
Tisztelt uram! 

Bocsásson meg, hogy oly későn válaszolok utolsó levelére. 
, Még a múlt hónapban elolvastam Nusics tíz elbeszélését, melyeket Ön oly jelesen fordí

tott magyarra..Nekem tetszettek az elbeszélések s kiadom őket először a Budapesti Szemlében 
s onnan lenyomatom az Olcsó Könyvtárban könyv alakban. 

.; ívéért 25 forintot fogok fizetni. Remélem, hogy az elDeszélések itt jelennek meg először 
magyarul. 

Köszönve szíves indulatát maradok 
teljes tisztelettel 

Budapest szept 12-én Gyulai Pál 

(A levél alján a következő cirillbetűs feljegyzés áll: „T. Skrbicu u Vukovar" ==? T. Skrbiének 
Vukovárra — és az évszám: 1902.) 

Tisztelt uram! 

Az ön fordításai a Budapesti Szemle deczember 1-én megjelenő füzetében fognak nap
világot látni, külön könyvalakban pedig egy pár hónap múlva, a jövő év január végén. 

Maradtam teljes tisztelettel 
Budapest 1902 szept. 23. Gyulai Pál 

(A levélen található cirillbetűs feljegyzés a következő: „T. Skrbiéu u Vukovar" = T. Skrbié
nek Vukovar ra.) 

Gyulai ígéretéhez híven a Budapesti Szemlében (1902, 112. köt. 411—449) közölte a 
Skrbié által fordított Nugié elbeszéléseket és 1903-ban az Olcsó Könyvtárban (Üj sor 1269— 
1270. sz.) könyvalakban is kiadta. Mindkét helyen Egy káplár emlékeiből (Képek és rajzok 
a szerb—bolgár háborúbél) c. alatt a következő elbeszélések kerültek a magyar olvasó kezébe: 
Sátor alatt, Isten madárkái, Milics kapitány, Puszta tűzhely, A sebkötöző helyen, A harctéren, 
Dabics Péter, A köpönyeg, A 32-ik szám, Az én tanítványom. 

A fordításokat Nusié írói munkásságáról szóló rövid előszó vezeti be, mely nyilván 
Skrbié tollából származik, bár aláírva nincs. A hatvan évvel ezelőtt írt bevezető befejező szavai 
„illik, hogy megismerjük egymás irodalmi kincseit" még ma is teljesen időszerűek. 

Kár, hogy Skrbié leveleit nem sikerült felkutatnunk. Vajon mit válaszolhatott Gyulai 
következő szavaira: „Remélem, hogy az elbeszélések itt jelennek meg először magyarul"? — 
Hiszen mindegyik már előbb napvilágot látott magyar nyelven,, sőt némelyik többször is. 

Skrbié Gyulai Pál által kiadott fordításai előzőleg vidéki lapokban jelentek meg. 
A Pécsi Figyelőben 1901-ben: Sátor alatt (25. sz.), Milics kapitány5 (36. sz.), Puszta tűzhely 
(106. sz.), A sebkötöző helyen (102. sz.), A harctéren (74. sz.), Dábics Péter (9. sz.), Az én 
tanítványom (53. sz.); a szigetvári Délsomogyban: Isten madárkái (1900, 9. sz.); a szegedi 
Közvéleményben: Dábics Péter (1901, 18. sz.); a Szegedi Naplóban: A köpönyeg (1901, 207. sz.). 
A 32-ik szám (1901, 139. sz.); és a Pécsi Naplóban: A köpönyeg (1901, 163. sz.),A32-ik szám 
(1901, 139. sz.). Ez a felsorolás valószínűleg nem teljes, mivel az első világháború előtti magyar 
sajtó bibliográfiája még várat magára. 

Ez a kis közlemény talán Gyulai Pál nemzetiségi kapcsolataira vet némi fényt és esetleg 
a szerb irodalomtörténészek érdeklődését is fölkeltheti, mert az első magyar nyelvű Nusié-
kötet megjelenéseinek körülményeit világítja meg. 

Póth István 

Egy Ady-metafora előzménye 

Annak a rendkívül hangulatos rözse-dal metaforának, amely Ady Vér és Arany-köteté
nek (1907) jól ismert és sokat idézett Parisban járt az ősz c. versében található, a filológia 
egyetlen rokon megfogalmazását sem tartja 'számon, jóllehet a világirodalomban több pár
huzama is él. Véleményünk szerint ez annál meglepőbb, mivel éppen a magyar irodalomból 
mutatható ki közvetlen költői előzménye. Ez az előzmény nem más, mint Kiss József Tüzek 
című verse. 

