Talán az anyagi. Pedig már 
rég elhatároztam, hogy az egész tiszta jövedelmet neki adom. Meg is írom neki. Válasz nem jön. Ez 
fokozza idegességemet. Talán megbánta, hogy ígéretet tett. Mi lesz? Nem bírok aludni. Csak arra 
gondolok, hogy mily jó volna haza menni. 

Borogatás a szívemre és fejemre 13-án éjjel, mert idegesség miatt nem tudok aludni és másnap (X. 
13-án), szerdán éjjel, végre haza utazunk. Csak már itt lenne a reggel! Elutazás Párizsból, hol 
„Ferrer"-ügy óriási izgalomban tartja a francia nemzetet. Louis Schwartz zenész vonatnál búcsúzik. 
Igen szellemes, Magyarországból oda szakadt ember, kivel nagyon összebarátkoztunk. Egész utam kín 
volt és nem tudom, mi lett volna belőlem, ha angyali jó és okos nőm nem lett volna velem. 

Okt. 16-án szombaton délben szerencsés megérkezés Bpestre. Aranyos gyermekeim fogadnak, 
boldog viszontlátás. I 

1909. okt. 19. Viszontlátás Adyval. A félreértés kimagyarázása. ö azt hitte, hogy a hangverseny 
nagyobb részét magamnak foglalom le és ez bántotta volna. Pedig dehogy, hiszen célom az is volt, 
hogy Ady, ki először lép Budapesten a publikum elé, méltó keretben mutatkozzék be. Ady igen meleg 
és kedves. Minden irányban egyetértünk. Az új dalok roppant tetszenek. Azt mondja, hogy most látja 
csak a különbséget, ha egy muzsikus ember zenésít meg valamit. Reinitz dalai - egy lépéssel előbbre - , 
mint a népdal; az enyéimében az Ady-kifejezések művészettel zenésíttetnek. Nagyon örül az estének. 

Okt. 20. Találkozás Környeyvel. A dalokat átadom. 
Okt. 20. Ady este meglátogat. Megbeszéljük a programot. 
Okt. 21. Adyval Méryhez megyünk. Méryvel megbeszéljük a detailokat. 

II. Beretvás Hugó későbbi emlékezése 
Első találkozásom Adyval 

1909. aug. 17. 

Vészi Lenke 1/2 5-kor du. telefonál, hogy apjának Berlinbe kellett utaznia, Ady Bpestre jött, de 
csak 2 napig marad itt, így hát a Vésziéknél tervezett megismerkedés nem volt lehetséges, hanem Ady 
vár ma 6-7 között a Meteor szállodában. Óriási izgatottság vett rajtam erőt, hogy végre vágyam 
teljesedik Adyval megismerkedni. Boldogan telefonáltam a Svábhegyre feleségemnek és tanácskoztam 
vele, hogy hol lehetne szerzeményemet bemutatni (arra is gondoltunk, hogy elviszen Szablya-
Frischauf1 barátom atelierjeba és ott játszom el dalaimat), arra nem is mertem gondolni, hogy 
kijöhetne este a Svábhegyre. (A véletlen úgy hozta magával, hogy Frischhaufné 3/4 6-kor felkeresett 
- virágot hozott feleségem névnapjára - , kinek persze örömtől sugárzó arcom feltűnt és ö is nagyon 
örült az Ady-találkozásnak. Nyomban átadta lakása kulcsát, és biztatott, hogy csak bátran menjek 
Adyval hozzájuk. Villamosra ültem. A legkülönb gondolatok kergették egymást. Váljon hogy fog Ady 
fogadni. Kész tervvel mentem hozzá őt kérni, hogy engedje meg, hogy verseit megzenésítsem, továbbá, 
ha zeném tetszik neki, úgy az idén együtt lépjünk a közönség elé olyképen, hogy ő azon dalokat, 
melyeket az én közreműködésemmel egy előkelő énekes előad, előbb felolvassa. 

A szállodában tudtomra adták, hogy Ady nincsen otthon. Beültem a kávéházba és vártam. Egy 
negyed órás izgalmas várakozás után bejön a portás Ady-val és hozzám vezeti. Adyt beteges kinézésű, 
elhervadt férfinek képzeltem és nagyon meg voltam lepve, hogy magam előtt egy teljesen egészséges
nek látszó, szép férfiút láttam. Magas, karcsú alak, dús haja melegen omlik homlokára. Gyönyörű, 
barna szeme van és tekintete fürkésző és lágy. Szabályos orra van és hófehér fogsorát állandóan látni. 
Ruházata egyszerű. Dacára a nagy melegnek, vastag vörösbarna kesztyűt hord. Folyton beszél, 
mégpedig rapszodikusan - egyik témából a másikba esve, majd visszatérve az elsőre. Beszéd közben 
fejét sokszor hirtelen jobbra hajtja. Meglehetősen zavarban volt és néhány konvencionális bemutatkozó 
frázis után így kezdé a beszélgetést: „Vészi mesélte nekem, hogy ön megzenésített. Nem is 
mondhatom, mennyire boldog vagyok, hogy annyian zenésítenek. Azt látom ebből, hogy verseim a 
zenészre is hatnak." Mire én válaszoltam: „Amióta az ön verseit megismertem, egy új világ nyílott meg 
a szemem előtt, lelkemben valóságos forradalom dúl és fülemben egészen új hangok és zenei 
kifejezések csengettek. Ha megnézi az Ady-dalaimat és a még múlt évben írt szerzeményeimet, úgy 
nem fogja elhinni, hogy ezeket a dalokat egy és ugyanaz a személy írta. Feleségem rajong önért és 
tízéves leányom ,Szent Margit legendáját' szavalta el születésem napjára. De az egész ház Ady jegyében 
él, éjjeleket töltünk baráti körben és egymásnak felolvasunk és kommentáljuk az ön verseit." 

