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poLIGLoTT poÉre

1r máig sem szűnő értetlenségek soíozata Iár.szőlag Koroda Pali
bosszantó tájékozatlanságávaI kezdődött.

,,Azt is megmagyaráztam,hogy polyglott = soknyelvü2 költő, (Aki
görögül tud, kell, hogy mind járt rájöjön.) Yagy í16," - fortyogott t87 4,

január 25 _i kelt ezéső, Koroda Pálnak, tizenöt éves( ! ) unokatestvérének

írt levelében3 Reviczky Gyula, aki éppen tizennyolc éves önmaga egyik

legfontosabb bejelentését tette költői szerepváLIalásfuíl. Htába ma_

gyaúzkodott késób Koroda, hogy,. ,,Polyalott írtad, különben mind-
járt e|6szőrre megértettem volna",4 Reviczky nehezen tért napirendre a

dolog fölött, több levelében is vissza_visszatéít a hiányosságra, s minden

keserűségét beleölte baút ja leckéztetésébe.

Az történt ugyanis, hogy 1873 végén Reviczky eljuttatta néhány ver-

sét a marosvásárhelyi Erdély című íjságnak,J s december tl-én, az 50,

számban meg is jelent ott a l-ajka neuenaPjára6 című verse, Egy héttel ké-

sőíbb, decemb er 20_án, aJőkai szerkesztői neve alatc íutő üstakas 5I. szá_

ma az Akit a Pegazut megrugott círnő rovatában, (Lajka nevenapjára) alcím_

mel a következ őbevezető szöveggel adtaközte az aműgy valóban nem túl
nagybecsű Reviczky-vers kifacsart változatát:,,megjelent a kobor jour-

naiisták, bukott geniek, íélreismert lángelmék, hóbortos holdvilágfalók,

rryakraval1tlan borzas diák legények, ügyefogyott borbély tanoncok, sré_

ter Kálmánok,7 jőzantalankántor_poéták asyliumában az [Erdély] czimü

szépirodalmi nyomtatott papiros fotyó évi december II_ki számában",

Reviczky az esetrő,1873. decembet 3I-i levelében számolt be Korodá_

nak: ,,Hol val Lajka neuenapjabal a sok csak és knér csőkok (t)8? - A költe-

mény úgy, amini oErdélyn-ben megjelent szebb. - És etőbb nagyon szép
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költenélr1, volt? - Biz' az akkor nagyon silány volt, s mégís9 most ís fosz. -
Gépi munka volt az! - Kiilönben n-rár bucsírt mondtan a ma1yar költészet-
nek. Pajglott kó'ltiírum ér seartít, Nénet ka'híletten. -Haérdekel német vers
is jövó levelemben elkiildöm egypár nén-ret köIteményemet, Gáspárnak1()
rájok vonatkoző nagasztalásaíval egyiitt. - Es micsoda jegyzetekkel s mí-
csoda helyen jelent meg költeményemi Kérlek írd meg, nrert épen az 50
szám vagy a postán veszett el, vagy el nem küldetett (Irogy nleglelent Gás-

Pár áItaI tudom.) Aztán "Erdély.. már egészen respektábilis ujság. Veterá-
nok is írhatnak belé, mint: SzászKáraly, Lasanczy Lászlő, ll,edgyes Lajos, Alen-
tot,ich F(erenc),Tolnai Lajas. - Ha ezek írhatnak, mért nem egy kezdő?"ll

A vers címzettje egyébként Reviczky pozsonyi diákéveinek szerelme,

Jaross12 Lajka volt, akire Koroda sok-sok évvel késób így emlékezett:
,,E dalokat ahhoz a rövid kékruhás, ábrándos szó'ke leányhoz irta,kirő
az l. . .) E l s í s zere l etn című ciklrrs L3 szól. [. . . ] Elótelő komáromvármegyei
földbirtokos gyermeke volt; Pozsonyban rokonainál, egy ezredes család-
jánál töIcött évenként néhány hónapot. A költőkileste: hol lakik, s lro-
vá szokott kijárni s mint az árnyék követte mindenüvé. Á kis leány pe-
dig észrevette, mennyire érdeklődik iránta az ifjú, mert ábrándos,
hosszú piIlantással tidvözölte, valahányszor vele találkozott. De soha egy
szór sem beszéltek egymással."|4

Reviczky - jórészt az asztalfiőknak és legbizalmasabb barátainak
száflt - verseiben epekedett ugyan ideálja után, aki talán nem is cudott
magyarul, de egy-két beavatott barátján kívül a világ elótt féltőn és

szemérmesen próbálta titkoIni szerelmét. l873. december 16-i levelé-
ben, mikor ó már nem is Pozsonyban lakott, megbántottan rótta fel Ko-
rodának: ,,Tehát Guido elmondott mindent, l-rogy te mondtad neki, mi-
szerinc énL-ál:a szerelmes vagyok, hol lestem mindig sat. [...] Nem
képzeled, mennyit rontott ez Ie abizalombul."

