
A P R Ó C I K K E K 

Gyulai Pál párbaja Tóth Kálmánnal. 
Aki az egyetemen Gyulai Pál hall-

gatója volt, az nemcsak a katedra ma-
gasságában lá tha t ta a magyar iroda-
lom fénykorának utolsó nagyemberét. 
Gyulai az érintkezésben nem volt távol-
ságtartó ember ; órái után fesztelenül 
beszélgetett tanítványaival minden 
felmerülő kérdésről, mintha tanár-
vagy írótársai között lett volna. Be-
jöt t a tanár i szobából a szomszédos sze-
mináriumba, leült közénk, rágyuj to t t 
egy portorikóra s szivesen vette, ha 
valaki valami aktuális kérdést vete t t 
fel. Akkor aztán elmondta a vélemé-
nyét, meghallgatta az ellenérveket, 
vi tatkozott , pörölt, pat togott , t réfál t 
és évődött velünk. Sokszor, mikor csak 
hárman-négyen maradtunk vele, el-
merengett a multon, egy-egy jellemző 
esetet mondott el élményeiből s fel-
elevenedett előttünk Aranynak, Eöt-
vösnek, Keménynek, Pákhnak, Jókai-
nak, Görgeynek és Deáknak alakja. 

Mikor 1900-ban utolsó szemesztere-
met hallgattam, a 75 éves Gyulai Pál 
jóformán mindent megírt már, amit 
előadott és előadásai régi és ú j lito-
grafált jegyzetekben állottak rendel-
kezésünkre, úgy hogy ránk nézve a 
szemináriumi gyakorlatokon t e t t meg-
jegyzései és órautáni beszélgetései vol-
tak a legértékesebbek. Az öreg Gyulai 
még akkor is nagy figyelemmel hall-
gat ta a szemináriumban felolvasott 
dolgozatokat, gyakran közbevágot t : 
hohó ! nem úgy van az, barátom ! — 
magyarázott és javítgatott , de sebeket 
sohasem ejtet t . Mindvégig megmaradt 
atyai jóságú tanárnak. Az éles vágá-
sokat a középszerű íróknak ta r togat ta 
vagy a nagyobbak közül azoknak, akik-
ben nyegleséget, elbizakodottságot, 
népszerűséghajhászást látott , vagy akik-
nek irányát igaztalanságuk miatt ká-
rosaknak ta r to t t a irodalmunk fejlődé-
sére. Az igazság keresése, a megtalált 
igazság védelme és terjesztése volt 
Gyulainak legnagyobb szenvedélye s 
ebben a társadalmi távolságtartást oly 
akadálynak érezte, melyet el kell ke-
rülnie az igaz embernek. Azért vi tat-

kozott velünk s azért állt szóba öreg 
cselédjével, kertészével és mindenki-
vel, kit a sors abban a szerencsében 
részesített, hogy vele találkozzék. 

Gyulai taní tványain sebeket soha-
sem ejtet t , de könnyeiket nem egyszer 
letörölte. A lábbadozó betegnek bort 
küldött s nem egy szegény diákot 
anyagilag is támogatot t . Egy-egy alka-
lomból ebédre hívott bennünket s a 
maga keresetlen modorában nagyon 
kedves házigazda volt. Hogy szemi-
náriumi kritikáiban mennyire kímélte 
az érzékenységet, arra hadd világítson 
rá a következő eset. Egy ízben egy 
már végzett hallgatója kereste fel a 
szemináriumban és mindnyájunknak 
feltűnt, hogy Gyulai a rendesnél is 
szivélyesebben fogadta és beszélgetett 
vele. Mikor aztán látogatója elment, 
mintegy magyarázatát is adta. El-
mondta, hogy ez a biztos fellépésű, 
katonás magatartású hallgatója az 
elmult esztendőben harsány hangon 
felolvasta előtte doktori dissertatióját, 
ő, Gyulai egyet-mást kifogásolt benne, 
javí tgatot t ra j ta , egyszerre azonban 
feltűnt neki, hogy a felolvasó hangja 
el-elcsuklik. «Ránézek — mondotta — 
hát látom, hogy nagy könnycseppek 
gördülnek végig az arcán. Ejnye, ba-
rátom, mondottam, há t iszen a dol-
gozata jó, néhány megjegyzésemet nem 
kell röstelnie. No, barátom, olvassa 
csak tovább. Hát bizony — folyta t ta 
Gyulai — nagyon lágyszívű, érzékeny 
fiatalember ez, óvatosan kell vele 
bánni.» 

