
Szilagyi Ferenc 

ADATOK EGY ARANY-VERS HITELESSÉGÉHEZ S EGY 
ARANY-TÖREDÉKHEZ 

7. 1866-ban írta Arany töredékben maradt verse aljára: Nagyon fáj! nem megy! — s 
nem csupán a Juliska kora elvesztén érzett fájdalom fojtotta tollába a szót. Ami vers az elkö
vetkező esztendőkben a hallgatást megtörő 1877. évig születik, mind csak néhány soros fájdal
mas szesszenet, keserű bökvers vagy pár sornyi töredék.* Éppen ezért érdemli meg különös 
figyelmünket minden verse ebből a korszakból. 

A jelzett időszakra esik Aranynak most tárgyalandó kis verse is, amelynek hitelességét 
mindeddig több-kevesebb kétkedéssel fogadta az Arany-kutatás. Most talált adataink megerő
síthetik Arany szerzőségét. A kis vers négysoros alkalmi vers, a sírversek nem mindig legerede
tibb s legegyénibb színeket csillogtató műfajából. E vers sem különleges költői erények, hanem 
inkább születése körülményei miatt érdemli meg figyelmünket. 

A sírversírás fájdalmas és sokszor külön is kínos kötelessége alól Arany már — mint 
maga megírja — ifjúkorában sem tért ki, nehogy megbántsa a hozzá bizalommal fordulókat.l 

Az ő szavával: nem egyszer „iszkábált" sírverset, de írt felkérés nélkül, magától is: 1868-
ban Tompa sírkövére próbálgatott több változatot. A mi versünk éppen a következő évből: 
1869-ből való, abból az évből, amelyből eddig mindössze tizenkét kis alkalmi szesszenetet, 
epigrammát, töredéket ismertünk. A sírverset — ez egyik érdekessége — nem itthon, hanem 
Karisbadban írta egyik honfitársa halálára, s önként, külön felkérés nélkül. 1869-ből, első 
karlsbadi útjáról csak két versét ismerjük: a töredékben maradt Nőmhöz című szép emlékverset, 
amelyet „lelki frigyük" harmincadik évfordulóján írt feleségének, s az akasztófahumorral meg
írt Búcsú a fürdőtől című játékos versikét. A két vers közé esik a most tárgyalandó sírvers, az a 
két disztichon, amelyet a karlsbadi zsidó temető magyar halottjának, a fiatalon elhunyt Rocken
stein Mihálynak emlékére írt. 

Arany műveinek kritikai kiadásában Voinovich Géza említi s idézi is a verset a VI. 
kötetnek a Karlsbadi apróságokra vonatkozó jegyzetei közt:2 „Szóbeszéd^ fenntartotta, hogy 
egy ott [Karisbadban] elhunyt magyar fiú sírjára írt egy epigrammát. Tolnai Vilmos fölkereste 
a sírt s leírta a sírverset. 

Jó magyar, ifjan akart használni szerette honának, 
És hogy erőt nyerjen, jött felüdülni, ide. 
Hajh, de üdülés helyt kora sírját lelte meg itten, 
Most apa és rokonok gyásza kesergi nevét. 

Alatta: Rockenstein Mihály, szül. 1842. júli, megh. 1869. júni." 
Voinovich szerint Tolnai Vilmos az Irodalomtörténet 1918. évfolyamában közzé is 

tette a verset; ezek után ezt a megjegyzést fűzi hozzá: „Nem hiteles, a szöveg kevéssé 
mutat Aranyra", s utal Kristóf Györgynek az Uránia 1913. évfolyamában megjelent cikkére. 
Az idézett cikkben3 azonban nincs említés Arany szóban forgó sírverséről, a karlsbadi Arany 
emlékpad verses feliratát tárgyalja ott a cikkíró Kristóf György; bizonyára ezzel a verssel 
cserélte össze Voinovich. Azért is érdekes Voinovich Géza itteni állásfoglalása (ha csak nem téve
dés és elírás az alapja), mivel 1938-ban megjelent Arany-életrajzában még ezt írta a karls
badi évek terméséről „Négysoros epigrammot ír egy Karisbadban elhunyt magyar zsidó fiú 
sírkövére, s tréfás sóhajjal búcsúzik a fürdőtől, — ennyi minden, s ezután egy-két évig sem 
több."4 A verset magát azonban itt nem idézi s forrását sem, ahonnan tudomást szerzett róla, 
Forrása minden bizonnyal Tolnai közlése lehetett, amelyre a kritikai kiadásban hivatkozik; 
Tolnai cikke azonban nem az Irodalomtörténetben jelent meg, mint Voinovich írja, hanem 
az Irodalomtörténeti Közleményekben (1918. 322).5 Tolnai ott ezt írja: „Egy másik sírvers is 
van még, melyről hol, hol nem — urát adni nem bírom — azt olvastam, hogy szintén Arany 
írta. Egyik karlsbadi tartózkodása alkalmával kérte volna meg egy magyarországi zsidó fürdő
vendég, írjon ott meghalt fiának sírkövére egynéhány sort. Mikor Karisbadban jártam, fel-