Dombi tt{árk késób a Lajka-szerelemIegizzók.b éiményét így össze-
gezte: ,,Lajka szerelmének legfób bizonyítéka 

^z 
a tény volt, hogy egy

alkalommal, mikor az ifjír költószakacló esóen lakásuk előtt elsétált, a
leány plédlében kiállt az erkélyre."t'

É,vek mírlva Reviczky levélben kereste meg Lajkát, szerette volna ne-
ki ajánlani elsőverseskötetét. A lány nem válaszoit. Valószínűleg fogal-
ma sem volt, ki küldhette a levelet.
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PoLIKRÓM N{EGÍTÉLÉSló

Koroda azon áIlítását, amelyet egyébkénr késóbi, nyomtatásban
n-regjelent visszaemlékezéseibeni 

j mindig megerősített, azaz, hogy Re-
viczky abból az Üsfu:kös-féIe,l8 kisstílúí tréfa szülte sértettségből akart
német költő lenni, nyilvánvalóan önmaga sem hitte teljes szívvel, s a
magyarázatnak lehetett egy kevésbé publikus vá|tozata is. Hiszen Re-
viczky közvetleniil az inkrimináIt esetet követően, I874, január 21-i
Ievelében is tudósítja arról, hogy az Erdílybe Ir'a1yaí nyelvű verseket
küldött: ,,Két versemet bek|i]dtem tennap az "Erdély"-be. Nem tudom
megjelennek-e. Ha igen, R. betűvel. Egy pár technikai javír.ást tettem
raj tok. "

Paulovics Istvánnak Babits által19 meglehetősen fanyalogva fogadott
1910-es Reviczky-életrajza egy mára már elveszett, 1873. január 8-án

kelt, Boruta Pálhoz, pozsonyi önképzótöri barátjához írt Reviczky-le-
véIbőI idéz, mely szintén azt mütatia, hogy Reviczky nem vehette
annyira a szívére a dolgot: ,,Cifra é]ményem volt. Ágai AdolP0 az Üstö-
kösben az Akit a Pegazus rnegrúgatt-rovatban >Lajka nevenapján" költe-
ményemet hozta kigúnyolva és eltorzítva. Máskor nagyon sértett volna
s pláne, hogy épen ezt, jelenlegi kedélyhangulatomban azonban csak ne-

vettem fölötte. Csak cincog j anak|"

A valótlan, ámde tetszetős történet azonban - mint ahogyan az len-
ni szokott - az egész szakirodalmon végigvonult, s eé]yre színesedett,
mint azt példár-r1 Feleki Sándor visszaemlékezése példaszerűen mutat-
ja: ,,Volt idő, midőn Reviczky elhatározta, hogv német költő lesz.

Technikai akadályokba nem ütközött szándéka, mert a német nyelvet
ép oly zengzetesen, folyékonyan kezeite, mint a magyaít. Eme elhatá-
rozásra azbirta, hogy a hetvenes évek kezdetén - midőn Reviczky ver-

selni kezdett - a magyar lapok igen mostohán fogadták költeményeit.
Ő vele is megtörtént az, ami ismeretlen nevű költőkkel meg szokott
történni, hogy verseit figyelembe sem vették. Hozzájárult még az is,
hogy a Borsszem Jankó (!) 1873-ik évfolymában parodizáIta egyik, Laj-

kához szőIő költeményét. Minclezeken elkeseredve, 1874-ben elhatá-
rozta, hogy német költő lesz. [...] Ó nem akart végkép a német múzsa

szolgáIatába lépni, csak babérokat óhajtott a külföldön szerezni, hogy
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késób magyaf költenrényeit több ércleklőcléssel fogad ják a magyar la-
. ,,)1poK es a Kozonseg. -'

Egy másik, dátum néIküli, l874-ben Reviczkynek írt Koroda-levél
hivatkozása arról tanuskodik, hogy Reviczky egyrészt már korábban is
fontolgathatta a német nyelvváIasztás 1ehetőségét, n-rásrészt - valame ly
mára már elveszett levelében - bővebben is írhatott indokairól: ,,Egy ré-
gibb leveledben magad írtad, hogy azért nen írsz magyarul, mert nem
akarod, hogy az alak folytonos kiizdelemben legyen a formával."

