
Két hatott költő 
levelesládája 

Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső 
harminc esztendős levelezése 

Összeállította Magyar László 

A kilencszázas évek elején kezdett forrni, 
(vajúdni az u j magyar irodalom ódonillatu, 
(szegényes, kopott liónaposszobákban, Buda-
ipest kőrengetegének mélyén, homályos diák-
banyákon, levegőtlen, füstös kávéházak már-
ványasztalai körül, föllángoló i f jú szivekben. 
(Csudálatos szomjúság táplálta ezeket a lángo-
dat, a tudás, a művelődés olthatatlan szomjú-
sága, amely egyazon friss forrásokhoz terelt 
sokakat a későbbi nagyok közül, mintha nagy 
harcra készüli volna az a generáció, a magyar-
ság elkövetkező véres és tragikus élet-halál-
harcára. Hittel, öntudattal, egész lélekkel. 

A magyar irodalom hulórikusai talán még 
nem is mérték le végső mértékkel Négyesy 
László professzor „slilusgyakorlatai''-nak iga-
zán kórszak alkotó jelentőségét, legfeljebb tu-
domásul vették és adatként, meghatározhatat-
lan CT lékként elkönyvellek, pedig *zek<m az 
egészen különleges találkozókon az ujuló ma-
gyarélet szempontjából igen-igen fontos em-
bersorsok ölclkczlek össze cs fordultak vala-
milyen cél, irány felé. 

Érdekesek leheltek, voltak Négyesy profesz-
szor stílusgyakorlatai. I l irük gyorsan túlszár-
nyalta a pesli egyetem bölcsészeti fakultásá-
nak határait és ellenállhatatlan erővel vonzot-
ta azokat, akiknek szivében, lelkében fellán-
golt valahogy a nyugtalanító, kutatásra, ke-
resésre ösztökélő szomjúság. í g y történt, hogy 
a szenvedélyes vitaüléseken, ezeken az egészen 
magasrendű önképzőköri összejöveteleken 
egyre több és több idegen arc bukkant föl. A 
sápadt, sovány, égőszemü filozoplereken, a ma-
gyar végek későbbi tanárain kivül jogászok, 
orvostanhallgatók, technikusok egész serege 
nyomult be halkan a Négyesy-szemináriumba 
és lett részese az ott folyó lelkes munkának. 
Éppen ugy, mint akkortájt és későbben is 
Eötvös Lóránt professzor előadásainak is nagy 
közönsége került ki az idegen fakultások hall-
gatói közül. 

Érdekesen tarka társaság verődölt össze a hi-
res professzor körül, aki egyáltalában nem 
igyekezett profésszorkodni ebben a forrongó 
együttesben, illetve a maga módján, a maga 
elgondolása szerint professzorkodott. összete-
relte a fiatalokat, figyelte, de nem zavarta 
őket. Hagyta, hogy forrjanak, vitázzanak, ha-
dakozzanak. Csak a szomjuságuk tüzét szitot-
la bölcs, biztató szóval. Hallgaila véglelenbc-
nyuló szenvedélyes vitáikat és figyelte: kiből 
mi lehet. Megérezte, hogy az u j magyar élet 
és az ujuló magyar literatura formálódik lázas 
lüktetéssel ezeken az összejöveteleken, hogy a 
borzas fejekben,, a mélytüzű szemek mögött 
elhivatott magyar sorsok keresik a megnyilat-
kozás, a beteljesedés módját. Ainig lehetett, 
együtt tartotta őket, mert tudta, hogy egymást 
serkenthetik a legeredményesebben. 

Négyesy László slilusgyakorlalain fogott ke-
zet először egymással az u j magyar költészet 
legtöbb későbbi kiválósága. Itt ismerkedett 
meg egymással Juhász Gyula, Kosztolányi 
Dezső, Babits Mihály, Oláh Gábor, a tragikus 
sorsú Csálh Géza, aki orvostanhallgató volt, 
még pedig Brenner József néven, de az irodal-
mi problémák sokkal jobban érdekelték az or-
vosi tudományoknál és szivesebben boncolgat-
ta a Négyesy-féle stílusgyakorlatokon Scliop-
penhauer, vagy Nietzsche fi lozófiáját, mint a 
kórbonctani órákon a Duna hideg halottait. 
Sőt még Pogány József, a rosszemlékű prole-
tárdiktatúra Napoleon-epigonja is itt nyugta-

lankodott "és lelkesedett ártatlan filozófiai és 
esztétikai eszinékep. 