1 „Ezeket a sírverseket is csak azért írom, nehogy rossz érzést költsék fel azokban, kik gyász állapo
tukban bizaiommal fordulnak hozzám" — idézi Rozvány György Arany szavait. L. SÍFRÁN GYÖRGYI; Arany 
János és Rozvány Erzsébet. It Füz. 31. sz. 144. 

2 Arany- János összes művei VI. 1952. 244 — 5. 
3 KRISTÓF GYÖRGY: Arany János Karisbadban. Uránia, 1913. 3 9 0 - 5 ; 512. 
' V O I N O V I C H GÉZA: Arany János életrajza. I I I . 1938. 229. 
"To lna i cikkének fölkutatásában SCHEIBER SÁNDOR volt segítségemre; szívességét ezúton is meg

köszönöm. 
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kutattam a zsidó temetőt, s csakugyan a jobboldali osztályban, hátulról az ötödik sorban, az 
utolsóelőtti kövön a következő distichont találtam (a sorok a kő keskenysége miatt meg vannak 
szakítva, ezt elválasztó vonallal jelölöm): 

Jó magyar ifjan akart | használni szerette | honának | 
És hogy erőt nyerjen | jött felüdülni ide | 

Hajh de üdülés helyt | Kora sírját lelte meg itten | 
Most apa és rokonok | gyásza kesergi nevét | 

Rockenstein Mihály | Szül. 1842. Juli | megh. 1869. Juni. 

Az Arany-irodalomban nem bírtam megtalálni e vers hitelességének igazolását. Kristóf 
György sem említi Arany János Karlsbadban ez. czikkében (Uránia, 1913. 390, 512)". 

A sírverset Molnár Béla is említi, sőt idézi is Arany karlsbadi tartózkodásáról 1933-ban 
kiadott kis füzetében:6 „Ugyanezen évből [1869-ből a Károly császár forrásaihoz című 
műfordításának évéből] való egy sírverse is. Goethe ismételten írt Karlsbadban alkalmi költe
ményeket császárok, császárnék üdvözlésére! Arany csak egy Karlsbadban elhunyt, szegény 
pesti fiúnak, Rockenstein Mihálynak a karlsbadi zsidó temetőben felállított sírkövére írta a 
következő verset: 

»Jó magyar ifjan akart használni honának 
És hogy erőt nyerjen, jött felüdülni, ide — 
Hajh de üdülés helyt kora sírját lelte meg itten, 
Most apa és rokonok gyásza kesergi nevét.«" 

Forrására nem hivatkozik; föltűnő, hogy közléséből — alighanem elírás folytán — 
hiányzik az első hexameteres sor szerette szava. Könyvecskéje végén Voinovich Gézára hivat
kozik, s „szíves támogatását" nyugtázza; föltehető tehát, hogy Voinovich — ül. Tolnai — 
nyomán ismerte a verset. 

Molnár Béla közlésével közel egykorú Csekey Istvánnak helyszíni vizsgálódásokon ala
puló beszámolója, amelyben kitér Voinovich véleményére is: „Voinovich Géza nem hiszi, 
hogy e versikét [a karlsbadi Arany-pad feliratát] Arany írta. Ellenben szerinte hiteles az a 
sírverse, amelyet egy zsidó fiú sírkövére írt a karlsbadi temetőben. Nem sikerült az elmúlt 
nyáron felkutatnunk. Nem is tudnak felőle Karlsbadban."7 (Ebből úgy látszik, hogy Voinovich 
már Arany-életrajzán kívül is, korábban is nyilatkozhatott a szóban forgó sírversről.) 