1 Szablya-Frischauf Ferenc festő (1876-1962). 
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Adynak látszólag jól estek ezek a szavak, mosolygott és panaszosan monda: „ha ez a minden 
oldalról iövó' elismerés csak három év eló'tt jött volna, akkor testem nem lenne beteg. Akkor az anyagi 
és morális sikertelenség annyira elkeserített, hogy belevetettem magam az élet gyönyöreibe és nem 
bánván semmit és történjék bármi, csak élvezni akartam. Három év előtt kellett volna ott tartani, ahol 
ma tartok. Hiszen jól esik ma is az elismerés, lássa, a .Nyugat' legutolsó száma 4000 példányban kelt 
el, mert verseimet közölte és az annyit jelent, hogy 4000 ember - ellenség és barát - akarta olvasni 
verseimet. 4000 olvasó ember Magyarországon - nagy szó." 

Fájt nekem a kesergése és így válaszoltam: „Nézze Ady, azon tudat, hogy ön mögött az ország 
szellemi arisztokráciája áll és lelkesedik és ez a lelkesedés naponta a rajongásig fokozódik, új erőt 
merítsen (belőle) és bizalommal töltse el a jövőre. Tartsa magát orvosai előírásához, maga máma már 
nem magáé, hanem a művelt világé, közkincs és nincsen joga azzal könnyelműen bánni." 

„Igaza van - monda Ady - , nagy elégtétel, hogy nem a Szomaházy poéták olvasói közössége ismer 
el, bár ez anyagilag többet hozna és hiába, az ember ha öregebb lesz, nagyobb kényelmet igényel és ez 
utóbbi anyagi jólétet igényel. Borzasztó kíváncsi vagyok a dalaira (mert Reinitz barátom is 
megzenésítette őket, még pedig gyönyörűen, úgy ahogy én a dolgokat érzem"). 

„Kedves Ady, ha boldoggá akar engemet és a feleségemet tenni, jöjjön most ki velem a svábhegyi 
nyaralóba, vacsorázzon velünk és akkor bemutatom a dalaimat." 

„így beretválatlanul és ebben a ruhában - monda Ady szerényen - , de tudja mit, szívesen jövök." 
Kocsiért küldettem. Ady engedelmet kért, hogy még egy intézkedést kell tenni öccse érdekében 

Barkóczy bárónál, öccse tanárjelölt és most várja a végleges kinevezést. „Apponyi, Macskássy 
megígérték nekem, de Barkóczy neheztel rám, mert azt mondja, hogy a zsidók megvásároltak engem" 
- monda Ady ironikus mosollyal. - „Azt mondták, menjek ez ügyben Barkóczy előadójához." 

„Pompás véletlen - felelém - , Barkóczy fogalmazója igen kedves, jóbarátom, Gönczi Jenő dr., ha 
megengedi, szólok neki öccse érdekében. Gönczi Jenő egyike a leglelkesebb harcolóinak, a T.T.T. egyik 
agilis tagja és egy éjjel felolvasta és magyarázta nekünk az Ön verseit és boldog lesz, ha Önnek 
szolgálatot tehet." Adyt láthatóan kellemesen érintette ezen közlemény. 

A kocsi megérkezett, beszálltunk és a Svábhegyre hajtottunk. 
„Látja, ezt a kocsikázást pihenésnek tekintem. Ma is csak reggel érkeztem haza - mulattunk - és 

alig aludtam valamit. Most pihenek. Italt akartam vásárolni, mert tudtam, hogy szereti, mire Ö kért, 
hogy ne tegyem, ma éjjel sokat ivott és az ital erős szívdobogást okoz. „Lássa, most 4 hétig 
Kolozsvárott voltam a Szanatóriumban, hogy testemet ápoljam és az ivásról leszokjam és alig hogy 
kijöttem, máris iszom." 

Kérdeztem, hogy milyen nexusban van a ,Holnap'-pal? „Hát semmilyenben, ők engem ,kineveztek' 
és azt mondják, hogy ,Adysták'. Ernőd és Juhász nagyon tehetségesek. Kollányi Boldizsár2 bevezetése 
egy dilettáns munka, melybe sokat akart beleszorítani." 

A Nyugat „Ady-számá"-ról beszélgetve megjegyezte, hogy ez a mellette való tüntetés helytelen 
időben és formában jelent meg. Azt írják többek között: „Ady nemcsak mint költő, hanem mint 
ember . . . " 

„Kérem, ez igazán nevetséges, hogy lehet ilyet írni." Majd Molnár Ferencre tértünk át, monda, 
hogy Molnárral sokat van együtt, a múltkor a moziban voltak a „Blériot" repülését nézték. „Ilyen 
ideája is csak Molnár Fnek lehet, a ,Moziba' menni." Molnár irodalmi tevékenységéről esett a szó és 
azon véleménynek adtam kifejezést, hogy Molnár művei nem irodalmi becsűek és nem élik majd túl a 
szerzőt, „Az én véleményem is" -r mondta Ady. Molnár is érzi és ez nagyon elkeseríti. Bíró Lajost 
nagyon szereti, Vészi Margitot nagyon dicséri. 

