
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.). 



A vers írója kétségtelenül Juhász Gyula; ezt bizonyítja elsősorban a költő monogramja a 
fogalmazványon, a kézírás, továbbá a költemény hangulata, fordulatai, szóhasználata és felépítése. A 
vers keletkezésének időpontja ismeretlen, kiderítése a Juhász-filológiára vár. (Feltehetőleg az 
1907-1912 körüli időszak terméke, ez azonban csupán feltevés - hiszen nem biztos, hogy Juhász 
Gyula Szakolcán írta.) Juhász ugyanis csaknem egész életében foglalkozott Munkácsy alakjával; 
számára a nagy festő iránti csodálaton túl Munkácsy sorsa valósággal szimbolikus jelentőségű: a 
magyarságot és európaiságot, a magyar művészet és kultúra európai rangját, a zseni sorsát - dicsőségét, 
kivételes voltát és tragédiáját - példázza. Ez az oka annak, hogy a Juhász-életmű bármely 
periódusában találunk olyan írást, mely gondolatilag rokon a Munkácsyról írt vers valamelyik részével. 
Juhász cikkeinek számos mondata a költemény egy-egy szakaszának megfogalmazása (vagy újra
fogalmazása) prózában. Mindezen túl az őrület és az öngyilkosság azok a problémák, melyek Juhászt a 
legtöbb művész - és önmaga - sorsában különösen foglalkoztatták. 

1917 éa 1922 között Juhász Gyula gyakran emlékezik Munkácsy halálára és temetése napjára. 
(„Május ötödike volt éppen, Napoleon halálának évfordulója és Munkácsy temetése, amikor egy félszeg 
és nyugtalan fiatalember megérkezett a váci vonattal Budapestre." - Mikor én piarista voltam; 1921. 
máj. 5. - ÖM 6.k. 396.1.) 

Legtöbbször azonban az őrület témája idézi Munkácsy alakját, s Juhász saját betegségét: 
„Tizenhétéves koromban (1900. május elején) egy Munkácsy-nekrológot olvastam az akkori Budapesti 
Naplóban Feszi Gézától. (Jól emlékszem? ) Miért maradt ez meg annyira a memóriámban? Mert 
Munkácsy paralíziséről szólt, Ikarusról, akinek viaszszárnyai megolvadnak. Ugyanakkor Nietzschét 
parentálták el és nála is ez a vég ragadott meg legjobban." (Patologika; 1917. - ÖM 5.k. 555.1.) Vagy 
máshol: „A külföldi híradások szerint Woodrow Wilsont is elérte a gondolkodó ember legszörnyűbb 
végzete, a betegség, amely Baudelaire, Maupassant, Nietzsche és Munkácsy gyönyörű agyát is 
megőrölte. Ez a rettenetes modern fátum (mert az antikok még nem ismerték) éppen ott rombol 
leginkább, ahol a gondolatépítés munkája a legintenzívebb volt." (Kísérletek - Délmagyarország, 
1919. okt. 22. Az idézetet lásd Péter László: Juhász Gyula a forradalomban - Bp. 1965.) 

Munkácsy és a vele kapcsolatos, általa felidézett problémák állandó megjelenése ellenére, mi teszi 
mégis valószínűvé a vers 1907-1912 (vagy talán inkább: 1907-1910) körüli keletkezését? A 
neuraszténia és az őrület kérdése ekkor jelentett először szorongást és félelmet a hasonlótól. A vers 
meglepően nyugodt (ebben a tekintetben is rokon a század első évtizedének verstermésével), így 
Juhász Gyula a neuraszténia kezdeti időszakában írhatta. S végül: elképzelhető a kapcsolat első 
öngyilkossági kísérletével is. Juhász Gyula „1907. febr. 9-én titokban elutazik a városból, mindössze 
egy feljegyzést hagy hátra szobájában: »Consummatum est«. Eltűnését csak 12-én veszik észre, a 
farsangi ünnepek miatt. Néhány nap múlva azonban közlemény jelenik meg arról, hogy Pesten járt 
idegbaját gyógyítani." (Juhász Gyula 1883-1937. - Bp. 1962. 85-95. - Grezsa Ferenc: J. Gy. 
Mára marosszigeten.) 

MUNKÁCSY 
- Halála évfordulójára. Május 5 . -

Elnézem a magasztos Ecce Homot 
S szívembe vág titkos tragédiád, 
Tövisbe mártott, nyílt fönségű homlok 
Mily szörnyű sors borúja várt reád: 

A teremtésnek lázától remegve 
Bénultan hull le nagyszerű kezed, 
Nincs álom többé, színes, fényes eszme, 
íme az Ember! Elvégeztetett! 

A bölcsődet nem ringatá szerencse, 
Magyar rónáknak ős borúja volt, 
Mely lelkedet először kiszínezte, 
S a melybe átfolyt a te bánatod. 