Mindenesetre Voinovich kritikai kiadásbeli jegyzetének tulajdonítható, hogy Keresz'tury 
Dezső sem vette föl a verset Arany verseinek mindeddig legteljesebb kiadásába.8 

A vitatott hitelességű verset s keletkezésének körülményeit a Vasárnapi Üjság 1888. 
évfolyamában Hajdú Nagy János ismertette.9 A cikket sem Voinovich, sem Tolnai nem 
ismerte. A következőkben közleményét — amely félreérthetetlenül bizonyítja Arany szerző
ségét — teljes egészében közre adjuk: 

„A karlsbadi új zsidótemetőben 1869 nyarán ásták meg az első sírt. Lakója Rockensiein 
Mihály, egy 27 éves zsidó vallású magyar lett. Apja, Rockenstein Lipót azon bölcselő elmék 
közé tartozott, ^milyenekkel a mívelt zsidókörökben gyakran találkozhatni. De az öreg Rocken
steint minden bölcsészeti volta mellett is megtörte fia halála. Fájdalmasan panaszkodott a 
csapásról egy ismerősének, mialatt fia sírját megtekintek, s a felállítandó emlékkőről beszél
gettek. 

Itt találkoztak Arany Jánossal, kinek költői lelke még e sok élvet nyújtó fürdőhelyen is 
inkább kereste az örök szépet, a hallgatva is ezer nyelvvel beszélő természetet, habár e hely a 
temető volt is. Arany megérté az öreg fájdalmát. Átérzé azt, s másnap az öregnek ezt a 
verset adta át, hogy vésesse fia sírkövére: 

' Jó magyar, ifjan akart használni szerette honának • 
És hogy erőt nyerjen, jött felüdülni, ide, 
Hajh, de üdülés helyt kora sírját lelte meg itten, 
Most apa és rokonok gyásza kesergi nevét. 

Arany betűkkel vésték márványba a hálás örömmel vett sírverset. S Rockenstein 
Aranynak húsz aranyat küldött. Arany azonban visszaküldte a húsz aranyat. 

Ember, ki arany nélkül is arany." 

"MOLNÁR BÉLA dr.: Arany János Karlsbadban. Gyoma 1933. 13. 
7 CSEKEY ISTVÄN: Arany János Karlsbadban. Nagykőrösi Híradó. 1932. okt. 30. 3. 
8 Arany János összes költeményei I —III. Szépirodalmi K. 1955. 
8 H A J D Ú NAGY JXNOS: Arany János sírverse a karslbadi zsidó temetőben. VU 1888. 1. sz. 15. 
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A Juliska halálával támadt sebet még oly érzékenyen viselő költő nem véletlenül bolyon
gott Karlsbadban a halottak csöndes birodalmában, s a temetőbeli véletlen találkozáson külö
nösen szíven üthette a korán elhunyt fiát gyászoló apa fájdalma, hiszen ő meg leányát veszí
tette el élete virágjában. Az apa fájdalmának rokonlelkű, mély átérzéséből érthetjük meg, 
hogy — külön felkérés nélkül — másnapra már meg is írta a két disztichonból álló sírverset 
véletlenül megismert honfitársa vigasztalására. Ámbár más adatok alapján úgy látszik, hogy 
csupán a találkozás volt véletlen, az ismeretség maga — ha nem is éppen személyes ismeret
ség — régebbi lehetett. Rockenstein Lipót alighanem azonos azzal a művelt irodalmár rabbival, 
akinek vállalkozásáról: a Magyar izraelita című hetilap megindításáról Arany is megemléke
zett a Szépirodalmi Figyelő I. évfolyamában (1860-ban), kiemelve a tervezett lap magyaroso
dás! törekvését.10 Arany a magyar hazafi szemével rokonszenvvel kísérhette Rockenstein lap
jának törekvését, erre utal a sírvers "első sora is. (Rockenstein nevét Rockonsteinnek és 
Rokonsteinnek is írták;11 Arany is az utóbbi alakot használja a Szépirodalmi Figyelőben.) 
Az addig már több könyvet is írt művelt lapszerkesztő nagyon jól tudta, hogy az ország első 
költője küldött verset fia sírjára, s ezt akarta kifejezésre juttatni a nem csekély összegű hono
ráriummal, bár azzal is bizonyára tisztában volt, hogy Arany nem ilyen céllal küldte el művét. 
S Arany sem kis zavarban lehetett, amikor a pénzt megkapta s amikor azt visszaküldte; de 
bízhatott benne, hogy a pénz küldője nem fogja félreérteni tettét, s megérti, hogy ő nem szá
mított verséért tiszteletdíjra, hanem pusztán embersége, a gyászban való őszinte együttérzése 
adta kezébe a tollat. S ez a mozzanat, a honorárium elhárítása éppúgy jellemző Aranyra, mint 
ahogyan az egész epizód jellemző az ő mély és igaz emberségére. 