De Gyulai sokszor keményen is 
megmondta az igazságot. Hogy egy 
irodalmi bírálatáért párba j t kellett 
vívnia, az mégis csak sajátos irodalmi 
viszonyainkból magyarázódik, melyek-
ben nehezen nyert polgárjogot a szi-
gorú kritika. 

Egyszer elmondta Tóth Kálmánnal 
való párbajának történetét , mire al-
kalmat Tóth Béla anekdotakincsének 
megjelenése adott , melyben ez a pár-
ba j is le van írva. Mikor óra u tán a 
szemináriumban valaki az Anekdota-
kincset szóbahozta, Gyulai mindenek-
előtt rámuta to t t arra, mily hibásan 
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fogta fel Tóth Béla az anekdota szó 
értelmét. Aztán rá tér t a párba j tör-
ténetére is. Talán hárman hallgattuk. 
Vajjon emlékszik-e még más is sza-
vaira? 

Tóth Béla a párbaj tör ténetét rész-
ben apjának, Tóth Kálmánnak írásba 
foglalt visszaemlékezései nyomán, rész-
ben hallomásból ír ta meg. Ez utóbbi 
forrásból erednek tévedései. Tóth Béla 
úgy emlékszik, hogy a párba j 1855-ben 
egy kri t ika miat t tör tént , melyet 
Gyulai egy nőíró verseiről írt. Az 
igazság ezzel szemben az, hogy Gyulai-
nak Tóth Kálmán verseiről írt kriti-
k á j a bőszítette fel a megbírált költőt 
s ragad ta t ta súlyos sértésekre. A kri-
t ika a Budapes t i Hirlap 1855. évfolya-
mában jelent meg (1. Császár Elemér 
Akad. Ér t . 1915), hol Gyulai költé-
szetünk ú jabb jelenségein t a r t szem-
lét. A mélyebb kritika természetszerűleg 
nem választhatja el az írót műveitől s 
Gyulai szemére veti Tóth Kálmánnak, 
hogy Petőfit nemcsak költészetében, ha-
nem szerepében is utánozza, erőszakolja 
a zsenialitást a lángész egyetlen szikrája 
nélkül s költő helyett szinész lett. (Kri-
t ikai dolgozatok 1908.) 

Ez kétségkívül nem hízelgő krit ika 
az író személyére nézve sem. Maga 
Tóth Kálmán emlékjegyzetei közt csak 
annyit ír, hogy «egy if jú költő magán-
levélben erősen megsértett egy jeles 
kri t ikust . A kritikus Kemény Zsigmon-
dot kérte fel, hogy h ív ja ki pá rba j ra 
a költőt. Kemény szerette mind a ket-
tőt . Könnyezve lépett a költő szobá-
jába s megindulásában csak annyit volt 
képes k imondani : Barátom egyiketek 
meg fog halni. A sértés valóban durva 
volt s az ilyen sértések megbírálásában 
Keménynek igen érzékeny arisztokra-
t ikus felfogása v o l t ; bár szerette 
mind a két félt, a párba j legszélsőbb 
nemét t a r to t t a szükségesnek, hogy lőj-
jenek mindaddig, míg egyik fél el nem 
esik». «Szerencsére a golyónak több 
objektivitása volt, mint a segédeknek 
s az egész affaire egy lábhorzsolással 
végződött. Volt aztán öröme Kemény-
nek, a becsület meg volt mentve s 
nagyobb szerencsétlenség nem tör-
tént». Tóth Bé la— úgy látszik — apja 
szóbeli közlésére jól-rosszul vissza-
emlékezve, előadja, hogy első vérig 
kellett lőni egyre kisebb távolságból. 
Először Gyulai lőtt, de apja sértetlen 
maradt . Tóth Kálmánon volt a sor, 
kinek életében először volt pisztoly a 
kezében, de mert elgondolta, hogy 
ilyen közelről könnyű megölnie ellen-

felét, azt azonban nem akarta , mert 
nagyon becsülte, há t a térdére célzott 
és a bokájá t talál ta . «Csak horzsolás 
tör tént , nem sebesülés, a jeles kritikus 
azonban mégis elesett és estében 
mondta ezt a híres szállóigévé lett 
viccet : Jól lősz, Kálmán, hanem rossz 
verseket csinálsz». 