A mit Petőfi gyönyörű dalokban 
Kőben Izsó és színen Tóth Ede 
Megörökít: az él a színeidben: 
A magyar lélek mély költészete! 
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S e méltóságos bánat és komorság 
Sugallta azt, mit ért egész világ: 
Mozart halálát, Miltont, ki vakon lát 
S a legnagyobb, a szent tragédiát.* 

S mikor ujjongva látta Európa, 
A magyar lángész mily fönséggel ég, 
Akkor borult gyász büszke homlokodra, 
Várt már a puszta, a paraszt! Elég! 

Ezer tavasznak elsejét remegve 
Még kiszínezte lankadó kezed: 
A honszerzést - a messze idegenben. 
És hazajöttél! Elvégeztetett! 

SZABÓ LŐRINC ÉS AZ ERDÉLYI HELIKON (SZÉPMÍVES CÉH) 

Az Akadémia Irodalomtudományi Intézete megbízásából írom át rendes (gép-) írásba a II. 
Nyugat-generáció kiváló költőjének, Babits tanítványának több mint ötven éves gyorsírási jegyzet-
tömbjeit, sokszáz versének vázlatait, útijegyzeteit s novelláit. Legértékesebb anyag a Babits Mihály 
tanácsköztársasági hónapok alatti egyetemi tanári előadásainak** Szabó Lőrinc, II. éves bölcsész 
(tüzérönkéntes) által gyorsírt jegyzetfüzete, valamint Babits lakásán, saját elbeszélései nyomán fölvett 
magyarázó-adalékok a nagy költő legrégibb, pesti és fogarasi verseinek keletkezéséhez. 

Igen érdekes Szabó Lőrinc 1926-27. évi romániai útijegyzeteiből azok az észrevételei, melyeket a 
Kemény Jánossal való véletlen (kolozsvári, New York-kávéház írói társaságbeli) megismerkedése 
nyomán, meghívására, Marosvécsről s a Helikon-körről jegyzett, vaskos gyorsírásos füzetébe. Az 
1903-ban Pittsburgban született ifjú báró Keményről és környezetéről, a festői Maros-völgyéről és a 
Helikon lelkes írói társaságáról fölvett friss, igazán szabó lőrinces publicista és realista rajzok közül a 
legszorosabban idetartozó részletek annál is inkább megérdemelnék a közlést, minthogy közel félszáz 
éves az Erdélyi Helikon, s ha Kemény Jánosnak nem is szépirodalmi alkotásai (versek, 5 regény, 
novellák), avagy az 1945 utáni magyar színházbeli, kolozsvári igazgatói munkássága a legmaradan-
dóbbak, de éppen a Helikon baráti körének két évtizeden át szívós és szeretettel teljes munkával való 
összetartása, az erdélyi népek testvéries összebékítése, irodalmi alkotások létrehozása is méltán 
örökítik meg Kemény nevét irodalomtörténetírásunk annaleseiben! 

Az MTA Könyvtára Kézirattárában lévő Szabó Lőrinc-hagyaték egyik jegyzettömbjében (Ms. 
4674/195. sz.) így olvasható az erdélyi útirajz idevágó részlete, amint autón a Mezőségen át 
Marosvécsre ment a kissármási földgáz-mezők mellett, az esztelen erdőirtások sivár, karsztosítottan 
pusztított hegyláncai mentén. 

íme Szabó Lőrinc útinaplójának részlete: 
„Pusztakamarás, itt ágazik el az út a regényíró Kemény Zsigmond sírja felé. Jobbra egy maréknyi 

földje is volt. Romlik az országút, Szászrégenen át is: csupa gödör és elhanyagolt mezők, szántók 
mindenfelé. Itt utazni kész gerinctörés, lassítni kell, de a második falu már VÉCS. Messziről látszik is a 
vár. 

Szerpentineken, óriás parkon át a Várhegyre: százados, óriási, büszke falak, a bejárónál két 
kő-oroszlán. Mindeniken frissen nyúzott medvebőr szárad a napon. - Itt vagyunk! alattunk kanyarog a 
Maros, a völgyben a vasút, s köröskörül: közel-távol isteni hegyvidék! 

Két éjtszakát s két napot töltöttem a vécsi kastélyban; napközben egyszer Vásárhelyre mentem a 
sziguranca-rendőrségre jelentkezni. 

A Vár ura 24 éves, karcsú, világjárt fiatalember, őserdélyi és félig amerikai- modern vér. New 
Yorkban szüleivel megismerték a nélkülözést s megutálták a várost; hazajöttek, mert a kastélyt s 
hozzátartozó dominiumot, mely 300 éve van Kemények kezén, egyik nagybátyjától örökölte. A román 
földreform után csak kis szántó s erdőség maradt meg nekik, a várral. És ebben a negyvenszobás, 

* Krisztus Pilátus eló'tt, Ecce Homo, consummatum est! 
(: J. Gy. jegyzete :) 

** Megjelent a szegedi Tiszatáj folyóirat 1975. évi 3. számában (52-68. lapon) 

Gergely Pál 
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sarkos tornyú óriási várkastélyban, a Maros-völgy leggyönyörűbb szakaszánál, szemközt a kéklő 
havasokkal: itt gyűlnek össze a házigazda meghívására az Erdélyi Helikon írói, 27-en, baráti 
találkozóra, hogy megbeszéljék programjukat. 