Majd ismét a zenére tértünk át. Kérdeztem, hogy zeneértő-e? „Imádom a zenét és mint poéta 
érzem, hogy mi a jó és szép. Már mint gyermek rajongtam Wagnerért és a kakasülőn áhítattal 
hallgattam zenéjét." 

Említette - mondám - , hogy Farkas3 Kolozsvárott megzenésítette dalait. A mint Farkast 
ismerem, mondám, nemigen tudom elképzelni, hogy Adyt meg tudja zenésíteni. Eltalálta, monda 
Ady, és képzelje, német szöveggel akarja kiadni. Mondtam neki, hogy az én verseimet nem lehet 
,német kaptafára' húzni. 

Igen meleg nap volt és a budai hegyek hűvös levegője látszólag jót tett neki. „Most nyaralok -
monda —, most jól érzem magam." Élénk csevegés folyt, midőn a villához érkeztünk. 

Ilonkám kipirult arccal fogadott. Bemutatkozás. Éva leányomat is bemutatom, mint legkisebb 
hódolóját. Évát szépnek nevezi. 

2 Kollányi Boldizsár író (1875-1921). 
3 Farkas Ödön zeneszerző (1851-1912). 
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A kivilágított város panorámája meglepi. „Ez a szép, büdös város - monda elkeseredett hangon. -
Gyönyörű város ez a Pest, de az emberek . . . Br . . . " 

Cigarettával kínálom meg. Csak az ő princesassait szereti és tilalom dacára folyton szí. 
És most átadom a szót Ilonkámnak. 
Még csak annyit: Ez éjjel én voltam a legboldogabb ember. 

III. Töredék Beretvás Hugóné feljegyzéséből Adyval való 
kapcsolatáról 
(1909. július) 

Hugó telefonál. Találkozása van Adyval. Félhétkor telefonál, hogy felhozza Adyt, hogy a dalokat 
eljátssza neki. Fő, hogy jó bor legyen. Lótás-futás, beszerzés, főzés, terítés. Már itt is vannak. 

Én nagyon zavart vagyok. Nagyon érdekes fej. Reinitz Béláról beszél. Elmondom, hogy Évi iskolai 
vizsgára megtanulta a Szent Margit legendát. Ö különösnek tartja, hogy ezt a magyarellenes 
költeményét egy tanár előadni engedi. Vacsora alatt a darabont funkciójáról. Elmondja azt a történe
tet, mikor a zsidó gyereket talál, kéri az Istent, adjon neki kétezer forintot, vagy emlőket, hogy 
felnevelhesse a gyermeket. Isten inkább emlőt ad, mint pénzt.4 így a darabontok is inkább címeket 
adnak, mint pénzt. Nagyon kedves ember. Igen sokat beszél. Hugóval összetegeződnek. Szidja az 
újságírókat. Azt mondja, hogy a „NYUGAT"-ra azért haragudott, mert nem volt időszerű mellette 
kiállni. „Én nemcsak, mint költő, hanem mint ember . . . " - hogy lehet ilyet írni? 

Vacsora után Hugó zongorához ül. A „Három őszi könnycsepp" nem ragadja el. Túl érzékenynek 
tartja. A „Mi mindig mindenről elkésünk" nagyon tetszik neki, mint mondja, a muzsika igen jól 
alkalmazkodik a szöveghez, miként a Reinitz-dalok. A „Fekete zongora" nagyon tetszik neki. 
Reinitznek ugyanerre a versre írt dalát nem tartja sikerültnek. Valamennyi dal között a „Halál 
automobilján" teszi rá a legnagyobb hatást. Itt elmondja, hogy egy vidéki tanítónőnél vizitelt, kinek 
apja egy igen régimódi, öreg ember. Hirtelen egy autó megy arra, hát az öreg felugrik ebéd közben és 
kívülről elszavalja a „Halál automobilját". A „Jó csönd herceg" igen mély benyomást tesz rá. Nagyon 
jó programzenének tartja. Mint mondja, amit nem tudott szóban kifejezni, de amit a sorok között 
érzett, azt kiegészíti a zene. A „Sajgó seb "-et Hugó csak skiccben tudja bemutatni. Ady el van 
ragadtatva. 

Hugó elmondja, hogy Ady barátai és tisztelői hangversenyen szeretnék bemutatni a verseket. 
Miután Ady a telet a Riviérán akarja tölteni, szó lehet októberről vagy novemberről, de csak 
november 22-ig, mert - mint mondja - „nem tudja, mikor bolondul meg és megszökik". Terve volt 
októberben a Nyugat-tal egy felolvasást adni, de azután „mint egy primadonna" 20 vidéki városba 
turnéra menni. „Ha a nők látni akarnak, fizessenek." 