Először is azt kell tisztáznunk, ismerhette-e Ady ezt a költeményt. Ady és Kiss egymás
sal párhuzamba állított versét egymástól elég nagy időbeli távolság választja el, hisz a Tüzek 
1896-ban íródott, úgyhogy ez a körülmény esetleg a közvetlen hatás ellen szólhatna. Nem 

•''Az i'íjságban az elbeszélés címe: Mikis kapitány. 
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szabad azonban felednünk, hogy 1903-ban jelent meg Kiss József összes költeményeinek első 
kiadása, amely mottójául is a Tüzek negyedik versszakának első négy sorát kapta, s ezért 
a Kiss iránt ekkoriban melegen érdeklődő Ady figyelmét semmi esetre sem kerülhette el 
a szóban forgó, különben is népszerű költemény. Emellett szól az is, hogy a Vér és Arany
kötet megjelenésének évében Kiss Józsefről írt megemlékezésében Ady több olyan reminisz
cenciával él, amelyek a már előbb említett mottóra utalnak (vö. Adynál: „Kiss József ezen 
a búzatermelő és kalásztalan Magyarországon verseket ír. . . tele van lelke álmokkal és dalok
kal ma is . . . Ma már talán meghallják a dalát mindenek, s egy marék virágot szór eléje min
denki."1 •— Kiss Józsefnél: „Az én mezőmön nem értek kalászok, Az én aratásom egy marék 
virág, Az én gyönyöröm az álomlátások, Az én világom egy álomvilág."). 

Ady tehát szövegszerűen is jól ismerte a Tüzek c. verset, és felhasználásában nem utolsó 
sorban az a rokonszenve vezethette, amelyet a meglett mester iránt érzett, mint azt Ady több 
alapos ismerője is kimutatta.2 

Az elmondottak valószínűvé teszik, hogyha a Parisban járt az ősz c. Ady-vers rőzse-
dalok metaforája és a Tüzek c. költemény között némi hasonlóságot veszünk észre, nem pusztán 
véletlen összecsengéssel állunk szemben, hanem egy magas fokú művészi visszaérzéssel, egy 
költői kép művészi továbbfejlesztésével. 

Mindezek után vizsgáljuk meg Kiss József versének számunkra figyelembe veendő 
versszakait: 

Ismeritek a vidám rőzselángot 
S ropogását a vályog-tűzhelyen? 
A nyílt arcokat, a nyájas világot, 
Hol tréfa és dal önként megterem? 
Recsegő gallytól, pattogó szilánktól 
Lestem el egykor a dal ütemét. 
Hol az a tűz? Mi lett a rőzselángból? 
Nekem elhamvadt — talán másnak ég. 

S hova lett, aki játszva élesztette 
Kis tarka köténnyel, a gyermekleány? 
És hova tűnt a fiú méla kedve, 
Ki ott lebzselt a leány oldalán? 
Együtt dobáltuk a háncsot a tűzre, 
A redveset úgy, mint a nyirkosa*, 
És találgattuk boldog álmot fűzve, 
Hogy a síró fa vájjon kit sirat? 

Szálló időnek suhogó fövenye — 
Minek bolygatni, amit betemet? 
A rőzselángra más tüzek jövének, 

• . . Émésztőbb láng ragadta lelkemet. 

Mint a vers további menetéből kitűnik, Kiss József a rőzselángtó] nemcsak a dal ütemét 
léste el, hanem azt saját korábbi költészete szimbólumának tekintette. S ugyanez a kép él 
tovább Adynál is, mert ő is költői alkotásainak egy meghatározott típusát szimbolizálta a rőzse-
lánggal. De míg Kiss Józsefnél a kép némi idillikus színezetet nyert, Adynál a háttért a halál-
tónus gyászkerete vonta be; továbbá, míg Kissnél — a művészi megfogalmazás dacára — 
a szimbólum meglehetősen terjengős volt, addig Adynál a kép egyetlen egyszavas, tömör 
metaforává sűrűsödött, mint azt szépen bizonyíthatja a Parisban járt az Ősz második vers
szaka : 

Ballagtam éppen a Szajna felé 
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: 
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, 
Arról, hogy meghalok. 

' V Havas László 

1 Kiss József és kerek asztala. Bp., 1934. 204—205. s Lásd erről legutóbb VARGA JÓZSEF bevezető tanulmányát az Ady Endre az irodalomról c. kötetben 
Bp., 1961. 10—12.. 
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