Juliász Gyula, Kosztolányi Dezső és Babits 
Mihály — husz év körüli gyerekember mind 
a három — találkozása ezeken az összejöve-
teleken egy egész éleireszóló szövetkezést je-
lentett. De jelentette a msgujuló magyar köl-
tészet eljövetelét is. 

Nagyon tisztelték egymást ezek a „forradal-
mi " fiatalok. A megsejtett tehetséget és az 
ígérkező költőt tisztelték egymásban. Figyel-
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fék, nógatták egymást és csudálatosképen a 
féltékenység soha, egyetlen pillanatra sem za-
varta meg tiszta barátságukat, pedig hát ver-
senytársak lettek volna, lirikusolc, a versforma 
művészei mind a hárman. 

Most itt hevernek az elsárgult levelek az asz-
talon. Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső leve-
lei. A legsárgáhbak a kilencszázas évek leg-
elején Íródtak, tehát idestova négy évtized-
del ezelőtt. A legfrissebbek nem régen, hat-
nyolc évvel ezelőtt. Két igaz költő elröppent 
lelke ölelkezik össze bennük és a magyar lite-
ratura egyik legszebb, legharcosabb fejezete 
bontakozik ki belőlük. 

Furcsa, igézeles-hatásu levelek. Juhász 
Gyula, a szegedi tiszapart szelid füzeseinek ál-
modozója tárja ki a lelkét Kosztolányi Dezső 
örök panaszai felé. Sir, ujjong, panaszkodik é? 
lelkesedik a két örökfiatal, mindig vivódó lé-
lek és — ném tehetek róla —, ahogy böngé-
szem ezeket a régi leveleket, akaratlanul is 
Gulácsy Lajosnak, Nakongszipán elborult lel-
kű festőjének egyik Juhász Gyuláról készilcl! 
karrikaturáját láloin. Ez a rajz fcliérparókás 
francia márkinak ábrázolja a legszürkébb kül-
sejű szegedi remeiét. 

Halkszovu márkik csevegése 
Aliogyan olvasom a két teljesen összeforrt 

jóbarát leveleit, minlha két finombeszédü, 
halkszavu 
nám. 

márki udvarias csevegését halla-

»Kedves Juhász Gyulg*, »Kedves Juhász*, ^Ked-
ves Mester*, »Kedves Barátom*, »Édes Juhász*, 
»Kedves jó barátom*, »Drága barátom* — szó-
lítgatja Kosztolányi leveleiben a szegedi poétát. 
Sok levele és lapja között csak egy akad, amely-
nek a közvetlenebb »Kedves Gyulám* a megszó-
lítása. Pedig ez az egy hivatalos, »üzleti« levél. 
A Pesti Hírlap levélpapírján irta, még padiig író-
gépen —: az egyetlen gépírásos levél — 1925-ben. 

» Kedves Gyulám, vers kell. A Pesti Hiriap jövő 
hé'.en szépirodalmi mellékletet ad, mely kiválóan 
színvonalas és irodalmi lesz. Ezt Juhász-verssejt 
altarjuk megnyitni. Sokkal többet fizetünk, mint 
bármely más lap, vagy folyóirat. Postafordultával 
küldje versét Lenkey Gusztáv szerkesztő ur cimére. 

öleli szeretettel 
Kosztolányi Dezső.* 

„Kedves Kosztolányi" — szólítgatja leveleiben 
barátját Juhász Gyula, akinek levelei között szin-
ten csak egy akad „Kedves Dezső" mcgszólilásu. 

De mindketten „önözik", „magázzák" egymást 
mindvégig, több, mint harminc esztendőn keresz-
tül és talán a legcsudálatosabb az, hogy leveleik-
ből mégis a legmeghittebb, a legmélyebb barát-
ság melegsége sugárzik. 