A hangverseny lebonyolítása akként történne, hogy Ady bevezetésképpen először elszavalja egy-egy 
versét, majd ezt követőleg Hugó zenekísérete mellett egy elsőrendű tenorista (lehetőleg Környey) 
elénekü a dalt. Ady ezzel teljesen egyetért. Le fog ezért mondani a Nyugat előadásáról, csak a vidéki 
turnét tartja meg. A hangverseny propagandáját Ady vállalja. „Ilyen dolgokban megbízható vagyok" 
- mondja - , „csak szerelemben és hasonlókban nem." Mielőtt elmegy, közli, hogy a „Meteor 
szállóban" mindig tudják a pillanatnyi címét. 

Ady eltávozása után Hugóval beszélünk a dologról. Én félek, hogy Ady túlságosan hangulatember 
és hogy a hangverseny előtt le fog mondani. 

Néhány napra rá Hugó levelet kap Adytól, melyben megírja, hogy a dalok igen mély benyomást 
tettek rá, és el van ragadtatva Hugó muzsikájától, valamint, hogy igen sokat vár a hangverseny sikerétől. 

Megbeszélés Környeyvel. örömmel vállalja az éneklést, különösen, amikor Ady levelét elolvassa. 
Hugó dalai nagyon tetszenek neki, csodálkozik, hogy eddig még semmit sem hallott tőle. Igen jól 
fekszenek neki a dalok, semmit sem javíttat. Érdekes, hogy nincsen abszolút hallása és hogy a 
komplikáltabb ritmusokat előbb ki kell ütni neki a zongorán. 

Értekezés Méry hangversenyrendezőnél. Fogalma nincs, ki Ady. Leánya felvüagosítja: „az, aki 
olyan extravagáns módon ír." Másnap már informálva van és a hangverseny megrendezését vállalja. 

A hangverseny technikai részének megbeszélése Adyval. Szerénykedik, azt akarja, hogy Környey 
neve kerüljön első helyre, „nehogy megsértődjék," ő utolsó helyre akar kerülni. Végül is megállapod
nak, hogy a hangversenyt „ADY EST"-nek fogják nevezni. Az újabb dalokra nagyon kíváncsi, nagyon 
tetszenek neki. Szerinte Hugó és Reinitz Béla dalai között az a különbség, hogy Hugó zenéje 
„szimfonikus programzene", Reinitzé pedig egy lépés a népdalból a műdal felé. Szeretné, ha Hugó 
megismerkedne Reinitz-cel. Egy kávéházban találkoznak. Hugó átnézi Reinitz kottacsomóját, a dalokat 
nagyon szépnek tartja. 

4 Erről az anekdotáról: SCHEIBER, Fabula. XII. 1971. 9 2 - 9 3 ; M. SCHNITZER: Rabbi Lach. Berlin, s. a. 
3 1 - 3 2 ; M. COHEN: Mipí Háám. II. Tel-Aviv, 1976. 118. 
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A próbákba Méry is bekapcsolódik. „Ennek nem szabadna Pesten vagy Kecskeméten elvesznie", ezt 
le kellene fordítani más nyelvre is és külföldön is előadni." 

Környey és Ady nálunk vacsoráznak. Kiisszák minden borukat, igen jókedvűek. Hamar felhígítok 
egy félliter bort, amit nagy pfujozással fogadnak. 

Hugó eljátssza legújabb dalát: „Ágyam hívogat". Nagyon tetszik Adynak. Nem hitte volna, hogy a 
sok ismétlést ilyen változatosan dalba lehet foglalni. 

Az Ady-est iránt igen nagy az érdeklődés. Szamosi Elza is érdeklődik az Ady-dalok iránt. Mélyen 
megsértődik, amikor Hugó azt mondja neki, hogy ezek a dalok nem női hangra valók. 

IV. A budapesti Ady-est 

Beretvas Hugó Méry Béla hangversenyirodájával rendezte meg az Ady-estet. A Royal-teremben 
folyt le 1909. november 27-én, szombaton este, 8 órai kezdettel. A meglevő plakát és műsor tanúsága 
szerint Környey Béla, Beretvas Hugó és Ady Endre közreműködésével. Mellékeljük a műsor első lapját. 
A 2-4. lap közli a megzenésített kilenc Ady-vers szövegét. 

a 
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Megvannak a feladóvevények, amelyek tanúsítják, kiknek küldtek postán jegyet: Bíró Lajos, Csáth 
Géza, Fenyó' Miksa, Horváth János, Kabos Ede, Major J. Gyula, Molnár Ferenc, Osváth Ernő, 
Schöpflin Aladár és Veigelsberg Hugó. 

Az elszámolást is megőrizte Beretvás: 1052 korona tiszta jövedelmet hozott. A dalokból négy 
nyomtatásban is megjelent 1921-ben, Rózsavölgyi kiadásában (Sonkoly István: Ady verseinek 
megzenésítései. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. 1960-61. 123-143.). 

A sajtó nem egyértelműen kommentálta az estet. 
A Budapesti Hírlap (1909. XI. 28.) az operaénekest dicséri: „A hatalmas, robosztus, csupa egészség 

Környey Béla fenséges baritonálís tenorján misztikus dalokat énekel." 
Az Egyetértés (1909. XI. 28.) híradása szinte apoteózis: „Sose volt nagyobb kontaktus előadó és 

hallgatósága között, mint a mai estén . . . Az emberek nem tudnak betelni vele. Se a szavával. Se a 
poézisével. És tapsolták. És ünnepelték. Egyetlen nagy ujjongás a terem." A zenéről: „Nem dalok par 
excellence, hanem a vershangulatok zenei aláfestése." 