Nem sikerült idáig közelebbit megtudnom a vers közreadójáról, Hajdú Nagy Jánosról 
sem, de nincs okunk kételkedni a közlemény hitelességében; az adatokat — föltehetőleg — 
magától Rockenstein Lipóttól szerezhette a közlő. Hitelességét látszik erősíteni az is, hogy nem 
egészen két évtizeddel a vers keletkezése, s néhány évvel Arany halála után publikálta a 
közlő, akkor, amikor még Arany László, s a költő- és. íróbarátok, kortársak, szemtanúk élet
ben voltak. 

Szövegkritikai tekintetben egy lényegesebb eltérés van Tolnai Vilmos, Molnár Béla és 
Hajdú Nagy János közlése között: Molnár közléséből hiányzik az első sor szerette szava. A hexa
meteres sor biztosan jelzi, hogy Nagy ill. Tolnai közlését kell hitelesnek elfogadnunk. 
(Lehetséges, hogy Molnár Béla csak véletlenül, elírásból hagyta ki a kérdéses szót, bár a köz
pontozásban is eltér egymástól némileg a három változat.) Csekey István 1932-ben nem akadt 
a sír nyomára. Érdekes volna tudni, hogy Karlovy Vary-ban vajon van-e nyoma Arany sír
versének a hajdani zsidó temetőben? 

2. A Voinovich-féle kritikai kiadás VI. kötete (Zsengék. Töredékek. Rögtönzések.) 
közöl egy kis tréfás töredéket „Weiss barátom . . ." címmel: 

Weiss barátom, azt a foltot, 
_ Amely tavaly még nem volt ott, 

Viseld egészségesen. 
(1856.) 

A magában nem sokat mondó három sorhoz a következő jegyzetet csatolja a kritikai 
kiadás: „Egy tanári vacsorán versben mutatta be az egész tanári kart. Szilágyi Sándor közölte 
ezt a pár sortfMagyar Hírlap, 1896. dec. 25.); többre már nem emlékezett" (i. m. 220). A jegy
zet sem világít meg sokat a homályos kis gúnyvers tartalmából. Szilágyi Sándor azonban a 
kérdéses helyen pontosan megmondja, hogy milyen foltról is van szó a versikében, s ettől 
mindjárt megvilágosodik a mondanivalója. Mivel pedig Voinovich nem is szó szerint idézi 
Szilágyit, idézzük magát a verset is, nemcsak a hozzáfűzött kommentárt: ; 

„»Weisz barátom azt a foltot, 
Mely egy éve még nem volt ott, 
Viseld egészségesen.« 

Weisz barátunk ugyanis akkor kezdett éppen kopaszodni." 
(Magyar Hírlap 1896. dec. 25.) 

Mivel — tudomásunk szerint — Szilágyi Sándor másutt nem közölte ezt a kis verset, 
így a most közölt változatot kell hitelesnek tekintenünk. 

J° L. Arany János összes művei XII. Bp. (1963.) 11. 
11 L. SZINNYEI: Mfrók és Újvári Péter (szerk.) Magyar Zsidó Lexikon Bp. 1929. 
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Scheiber Sándor — Zsoldos Jenő' 

KISS JÓZSEF-LEVELEK 

Az alább közlendő öt levél A Hét szerkesztői műhelyébe nyit réseket. 

/ . Kiss József levelei Kozma Andorhoz 

Kiss Józsefnek Kozma Andorhoz közeledő szerkesztői magatartását változatos irodalmi
társadalmi tényezők készíthették elő. Alapmozzanatnak kell tekintenünk Kozma jelentkezését 
az irodalmi életben. Igen fiatalom szólalt meg, mégpedig legjelesebb lapjaink hasábjain.1 