Tóth Kálmán előadásában is van 
valószinűtlenség, Tóth Béláéban pe-
dig ellentét van az apja írott feljegy-
zéseivel. H a Tóth Béla az anekdotát 
anekdotának fogná fel, szót se lehetne 
rá mondani, ő azonban a párba j leírá-
sát apja írott feljegyzéseivel, a maga 
visszaemlékezéseivel, mondhatni, bi-
zonyos filológiai apparátussal támo-
gatta , csak épen a még élő Gyulai Pált 
nem kérdezte meg. Hogy mondhat ta 
Kemény, hogy a párbajozók közül 
egyiknek meg kell halnia, mikor meg-
elégedett egy horzsolással? Ha pedig 
hajlandó volt a segédek más vélemé-
nyét elfogadni, csak nem festet t ilyen 
rémképet ba rá t j a elé? S vaj jon békés 
foglalkozású emberek között egy iro-
dalmi krit ika miat t írt goromba levél-
ért szokás volt-e ilyen súlyos feltéte-
lek mellett pá rba j t vívni? Tóth Kál-
mán szerint a pá rba j t addig kellett 
folytatni, amíg az egyik fél el nem esik, 
vagyis amíg meg nem hal (mind a két 
kifejezést használja), mi ugyan való-
szinűtlen, de érthetően megfogalma-
zott feltétel. Tóth Béla szerint a pár-
ba j első vérre ment, mi pisztolypárbaj-
nál ugyan elég súlyos feltétel, de nem 
jelenti okvetlenül az egyik fél elestét, 
vagyis halálát. Tóth Béla azonban az 
elesést, halált és első vért egyenlő fel-
tételként állí t ja be, végül pedig az el-
esés feltételét úgy lá t ja beteljesedni, 
hogy Gyulai egy horzsolástól «elesett», 
vagyis elbukott, az első vér is elfolyt, 
csak ép a halált engedi el. Ha így lett 
volna, a párbajsegédek bohózati pár-
bajsegédek lettek volna s Gyulai is 
hozzájuk illő párbajozó, ki golyótól 
találva estében «viccet mond». 

Nem, nem így volt. Tóth Béla mégis 
csak nagyon belejött az adomázásba, 
midőn komoly embereknek könnyen 
tragikussá válható párbajáról ír, bár-
mennyire hivatkozik is tanubizonysá-
gokra. Gyulai méltán haragudhatot t az 
ilyen beállításra s csak Gyulai becsü-
lése és szeretete rokonszenves benne, 
mely az apa szavaiból a fiú előadására 
is átárad. 

Gyulai ígv adta elő a párba j törté-
ténetét. « K r i t i k á m miatt Tóth Kál-
mán éktelenül megharagudott rám. 



475 

Irt nekem egy levelet, melyben a szó-
tár minden gorombaságát összeválo-
gatta s levelét azzal fejezte be, 
hogy amennyiben vele szemben, mint 
férfi a férfival ki nem állok, levelének 
másolatát Pest városának monden ká-
véházában kifüggeszti. Elmentem hát 
Kemény Zsigmondhoz, megmutat tam 
neki a levelet s azt mondottam, hogy 
én ugyan nem értek az ilyen dolgok-
hoz, annál inkább ért ő, há t legyen 
szíves, intézze el az ügyet, ahogy kell. 
Kemény azt felelte, hogy mást nem 
lehet tenni, mint párbaj t vívni. Mon-
dottam, hogy jól van, ha meg kell 
halni, meghalok, de embert nem ölök. 
Pisztolypárbaj lett. Kimérték a távol-
ságot s kimérték az avance-ot is. (Ek-
kor Gyulai felállott a székéről s élénk 
gesztusokkal mutat ta , hogyan állott 
szemben Tóth Kálmánnal.) Akkoriban 
úgy volt szokásban, hogy mindkét fél-
nek jogában volt az avance-ot meg-
tenni, sőt az avance-ig hívhatta ellen-
felét is. S Tóth Kálmán nemcsak hogy 
előrement a kitűzött határig, hanem az 
én közeledésemet is követelte. Én a 
föld felé ta r to t tam a pisztolyt s úgy 
sütöttem el, de ő rám fogta s úgy lőtt. 
Golyója véletlenül a lábam szárát sú-
rolta. Nem igaz, hogy elestem, de az 
sem igaz, hogy valami megjegyzést 
te t tem volna, mi a helyzethez nem is 
illik. Nem tudot t célozni Tóth Kálmán 
se s hogy eltalált, csak a véletlenség 
műve volt. No hát párbaj is volt, vér 
is folyt, azzal hazamentünk.» 