A Pesti Hírlap barátságtalan beszámolójából valami dicséret száll mégis Beretvás felé: „A tíz közül 
egy, ,A fekete zongora' megzenésítése egészen jól sikerült." 

A Polgár (1909. XI. 28.) szerint „Beretvás fantáziája eleven, fogékony és differenciált, a zeneszerző 
képzettsége szolid, tud konstruálni, tud merni, több mint muzsikus-poéta". 

Az Újság (1909. XI. 28.) felfogása igen figyelemreméltó: „Talán Bartók Bélának sikerülne 
leginkább zeneileg kifejezni Ady hangulatait." 

A német nyelvű sajtó (Neues Politisches Volksblatt, Pester Lloyd) lelkesedik Adyért, az utóbbi 
visszafogottabban Beretvásért. 

V. Ady Endre bevezető szavai a megzenésített versekhez 

Adynak az előadóesten elhangzott felolvasása nemrég jelent meg újból (Ady Endre: Péntek esti 
levelek. Válogatta Varga József. Bp., 1975. 140-146.). A megzenésített versekre vonatkozó szavai 
kéziratból először ugyanitt láttak napvilágot (uo. 147.): 

EZEK A VERSEK AZ ÉRZÉS DRÁMÁI 
A „Poéta és publikum"-ból kéziratban maradt részlet 

Egy idő óta s egy kicsit az én segítségemmel, valamivel többet beszélnek szegény irodalomról, mint 
eddig. Avval se ártottam, hogy talán érdemtelen férfiak részére leány-lelkeket preparáltam finomab
bakká, jobbakká, s férfi-lelkeket ugyanígy asszonyok számára, mert nekem ilyes hasznom is vajmi 
kevés volt az ügyből... 

Érdekes, hogy a muzsikusok voltak hamarosan az én legjobb embereim, az az ember-fajta, mely 
hitem szerint legtöbb naivságot, becsületességet és istenséget hordoz magában az emberek között. Ezek, 
öregek, fiatalok, mesterek és forradalmárok megérezték az én kevélykedő, versbeli, szomorú őszinte
ségemet és becsületemet. így jött hozzám Beretvás Hugó is, akinek szíves-szép, erős Ady-nótáit ma 
Környey Béla győzelmes hangján fogják önök hallani. Persze, miként már előbb Reinitz Béla barátom 
nótáinál, akik hallhattak tőle egyet- és -mást, meg lesznek önök akadva Beretvás Hugóval is. Csak 
egyet kérek: arra emlékezzenek, hogy ezek a versek az érzés drámai, a belső rettenetek új jajai, s 
ezekből nem lehet se népdalt, se egyébfajta kipróbált melódiákat csinálni: ezek új muzsikát 
követelnek, Ady-muzsikát. . . 

VI. Ady Endre levelei Beretvás Hugóhoz és feleségéhez 

Ady említi Beretvást Lédához intézett leveleiben. 1909. november 4-én beszél a nála tett 
látogatásáról (Ady Endre válogatott levelei. Kiadta: Belia György. Bp., 1956. 306.). 1909. november 
27. után meg így érinti: „az Ady—Beretvás-est elteltéig beteg s meghurcolt állapotban nem tudtam 
írni" (uo. 309-310.). 

Az alábbiakban a Beretvás-hagyatékból tizennégy kiadatlan levelet, lapot és sürgönyt teszünk közzé 
Adytól. 

1. 
(Levél) 

Kedves Barátom, nagyon köszönöm neked azt az élvezetet és örömet, melyet ma este verseimre írt 
muzsikád megismertetésével szereztél. Föltétlenül és nagyon óhajtom, hogy ezeket a te Ady-dalaidat 
megbeszélésünk szerint az én fölolvasó részvételemmel s együtt mutassuk be Budapesten. S nagyon 
lekötelezel, ha te, aki szabadabb vagy, e bemutatkozást előkészíted akként, hogy méltó legyen az 
igazán megértő és művészi nótákhoz. Baráti üdvözlettel igaz híved 
Bpest, 1909. aug. 18. Ady Endre 
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2. 
(Képeslap) 

Postabélyegző: Basel, 1909. VIII. 26. 

Kedves Barátom, Rheinfelden (Suisse) Hotel des Salines E. de Ady a címem. Üdvözöl jó barátsággal 
s a nagyságos asszony kezeit csókolja: igaz híved 

Ady Endre 
Címzés: Nagys. Beretvás Hugó úrnak 

Váczi körút 62. 
Budapest 
Hongrie 

3. 
(Képeslap) 

[Bécs, 1909. aug. 20. ?] 
Kezeit csókolja s az egész famíliát szeretettel köszönti 

Ady 
Címzés: Nagyságos Beretvás Hugóné úrnőnek 

Budapest 
Váczi-körút62.I. 

4. 
(Sürgöny) 

, r , . . . . , . „ Rheinfelden, 1909. szept. 4. 
Beretvás, Bpest.Vaczi korút 62. 
Bár kicsit késő, belemegyek. Viszontlátásra üdvözöl Ady. 