Kiss József figyelmét feléje fordíthatta az a körülmény is, hogy folyóirata leendő munkatár
sának atyja, Kozma Sándor főügyész pozitív állásfoglalásával a tiszaeszlári per idején szilárd 
pontot jelentett a liberális közvélemény harcában.* Belejátszhatott viszonyuk kialakulásába 
a szakmai ismeretség is, A költő 1882 óta a Magyar Francia Biztosítótársaság tisztviselője, 
Kozma Andor 1885-ben lépett az Első Magyar ^Biztosítótársaság kötelékébe.4 Az érintkezés 
keresés időpontjában táradalomszemléíetük hasonlósága is elősegíthette közeledésükéi. Igaz' 
Kiss József zsidó proletársorból érkezik, Kozma pedig dzsentri háttérből lép az irodalomba, 
mégis 1885-ben mintha azonos hangon szólnának. Kiss József Dózsa György árnyában ragadja 
meg a szociális problémát.5 Az emberjogok halottjának szelleme kiáltja: „reszkessetek — fel
támadok." S Kozma ugyancsak árnyakat- idéz. A föld: fény pár százezernek, „s mélyén az 
árnynak Nyüzsög, küzd, annyi millió !" A hon ötszáz törvényhozója „nem lát az árnyba: 
Sötét műhelybe, szürke gyárba." Míg a százezrek a jólét fényében ragyognak, „Az árny meg
szólal: itt vagyok !"6 Kozma észreveszi a súlyos ellentmondásokat. Tudja, nem az állambölcsek 
formálják a világ sorsát, hanem a tömeg. A parlamenti hősök, politikusok ócska jelszavakra 
lesnek, pedig nem ők, „A mob, a megvetett Csinál világtörténetet." Figyelmeztető hangsúllyal 
írja: „Lecsap millió kérges tenyér: Csak egy kérdés van: munka és kenyér" ! Hallani a tömeg 
neszét, „bár a távolban dörög, Azt mondja már: jövök, jövök !"7 

Ezek a mozzanatok festik alá Kiss Józsefnek Kozmához írt alábbi első levelét, amelyet 
a közlendő második levél negyedszázadnyi távolságban követ, az értékelő kartársi modort 
szíves baráti hangra váltva át. De a hang módosulásának pozitív jellegével ellenkező irányba 
mutat a költő irodalomszemléletének pesszimizmusa. Van, miből táplálkoznia. A századelő 
nagy irodalmi korszakváltása, Ady megrázkódtató hatása, A Hét hanyatlásának jelzései 
magyarázzák a jelenséget: Kiss József sötét nyilatkozatát a novellaírókról. Lényegében azon
ban nem volt oka panaszkodni. Lapja 1914. évi évfolyamában olyan novellaíró-nevek szerepel
nek, mint Barta Lajos, Csáth Géza, Kabos Ede, Karinthy Frigyes, Kóbor Tamás, Kosztolányi 
Dezső, Krúdy Gyula, Lakatos László, Lövik Károly, Malonyai Dezső, Sebők Zsigmond, 
Tabéry Géza. Mindenesetre túlzás tőle és nyomasztó távlattévesztés, hogy e neveknél jelen
tősebb prózaírót tömjénez Kozma Andorban. 

1. 

..A Hét" 

társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny 
szerkesztősége 

Budapest, 1889, okt. 22. 
VIII. József körút 44. 

Tisztelt barátom! 

Az asztalomon felhalmozódott papírrétegeket összegereblyélve, a következő, hónapok 
óta itt heverő csonka rigmust találtam, melytől, minthogy önhöz volt intézve, megfosztani 
nem akarom. 

1 N É G Y E S I LÁSZLÓ: Pallas Nagy Lexikona. X, 858. 
2 EÖTVÖS KÁROLY: A nagy per. Bp. [1900], I I . 1 7 2 - 4 . 
8 R U B I N YI MÓZES: Kiss József. Bp. 1926. 31. 
* SZINNYEI: Magyar írók. VI. 1432. 
s Vö. KOMLÓS ALADÁR: A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei. MTA. I. ÓK X. 288 — 9. 
• A tegnap és ma. Bp. 1889. 61. 
7 I. m. 6 7 - 6 8 . 
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„Kozma Bandi, derék jó vitézem, 
Ki a lantot pöngeted merészen, 
Hozzád, íme üzenetem lészen, 
Nagy újságra, légy te mostan készen. 
„Franciától, hol betölt rovásom, 
Lesz ma-holnap végelszámolásom. 
S indulok, hogy fogam el ne vásson, 
Űj pályára, újból új csapáson. 
Újságírás lesz a mesterségem, 
Teljesedik, mire vágyom régen, 
Lapot adok, sok a terítékem, 
Jó Bandika, légy te is vendégem. 