Gyulai szavaira ma is élénken em-
lékszem, de a párbaj feltételei ebből 
az előadásból sem vehetők ki világosan. 
Annyi bizonyos belőle, hogy a harminc-
éves Gyulai csak oly emberszerető és 
igazságszerető volt, mint a hetvenöt-
éves. Az igazságért kész volt magát 
veszedelmeknek kitenni, de párbajban 
vért ontani távol állott tőle. S jóleső 
az is, hogy a huszonnégyéves Tóth 
Kálmán meggondolatlan engesztelhe-
tetlenségét a lehiggadt Tóth Kálmán 
expiálta visszaemlékezéseiben. 

A párbajnak költői emléke Gyulai 
«Párbaj előtt» c. verse, melynek be-
fejező strófája : 

És nemzetednek mit hagyandsz? 
Ugy fáj, hogy épen semmit. 
Egy sírt , talán egy sírkövet, 
Majd írjatok rá ennyi t : 
Híven szerettem a hazát, 
í r tam többek közt kritikát. 
Sohasem ültem veszteg; 
Egy bősz poéta jö t t reám. 
Előbb versével, azután 
Meg a kezével ölt meg. 

E vers is mutat ja , mily komor gon-
dolatokkal készült Gyulai a párbajra, 
melyben ellenfelét semmi veszély sem 
fenyegette. De azért legalább versével 
vágott ra j ta egyet. 

A Gyulai—Tóth-párbajhoz hasonlót 
Jókai a Fekete gyémántokban ír le, 
hol Berend Iván szavára : «a barriére ! 
Salista a fehér zsebkendőig ment eléje 
s Iván a saját sorompójáig haladt». 

Az if jabb nemzedék előtt Gyulai 
Pál párbaja talán már époly mese-
szerű, mint Berend Iváné s talán az is 
meseszerű, hogy valaki még emlékezik 
Arany János és Kemény Zsigmond ba-
rát jának szóbeli közlésére. Pedig an-
nak, hogy Gyulai Pál a budapesti egye-
temen a modern filológiai szeminárium-
ban egy portorikó füst jé t fú jva , ifjú-
korának e kellemetlen eseményéről 
beszélt, mindössze huszonhét éve. 
Mintha tegnap lett volna. 

Kardeván Károly. 

Az Archaeologiai Értesítő legújabb 
kötete és a magyar régészet. A Nap-
kelet mult évi április havi számában 
rövid áttekintést adtunk az utóbbi 
évek régészeti irodalmáról. Sajnálattal 
állapítottuk meg, hogy az a nagy gaz-
dagság, amellyel a magyar föld az 
utolsó évek alatt megszaporította az 
értékes archaeologiai leletek számát, 
egyáltalában nincs arányban a magyar 
régészeti irodalom ugyanezen evek 
alatt napvilágra bocsátott termésével. 
Csak ritkán és elszórtan jelentek meg 
egyes értekezések, tanulmányok, hogy 
a még gyérebben jelentkező kötetek-
ről, nagyobb terjedelmű összefoglaló 
munkákról ne is beszéljünk. (Az ilye-
neket a Napkelet mindig külön ismer-
tette.) Ugyanakkor megállapítottuk 
azt is, hogy ennek a pangásnak egyik 
főoka az, hogy a magyar régészetnek 
több mint negyven éven át főorganu-
mát, az Archaeologiai Értesítőt külön-
böző körülmények hosszabb szünetre 
kényszerítették, úgy hogy a leletek 
közzétételében, feldolgozásában, iro-
dalmilag egy tudományszakunkra vég-
leg elveszettnek tekinthető üres és ter-
méketlen intervallum következett. 
Hogy ez mily károkkal jár t a magyar 
régészetre s közvetve egész tudomá-
nyos életünkre, azt e sorok írója igazán 
csak tavalyi németországi és dániai 
tanulmányút ja alkalmával l á t h a t t a ; 
nem volt a német római — limesmenti 
múzeumok közül egy sem, hol kérdést 
ne tet tek volna az Archaeologiai Érte-
sítőről, annak szüneteléséről, esetleges 


	Napkelet_1927_05_473
	Napkelet_1927_05_474
	Napkelet_1927_05_475