5. 
(Képeslap) 

Postabélyegző: Eismeer, 1909. IX. 9. 
Kedves Barátom, most Svájcban bolygók s aligha talállak már Budapesten. Tudasd biarritzi 

címedet, mert írnivalóim lesznek. Leveleidet: Budapest Meteor-szálloda írd. Itt gyönyörű idő van. 
Kedves feleségednek tisztelettel kézcsókomat, Téged üdvözöl baráti szeretettel 

Ady 

A fényképek dolgában utasítsd Méryt, hogy forduljon Székely Aladárhoz. Nekem egy fia sincs. 
Ady 

Címzés: Ngs. Beretvás Hugó úrnak 
V. Váczi-körút 62. 
Budapest 
Hongrie 

6. 
(Levél) 

Postabélyegző: Budapest, 909. Sep. 27. 
Kedves Barátom, 

Hát most már Pesten vagyok s maradok - egyelőre. Többet, okosabbat nem igen tudnék magamról 
levélben írni. Ha majd visszaérkezel, találkozunk s beszélünk mindenről. Remélem, még vidéki 
körutam előtt itthon léssz már. Környeivel találkoztam, beszéltünk kedvvel rólad s dalaidról, 
melyeket ő idejére vár. Én ezúttal csak egyet mondhatok, érintve, röviden. Félek, hogy a hangverseny 
teljesen Ady Endre cégére alatt lehetetlen. Borzasztóan kényelmetlen s idegeim nem bírnák ki, hogy én 
menjek teljes mellel egy nem egészen saját hangversenyemnek. Ne értsd félre. Ha hazajössz, megbeszél
jük. A nagyságos asszonynak tisztelettel kézcsók, téged szeretettel köszönt híved 

Ady Endre 
Vasárnap. Címzés: Monsieur H. Beretvás 

Royal Hotel 
33 Avenue Friedland 

Paris 

100 



7. 
(Névjegy) 

[1909. okt. 20.] 

Kedves Hugóm, vonatom fatálisán szinte egy órát késett. Nem tudom, fönnvagytok-e s fol-
mehetek-e tíz perc múlva? Üzeni. Szeretettel 

Ady 
A névjegy túloldalán: 

Nagys. Beretvás Hugó úrnak 

8. 
(Levél) 

Budapest, 1909. november 5. 
Kedves Barátom, 

tegnap este érkeztem vissza Bécsbó'l s hotelemben várt a leveled. Személyesen mennék el hozzád» de 
megint baj van. Muszáj holnap Kaposvárra mennem fölolvasni. Fehér ruhás szüzek várnak, virágok, a 
fene egye meg. És még ma kell elkészítenem a fölolvasásomat s írnom legalább egy eredeti verset. 
Tehát itt írom meg neked a fölolvasás címét: 

„író és hallgatóság, poéta és publikum." 

A versek pontja egyszerűen „Uj és régibb versek". Ha Kaposvárról visszajövök, tisztelettel bejelen
tem nálatok látogatásomat. Mondjuk: kedd estére. 

A Nagyságos asszony kezeit csókolom, téged ölel igaz szeretettel 
Ady 

P. S. Édes öregem, végtelen szégyenkezéssel, de kérlek még valamire. Utolsószor t.i. egy előleget.5 

Jobban mondva: egy betudandó baráti kölcsönt. Kérlek, küldj még nekem ötven forintot. De kérlek, 
ez igazán maradjon csak kettőnknek tudott dolga. 

Ady 

Címzés (kézbesítve). 
Nagyságos Beretvás Hugó úrnak 

Váczi-körút 62 .1 . 
En Ville 

9. 
(Sürgöny) 

Arad, 1909. nov. 6. 
Beretvás Hugó, Bpest. 

Váczi-körút 62. 

Tízórai gyorssal érkezem. Csak teához jöhetek. Ady. 

10. 
(Képeslap) 

Postabélyegző: Paris, 909. XII. 28. 
Szeretettel, szomorúan s betegen üdvözöl benneteket: 
„ , , Ady Endre 
Címzés: 

Mr. Hugó Beretvás 
Váczi-körút 62. 
Budapest 

11. 
(Névjegy)6 

Ady Endre 
Bpest nov. 27. 

5 Az „előleg" szó kétszer írva. 
6 Nyilván a hangversenyen adta autogram gyanánt. 
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Piros ceruzával: 1909. 
92. Rue de Levis 

Paris 

12. 
(Névjegy) 

13. 
(Levél) 

Postabélyegző: Paris, 10. II. 10. 
Édes Hugóm, 

bizony én nagy válságban vagyok s talán bele is pusztulok. Végem van: idegeim finitát mondtak. 
Szeretnék lemenni a Riviérára. Nem járulhatnál-e gyorsan 500 frk.-kal ez utolsó próbához? Hátha 
sokszorosan visszaadom. Kérlek, küldd ezt táviratilag: Ady 92 Rue de Levis 92 címre. Te pedig légy 
nyugodt. Erős vagy s nem lesz semmi bajod. Sok mulatságot. Tieiddel együtt üdvözöl, ölel: 

Ady Endre 

Címzés: 
Mr. H. Beretvás 
Südbahnhotel 
Semmering bei 

Autriche Wien 

14. 
(Képeslap) 

Postabélyegző: 10. III. 15. 
Sok üdvözlet a már árvíztől megszabadult Parisból - kézcsókoló, igaz híve 

AdyE. 
Címzés: 

Mme. H. Beretvás 
62. Váci-körút 62. 
Budapest 
Hongrie 

VII. Bartók Béla levele Beretvás Hugóhoz 

[Budapest, 1909. XI. 27. előtt] 
Tisztelt Beretvás Úr, 

Szíves figyelmét köszönöm. Sajnos, nem egészen bizonyos, elmehetek-e a hangversenynek legalább 
második felére, mert a zeneakadémián ún. házi hangverseny van, melyen egy tanítványom játszik, s 
melyet meghallgatni hivatalbeli kötelességem. De lehetséges, hogy az est közepén mégis átmehetek a 
Royalba. 