Ha verset írsz, lendületes bájjal, 
Mintha szívem kenegetnéd hajjal, 
Ha prózát írsz, telisteli szájjal, 
Hálám hozzád telefonon szárnyal. 

Még néhány strófa következett volna, de félbeszakítottak. A netalán még szükséges 
magyarázatokat megtalálja a mai lapokban.8 

Ezen szokatlan bevezetés után engedje, hogy nyomorult prózában kérjek Mutatvány
számomba öntől valami kis csinos prózát, rajzocskát, novellettet, verset, adomát vagy a 
mit jónak vél.9 Selejtes dolgot ön úgy sem ír. A legszebb, amit utolsó időkben öntől olvastam, 
az öreg koldus históriája volt.10 A hol az termett, bizonyára számomra is akad. Lapjaink olyan 
gyarlón honorálnak, hogy nekem sem lesz okom szégyenkeznem azzal a díjazással, mely kezdő 
lapomtól telik. 

De egy számra valóval be sem érem; szeretném, ha gyakran keresne fel dolgozataival. 
Az olyan munkaerő, melyre biztosan számítani lehet, nálunk vajmi ritka! — 

Kedves és merem remélni, hogy kedvező válaszát nehezen várom. Küldje minél előbb ! 

Kézszorítással maradtam 
üdvözlő híve 

Kiss József 

2. 
A gyógyfürdő fényképes fejléce 

Trencsénteplicz, 1914 júl 6. 

Édes jó Bandikám! 

Most kapom szíves soraidat és melegen köszönöm, hogy gondoltál reám. Kívánok neked 
jó étvágyat Hollandiához. Ott nagyon jól főznek. Az északi ember rokonságban áll velünk 
konyha dolgában, de jobban eszik mint mi és főleg jobban emészt.11 Irigyellek az utazásaidért. 

8 Nemzet 1889. okt. 22. 3: ,,»A Hét« lesz a czíme annak a társadalmi, irodalmi és művészeti közlönynek, 
melyet, mint irodalmi körökben már huzamosabb idő óta emlegetik, f. é. december 1-én Kiss József megindítani 
fog . . .hisszük, hogy a nagy közönség, melynek Kiss József évek óta egyik legkedveltebb költője, az új lapot, 
illetve a szerkesztő-kiadót ugyanazon rokonszenvben és pártolásban fogja részesíteni, amelyben a költőt része
sítette". Pesti Hírlap 1889. okt. 23. 7: „az új hetilap aktuális jellegű lesz s válogatott szépirodalmi tartalom 
mellett, komoly irodalmi és művészeti kritikával foglalkozik. Irodalmi körökben élénk érdeklődéssel várják 
e lapot, mely köré nem csak a fiatal irodalom jórésze, de a régibb irodalmi gárda legelőkelőbb tagjai is csopor
tosulni fognak.*' 

" A Mutatványszámban Kozma Andor neve csak a leendő munkatársak névsorában fordul elő. 10 Nem akadtunk rá a versre. Kozmának csak egy koldusokról szóló költeményét ismerjük: Egyenlőség 
(Versek. Bp. 1893. 90.). Benne a koldusviszonyok változását szemlélteti. Az érdemes csonkák és bénák közé 
dibdáb legények tolakodtak. Köztük sincs egyenlőség. 11 E gasztronómiai mozzanat kapcsán találunk alkalmat arra, hogy válaszoljunk Trencsényi-Waldapfel 
Imrének arra a hozzászólására (It. 1962.420), amelyben kétségbe vonja Móricz Zsigmond levele Kiss József hez c. 
közleményünk (It 1962. 310) egyik szavának helyes olvasatát. Szerinte látatlanban is biztosra vehető, hogy 
Móricz nem ezt írta: „remegne a Schlesi bácsi porciója", hanem pallója. A birtokunkban levő fotókópia tanúsága 
szerint azonban az eredetiben kétségtelenül és világosan kivehető a szó betűképp: porció. Egyébként Kiss 
József és a Schlesinger-szanatórium kapcsolatának illusztrálására két dedikációt idéznénk: „Mindig hálásan 
fogok emlékezni a pozsonyi szanatóriumra és annak asszonyára. 1912 marcz. 17. Kiss József"(A Levelek hullása 
c. kötet {Bp., 1908.] egy példányán E. Katz könyvtárában, Bratislava). A másik ajánlásba költő egy fényképé
nek talpsávján olvassuk: „Maholnap itt leszek állandó és odahaza csak vendég. Kiss József, Pozsony, szana
tórium 1912 jul 23" (Bárkány Jenő mérnök tulajdona, Bratislava). 
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Éri már csak itthon maradok és a tótságon próbálok szerencsét. A brinza12 is valami! Köszö
nöm a tárczáidat, novelláidat13. Te vagy az utolsó Mohikán. A frequenzia már nem novellázik 
— minden romlik. Én már egészen rozsdás vagyok. 