Milyen képtelenség ilyesmi nálunk Magyarországon! - Együtt sétálunk a parkban, mely a kastély 
mögött húzódik, fel a hegynek. Folytatása az őserdő. Kemény János megmutatja gazdaságából, amit 
kényelmesen el lehet érni, s lassan kiderül számomra, hogy ez a „gyerekember" sokkalta tapasztaltabb 
a talpán, mint gondolni lehetne. — Megvallom: amíg csak hírből ismertem, azt hittem, hogy valami 
bolondéria, képtelenség uradalomnak és irodalomnak szentelni egy magányos életet, s most szégyellem 
magamat, s a pesszimizmusomat és megértem, mélyről értem, hogy külön: erdélyi és magyarországi 
irodalomról lehet beszélni. 

íme már engem is megtérített s fölfrissített ennyi ideálizmus, ennyi reális tetterő. Ez az egykori 
fejedelmi vár a vér és vas hosszú évszázadairól mesél, mint Erdély minden talpalatnyi földje. Bizony a 
Történelem él itt, talán zsúfoltabban, mint másutt, s a múlt életadó erőként lép elő a sivár jelenben; 
hatalmas és mégis gyengéd szeretettel tart és megtart mindenkit. 

A parkban meredek szakadék szélén, egy padon telepszünk le. Talán innen a legszebb a kilátás: a 
fák koronája épp hozzánk ér föl alulról; lent a Maros csillog s idáig hallik zúgása; balra pedig nagy, 
koporsóalakú hegyhát meredezik ki a havasok láncából, úgy hívják: Istenszéke. 

A kastélyt is megnézzük, a negyven s egynéhány szobát, melyeknek fele romokban van s a birtok 
mai helyzetében nem lehet szó a rendbehozásukról. Csak a földszint s az első emelet lakható. -
Egymás után nyílnak föl a nagy szobák, mutatva modern és régi szépségüket s kényelmüket. 

A háziasszony: Augusta Patin skót származású, de angol nyelvű és már kitűnően beszél magyarul is. 
Egész Erdélyben nincs nála lelkesebb barátja az erdélyi magyar irodalomnak s - mondom - úri 
méltósága nélkülöz minden sznobságot s kellemetlen jelleget. 

Éjfél után megyek le szobámba, egy kölcsönkapott Drinkwater-kötettel, de elalvás előtt mégis 
inkább az Erdélyi Helikon szép kiadványait nézegetem. Egyes műveknek csak címét ismerem, de van 
köztük néhány író, akivel máris öröm lesz megismerkednem, s a legtöbbjében egy egészen speciális 
erdélyi szellemet, témát és stílust is. Különösen a székely írókban. Azért említem éppen őket az 
ajándékba kapott 18-20 könyv közül, mert különösen megfogott engem a nyelvük, s egyelőre ezeken 
keresztül próbálom megérteni az itteni irodalom regionalizmusát, általános értékűnek tekinteni azt, 
ami talán egyébként megszűkítő elzárkózás. 

Témában, nyelvben s lélekben egy egészen új világot specializáló s egészen modern irodalom ez! Az 
a megállapításom, hogy formakeresésük igazán megtartóvá csak ezután lesz erős és igaz bennük. Nem 
akarom elhallgatni, hogy gr. Bánffy Miklós illusztrációit én elhagytam volna . . . Tény, hogy a Helikon 
és az előfizetést szerző Szépmíves Céh a legértékesebb irodalmi csoportosulás ma egész Erdélyben: 
világnézeteket összefogó és szükséges egyesülés, amit csakugyan a történelem teremtett meg. - Mintha 
egy idegen ország irodalmával állnék szemben, melynek talpraállását s megélését fontosabbnak érzem a 
magunkénál, a pestinél. 

Az az életakarat és optimizmus, melyet itt láttam, máris garancia szememben, hogy nem érhet 
kiábrándulás, amikor a munkákkal is közelebbről megismerkedem. - A világhírű Drinkwatert már félre 
is tettem, inkább olvasom pár percig Eminescut, «gy német fordításon át, mert az az érzésem, hogy 
nagyon nagy költő volt Eminescu. 

Pár nap múlva újra összegyűl a vécsi várban a Helikon 27 írója, köztük Bánffy gróf is, aki tavaly a 
megnyitáskor csak vendégként volt itt, de csakhamar lelkes részese s részben irányítója lett az írói 
mozgalomnak. Mint hallom, a Kemény család több mágnáshölggyel áll rokonságban, s majd a 
háziasszonnyal együtt ezek fogadják az író-vendégeket, mint valami hercegeket s mindegyik számára 
feledhetetlen emlék marad a háziak előkelő finomsága és családias kedvessége. 

Érthetetlen és sírnivalóan szép, szomorú Erdély . . . elfúvom a gyertyát. - A vasrácsos ablakon át 
harsog a szobámba a Maros." 
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