Nem összefüggő levelezés ez, nem szabályszerű 
kérdések és válaszok sorozata, az embernek, amint 
végigböngészi a sárguló lapokat, örkéntelenül is 
az az érzése, hogy mind a két költő önmagának 
irt és mind a kettőben tudatos volt a szándék, 
hogy az irodalomtörténet számára irjon. Pedig, 
amikor elkezdődött ez a levelezés, mind a két köl-
tő egészen fiatal ember volt, alig husz esztendős. 

Azt sem lehet pontosan megállapítani, hogy a 
levelek milyen sorrendben követték egymást, 
elég sokról lemaradt a dátum is, nein lehet tudni, 
hogy egy-egy levélnek melyik a párja. De azért 

a két szineseu fejlődő lélek tisztán bontakozik ki 
belőlük. 

Érdemes lenne leközölni teljes terjedelmében 
ezt az egész levelezést, amely szervesen odatarto-
zik a két nagy költő életrajzához, sajnos, az új-
ság megbatározott terjedelme erre nem nyújt le-
hetőséget. Ezért csak néhány érdekesebb, fonto-
sahb szemelvényt közlünk itt a levelekből, lehe-
tőleg betartva az időrendi sorrendet és ügyelve a 
gondolati kapcsolatokra. 

A levelek 
Kosztolányi irja Szabadkáról Szegedre 1901 jú-

nius 27-én: 

Redves Juhász! Tudomására kell hoznom* 
hogy többedmagammal egy vicclapot szerkesztek, 
melynek minden szükségletét mi szerezzük be. 
Unokaöcsém, Brenmer József a lap festője, át-
akarna utazni Szegedre, hogy az ottani müinté-
zetben az autotipografiák, autptipiák s főleg a 
cinkografiák gyártását megtanulhassa... Hosszabb 
levelet írok a napokban. 

Kosztolányi Dezső. 

Kosztolányi irja Szabadkáról 1901 juiius 9 ín 
Juhásznak Szegedre; 

Kedves Juhász! Itt meg nem nevezhető csapá-
saim és szorosan egyéni jellegű kellemetlensé-
geim okozták, hogy a rám nézve oly kedves érint-
kezést a rendesnél hosszabb időre megszakítot-
tam. Kívánságának a napokban eleget fogok tenni. 
Meg fogja tőlem kapni a két tanulmányt. (Egy 
fecsegő, de magvában komoly croquist.) S e mel-
lé egy hosszabb elbeszélést, több műfordítást és 
eredeti költeményt csapok. A közlésükre, ha lehetsé-
ges, számot tartok. Irja meg, hogy közölnek-e 
önöknél verseket, hogy ne hiába másoljam la az 
ilynemű Írásaimat. Ez Írásokat egy francia nyelv-
tanban kapja meg, melyet önnek ajándékozok, 
hogy a nyelvet alaposan elsajátíthassa. 

Bárkihez csak annyiban van közünk, 
amennyiben leikünkhöz rokon 

Kosztolányi irja Szabadkáról 1901 julius 21-én: 

Kedves Juhász!' Először is egy hivatalos köszö-
net. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem jól 
esett a versem megjelenése s főleg az ezáltal fel-
keltett ama remény, hogy rendes munkatársa le-
het egy előkelő vidéki lapnak. Elvégre is az em-
bernek szüksége van egy kis szellemi mozgásra, 
hogy sokszor megunt énjéből kissé kisétáljon; e 

kisétálásra pedig szeretek inkább tágas, szellős 
gyöpteret választani, hol alkalomadtán bukfencez-
ni és cigánykerekezni is lehet, mint egy szemetes 
és előkelő helyet, hol a szabad mozgás meg van 
tiltva. Máskülönben ez a nekem most tett, kétség-
telenül igen jóleső szívessége csak kis része an-
nak, amivel Önnek tartozom: lemondok arról, 
hogy a visszafizetést levéliieg intézzem cl. 

A kritikai nézeteire, amelyek jobban megörven-