Ölel és szerencsés utat kíván lekötelezett hálás 

, híved és barátod: 

Kiss József 

A levelek Kozma István mérnök tulajdonában vannak. 

/ / . Kiss József levelei Heltai Jenőhöz 

Heltai novellákon, verseken kívül Incubus álnéven14 verses krónikákat is írt A Hétbe. 
1899. augusztus 20-a után ezek a könnyed, időszerű témákról szóló rigmusok elmaradnak. 
E hiányról panaszkodik alább közlendő első levelében a szerkesztő. Tréfásan túlzó kitételeit 
serkentő kedveskedésnek szánta. Második, sürgető levelében már ösztönző gondolatot vet fel: 
szeretett munkatársa verses párizsi levelekkel jelentkezhetnék. Az a rámutatás, hogy Heltai 
verse rövidesen meg fog jelenni, biztos fogódzót ad a levél írása időpontjának megállapításához. 
Kiss József levelének elküldése után ugyanis megérkezik Heltai küldeménye, benne az első 
párizsi krónika, amely 1899. október 15-én jelent meg. Az idézett vers tehát A kincs című köl
temény, amelyet A Hét október 8-i száma közöl (669). Eszerint Kiss levele 1899. október 1 és 6-a 
között kelt. A szerkesztő örömmel fogadja Heltainak a francia fővárosból küldött rigmusait. 
Az elsőnek közölt Dal az enghieni bikáról című verset a következő szerkesztői megjegyzés vezeti 
be, ajánlja: „A mi kedves társunk Incubus, közönségesen János, költői nevén Heltai Jenő 
állandóan elhelyezkedett Parisba (!) és ezentúl onnan küldi nekünk hetenkint bájos rigmusait, 
melyeket egy idő óta súlyosan nélkülöztünk" (1899. 693). Kiss Józsefet azonban csalódás éri. 
A rigmusok lassan érkeznek. Újabb párizsi krónika csak a november 5-i számban lát napvilá
got. (741) A következő pedig ismét csak hosszú hetek múltán, december 17-én (837). Érthető 
tehát a harmadik levél hangja, szemrehányó figyelmeztetése, amely végszóként, eszméltetni 
akaróan villanásnyi társadalombírálatba torkollik. 

1. 
A Hét rajzos fejléce Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

VIk, Alsó-erdősor 3. 
Budapest, 1899 sept 18. 

Kedves Jenőkém. 

Molnár Feritől kaptam meg úgy látszik ideiglenes lakczímedet. Miután te nem hallatsz 
magádról, hát írok én, kijelentvén, hogy mód nélkül hiányzol nekem. A te rigmusaid voltak 
egyetlen komoly olvasmányom A Hétbén. A többi bölcseséget mind meguntam. Kérlek örven
deztesd meg az én vén fejemet egy pár hóbortos bolondsággal és hozz egy kis igazi derűt az 
örök unalomba. 

írd meg, hogy mit csinálsz, hogy élsz? Tudsz-e dolgozni? Nem habarodik-e össze a 
. fejed abba a lármás, rakonczátlan nagy városba? Gondolod-e hogy tanulni és előre menni fogsz? 

Boross Samutól15 jegyet kértem és ha megkapom és is elmegyek egy ugrásra Párizsba! 
Kíváncsi vagyok a rue Chabrolra. 

A mi életünk most nagyon egyhangú. Az Otthonban is nagyon hiányzol. A hitelezőid 
sem a legjobban érzik magukat. Szegény Ambrus is nagyon pápista színben van. 

Levelező lapodon összekapott a két lányom, mindakettő jussot formál hozzá. Csak azzal 
tudtam őket megnyugtatni, hogy küldesz te még egy másodikat. 

Hamari hírt várva tőled maradtam 
öreg czimborád 

Kiss József 
12 Liptói túró; kecsketej hozzáadásával készült, juhsajt (ÉrtSz. 1 : 720). 
13 A Hét 1914. évi évfolyamának második felében Kozmától csak két novellát közöl. Egyéb írása még 

álnéven sem jelent meg. 
14 GULYÁS PÁL: Magyar írói álnév lexikon 565. 
16 Hírlapíró, a Budapesti Napló belső munkatársa. Az 1900. párizsi világkiállításon a magyar pavtllon 

sajtófőnöke volt (GULYÁS PÁL: Magyar írók. I I I . 983.) 