Tisztelettel 
Bartók 

Hadd említsük még meg, hogy „Az ágyam hívogat" kottakézirat bal felső sarkán ez áll Ady 
ceruza-írásával: „Nagyon szeretem ezt a muzsikát. Ady Endre." 

A család tulajdonában van egy Székely Aladár készítette Ady-fénykép, rajta ez a dedikáció: 
„Kedves, jó Beretvás Hugómnak, verseim muzsikába röpítőjének. 

Bpest, 1909. Nov. 17. Ady Endre." 
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Végh Ferenc 

ADALÉKOK KÉT TÓTH ÁRPÁD-VERSHEZ 

Bús, délelőtti vers 
Tóth Árpád összes művei 1. kötetének jegyzetanyagában az először a Nyugat 1919. decemberi (II. 

1065. lap) számában megjelent költemény kéziratáról azt olvashatjuk, hogy azt a Tóth-család őrzi, de 
„a kézirat csonka, a végleges szöveg 57-64. sora hiányzik". 

A kézirat-hagyatékból hiányzó nyolc sor végleges formájában így került be a kritikai kiadás 
szövegei közé: 

ó , Isten, Isten, Isten, 
Ne ülj az égbe resten, 
Nézd, orcánk színes lárva, 
És sötét agyunk árva. 

Nézd, langy a lég opálja, 
Nyilát a nap dobálja, 
Friss fényeid lobognak, 
Ó, tégy meg boldogoknak! 

Az elveszettnek hitt utolsó kéziratoldal azonban megvan, az én tulajdonomban. A költő özvegyétől 
kaptam ajándékba, aki kérésemre olyan kéziratot keresett Tóth Árpád hagyatékából, melyen a költő 
aláírása is szerepelt. 

A fekete grafit-ceruzával írt, jellegzetes írású autográf kézirat a vers első fogalmazványának tűnik, 
melyen a költő a későbbiekben - erősen fakuló lila tintával - számos javítást tett, a sorok sorrendjét is 
felcserélte, két teljesen késznek szánt sort pedig végleg elhagyott a közlésre előkészített kéziratból, 
mely a kritikai kiadásban „k2 "-vei jelölt „nyomdai kézirat" szövegével mutat egyezést. A birtokomban 
lévő két versszak érdemleges szövegvariánsnak is tekinthető, ezért - úgy érzem - közreadása 
mindenképpen indokolt. 

A Bús, délelőtti vers utolsó két versszaka így olvasható a kéziratban: 
Oh /sten, isten, /sten, 
Ne űlj az égbe resten, 
Oly <Nézd> langy a lég opálja 
Nyilát a nap dobálja. 

(Fényed forog az utcán, 
Még könyörülni tudsz tán) 
Nézd, orcánk szz'nes lárva, 
De setét agyunk árva . . . 

A kézirat alján, többszörös áthúzással az alábbi módon alakult ki a költemény utolsó két sora: 
<Még fényed) 
Friss fényeid lobognak, 
<Oh tégy meg) 
<Még tégy meg) 
Oh tégy meg boldogoknak, 

- ahol a vessző azt is jelzi, hogy eredetileg nem zárósornak tekintette Tóth Árpád a közlésben már 
versét befejező sort. 

Ezután húzta át - tintával - a végleges szövegből valóban kimaradt két sort, s húzta be (nyilakkal, 
bekarikázással jelölve) végleges helyére a sorokat, biztosítva a vers immár változatlanul ránk maradó 
szerkezetét. 

Az új isten 

A Tanácsköztársaság 1919. mára 21-i kikáltása utáni első számában, az április 1-én megjelentben 
(I. 459. lapon) közli a Nyugat a költő lelkes hangú, „egy lélekzetre megalkotott" ódáját, amely - mint 
Kardos László professzor leszögezi - „művészileg is, politikailag is nagy jelentőségű mozzanata a kor 
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irodalmának és ideológiai csúcspontja Tóth Árpád költészetének" (Kardos László: Tóth Árpád. Bp., 
Akadémiai K., 1955. 199. lap). S bár a költemény őszinte spontaneitását, forradalmi meggyőződését 
egy emlékezésében (Irodalmi Üjság, 1955. okt. 1.) Déry Tibor is aláhúzza, a versnek a tömegekre gya
korolt hatásáról semmiféle adatunk nem maradt fenn, így valószínűnek látszott Kardosnak az a meg
állapítása, hogy a vers „egyháziasan ájtatos, az aktivitást hangulatilag leszerelő sugárzása" miatt nem 
lehetett „eléggé mozgósító" (i. m. uo.). 