13 Irodalomtörténeti Közlemények 453 



2. 
A Hét rajzos fejléce Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

^ VII., Alsó-erdősor 3. 
Budapest [1899. október 1—6] 

Kedves Jenőkém! 

Várom, várom tőled a kutyanyelveket és nem akarnak megmozdulni. A múlt héten, 
ezen a héten — semmi hír, noha tudhatnád, hogy minden héten szívesen látunk és a mennyire 
telik mozgósítom az incubtasokat. Témát persze nem küldhetek, mert az nagyon körülményes, 
de hát írhatnál verses párizsi leveleket, te oly könnyen verselsz és ha kissé megszokod az új 
környezetet, lehetetlen, hogy impressiokat ne nyerj. Azután a franczia újságokat is böngészhet
néd, különösen a drámai formában megírt apróságok nagyon elkelnének, szóval a víg elemet 
cultiválhatnád, mert az teljesen elárvult a te távozásod óta. Egyéb direktívát alig tudok adni 
neked, de hát.ez nálad úgy is fölösleges. _v^. 

Küldtem neked húsz forintot és megifli^ftottam a lapot. A versed e héten fog megjelenni, 
nagyon szép. Rég nem írtál ily őszinte szép dolgot. Én fájdalom oly irtózatos calamitások közt 
éltem az utolsó hónapokban, hogy szinte közel voltam az elkracholáshoz, most megint össze
szedtem magamat és kezdek újra éledni. Boros Samu jegyet ígért és én nehezen várom. Vagy 
egy hétre kimennék hozzátok némi kis üzletek elintézése és mások kezdeményezése czéljából. 

Kérlek, ha találkozol Samuval, interpelláld. Azt hiszem különben, hogy haza jövet magá
val hozza a jegyeimet is. — Remélem, hogy tűrhetően érzed magadat és lassanként megszokod 
az egyedüllétet, mert úgy képzelem, hogy nagy lehet a te párizsi magányod, aki megszoktad 
itthon, hogy mindig körülrajongjanak. Látod, fiam, arról utóvégre is le kéli szoknunk; men-
tó'l vénebbek leszünk, annál magányosabb az életünk! 

Az Erzsi' meg az Edit köszönik a képes levelező lapot. Természetesen nagyon meg-
aprehendáltak, hogy a nevüket elfelejtetted. ígértem nekik, hogy ki fogod magadat korri
gálni. -Ejzsike a barnahajú imposztor, Edit a szőke nebich. 

Ölellek és várom leveleidet. 

Mindig igaz híved 

Kiss József 

3. 

Édes Jánosom. Azt hiszem, érzékenykedel. Várod tőlem is az írást, én pedig nem jutok 
hozzá, hogy írjak neked. Most csináljuk a nagy jubiláris számunkat. Mindenki ír bele egy pár 
sort, neked sem szabad kimaradnod,16 hisz te is egyik felfedezettje vagy a Hétnek, és neked sem 
ártott a Héttel való összeköttetés. Arczképedről én gondoskodom. Azt hiszem a Streliszkynél 
készült jó.17 Ugyan az isten szerelméért mért nem cultiválod a Hetet jobban? Olyan gazdag 
vagy? A Hétbe minden számba írhatnál valamit. Oly kevesen vagyunk, hogy ama bizonyos 
apagyilkostól is örömest adunk minden héten egy czikket, ha írni tud. — Nekem úgy rémlik 
barátom te még mindig csak tétovázva szemléled környezetedet. Nyilván nem érsz rá sem 
ődöngeni, sem mélyebb pillantást vetni annak a dekadens társadalomnak a lelkébe, melytől mi 
még mindig oly sokat várunk. írj, fiam, és ne bolondozzál, ölel 

a te igaz öreg pajtásod 

Kiss József 
[1899] 8/XII. 

A levelek Heltai Jenőné birtokában találhatók. 

Scheiber Sándor—Zsoldos Jenő > 

16 Az 1899. december 24-én megjelent jubileumi szám (1889 — 1899) Heltai Dal című költeményét közli 
(844) 

17 A fényképet 1. uo. a 870. lapon. 
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