Hogy a még oly alapos irodalomtörténészi kutatómunka, művészi elemzés, ideológiai értékelés is 
rejthet magában spekulativ elemeket, azt egy a véletlen folytán most előkerült dokumentum is 
bizonyítja. 

A Budapesti Műszaki Egyetem levéltára (mely az egyetem Központi Könyvtárának gondozásában 
és kezelésében csak pár esztendeje áll nyitva a kutatás előtt) számos dokumentumot őriz a 
Tanácsköztársaság bukását követő fehérterror megtorló eljárásairól, a forradalmi mozgalmakban 
részt vett, szerepet vállalt tanárok és hallgatók ellen megindított és különböző mértékű büntetéssel 
zárult vizsgálatokról és fegyelmi ügyekről. Az egyetem történetének monografikus feldolgozását célzó 
kutatásaim során akadt' kezembe az Ébredő Magyarok Egyesületének egy 1921. március 22-én 
keltezett átirata az akkor még fegyverben álló Műegyetemi Csendőrzászlóalj parancsokságához, 
melyben „Kovács s.k."-val hitelesített olvashatatlan aláírású „ébredő" „hazafias tisztelettel" hozza a 
fegyelmi ügyekben korlátlan hatalommal rendelkező tiszti karhatalmi zászlóalj tudomására, hogy egy 
Bródi Imre nevű műegyetemi hallgató ellen (aki nem egyenlő a Krypton-lámpa későbbi feltalálójával!) 
az Ébredő Magyarok Egyesületének Budapesti Főosztályára feljelentés érkezett. A feljelentő közli, 
hogy a Műegyetemen meglátta volt osztálytársát,. . . Bródi Imrét, egy ismert nagyszájú agitátort. A 
kommunizmus alatt nyilvánosan szavalt. A balassagyarmati gimnáziumban mint véresszájú kommu
nista volt ismeretes, egy ,, Vörös Isten" c. költeménnyel mindig izgatott. Kommunista ünnepélyeken 
szavalt, szónokolt. . ." (BME Lt. 3/c. 1921-27. tétel) 

Alig lehet kétséges, hogy a téves címmel idézett költemény Az új isten című Tóth Árpád-verssel 
azonos. 

A középiskolás diákok forradalmi mozgalmairól - vidéki viszonylatban - alig maradtak emlékeink. 
A kérdés mind ez ideig legalaposabb feldolgozója, a sajnálatosan fiatalon elhunyt Gellért László is 
kénytelen leszögezni, hogy mind a forradalmi tevékenységről, mind a baloldali diákok ellen hozott 
fegyelmi határozatokról vidéki vonatkozásban „csak elvétve állanak adatok rendelkezésre" (Diákok a 
forradalomban. 1918-1919. [Bp., 1970.] Ifjúsági Kiadó, i.h.: 162. lap.) így Bródi Imréről, forradalmi 
tevékenységéről semmi bővebbet sem tudunk. Legfeljebb annyit, ami az idézett aktán olvasható: 
„Bródi Jmre I. mérn. hallgató I. félévi beiratkozása érvénytelenítve, a II. félévre nem vétetett fel." 

A Tanácsköztársaság korából fennmaradt műsorfüzetek, hírlapi beszámolók, személyes emlékezé
sek sokszor szólnak Ady forradalmi verseinek gyújtó hatásáról, népszerűségéről. Hogy a „szelíd szavú" 
Tóth Árpád fellobbanó szenvedélyes forradalmi hitvallása is visszhangra lelt a tömegekben, hogy azt 
agitációs munkában felhasználták s e réven még „corpus delicti"-ként is szerepet kapott a megtorlások 
során: azt hiszem, erre ez az első adalék. 

Végh Ferenc 

Demeter Júlia 

JUHÁSZ GYULA ISMERETLEN VERSE 
A kritikai kiadásból hiányzik Juhász Gyula Munkácsy c. verse, melynek fogalmazványát és 

tisztázatát a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára őrzi. A kéziratot a Lengyel Miklósnétól (Benedek 
Elek lányától) vásárolt hagyatékban találtam, s az idegen kéztől származó jegyzet tanúsága szerint 
Takács Andor ajándéka volt. Takács Andor a Tavaszmező utcai gimnáziumban tanított Lengyel Miklós 
igazgatósága idején, s nyilván ekkor értesült arról, hogy az igazgató fia (Lengyel Tamás) gyűjti a 
kéziratokat. Juhász Gyula verse így került a Lengyel-család tulajdonába, azt azonban nem tudjuk, hogy 
jutott Takács Andor a kézirathoz. Takács Andor egyidős volt Juhász Gyulával, s ugyancsak 
magyar-latin szakot végzett a pesti egyetemen. Ismerhették volna egymást, ám ennek nincs nyoma, 
sem az emlékezésekben, sem a szakirodalomban; ezt a lehetőséget tehát el kell vetnünk. A kéziratot 
Takács Andor talán a szintén a Tavaszmező utcai gimnáziumban tanító, matematika-fizika szakos 
kollégájától - Bodnár Lajostól - kaphatta, aki Juhász Gyula tanártársa volt Szakolcán. (L. Szalatnai 
Rezső: Juhász Gyula hatszáz napja. Bp. 1962. 64-65.). 