Részben ezt a verziőt látszanak erősíreni Paulovics patetikus felki-
áltása és a könyvében idézett, máta már eltűnt, megsemmisüIt Re-
viczky-levélrészletek is: ,,Nem kell neki semmi reáiis pálya (a dal vilá-
ga marad jon cslrpán az övé, nem kíván ő mást sohasem). - Kizárőlag az
irodalomnak akar élni. Tanulni éjjel-nappal. Érzi magáL>an a tehetsé-
get; egyetlen vágya, álma van csupán: a dicsőség! t...] El ishatátozza,
hogy lemond a ma1yaí költészetről s a némethez folyamodik. Magya-
rui csak prőzát fo g írni. (Boruta P álhoz,22 Garamú j falu, l 8l 3. nov. 27 .)
Meg is n-rondja az okát, miért: ,Ich bewundere selbst meine Technik
in deutschen Gedichten. §íie viel ich im Magyarischen herumkoppel-
te, ohne auf einen griinen Zweig zu gelangen! Ich bin in meine derrts-
chen Gedichte fast vernarrt." (Magam is bámulom a technikámat né-
met költeményeimben. Mennyit bajlódtan a magyaf nyelvben, anél-
ktil, hogy zöIdágra vergódtem.volnal2] Egészen bolondja vagyok német
verseimnek. [.. .] Aztán. minden patriotisticus magyarságom mellett,
gondolkodásom nyelve a német, mert atyámmal mindig így l>eszéI-
rem! ) -,

a, tSZO-., évek közepe táján közelebbi költóarátai nagy részének
szemében Reviczky német verselónek 1ett elkönyvelve. Kiss József pé1-
clául 187 j. május 2-án, felfedezettjének, Gáspár Imrének küldött le-
velében így ernlegetre: ,,Az Anthológia tartalomjegyzékét átadtam
Reviczkynek, kit én igen szeretek. Kedélyes ió g},ermek. Inkább né-
met, mint magyaf , c]acára, hogy mag_var versei szebbek, mint a néme-
teK. -,

A Reviczkyre enlékező személyes barátok mindegyike megemlítet-
te szenvedélyes vonzódását a német nyelvl'ez. Hosszír évekke1 késób
Milkó Izidor például ezt írta róla: ,,Reviczky btiszke volt a német tudo-
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mányára. Csodálatos is volt, hogy autodidakta létére szinte a tökéletes-

ségig elsajátította ezt a magyaroknál akkoriban éppen nem népszerű

nyelvet. Szeretett német költó'kből (Goethéből, Heinéből és Lenaubói)

idézni s német monclatokkal tarkítani a beszédét."26

Gáspár Imre, aki I872-től I81 4 nyaráig óriási l-ratással volt Re-

viczkyre, leveleiben éveken keresztül szinte stilisztikai mesterkrrrzus-

sal tanítgatta ugyan Reviczkyt a magyar költészet nyelvére és fogásai-

ra, minduntalan kiderül azonban, hogy belső meggyőződése szerint:

,,Ön német költő, kedvesem!", mint azt I8l 3, december 12-én kelt le-

velében írta. Hogy Gáspár tökéletesen félreértette és nem ismerte fel

Reviczky alapvető jeIlemzőjét, vagyis mérhetetlen köitészeti becsvá-

gyát, mutatjákGáspár Reviczkynek és barátainak írt levelei, melyek-

ból egyértelműen kiviláglik, hogy Gáspár, aki - a némiképp rossz íző

- nagy irodalmi szervező,,,agitatórikus propagáror",27 sőt,,svindler"28
hítében áilt, Reviczkyt az íj nemzedék hivataios német tolmácsolójá-
nak, poétai kísérle teik külföldi hírnökének szemelte ki. Módszeresen
próbálta elterelni az egyént német verseléstől, s sosem szűnt meg fel-

hívni a figyelmét, hogy német verseir még ne adja ki keze közúl, vár-
jon néhány évet publikálásukkal, addig is mások verseinek fordításain

,,gyakoroljon". Ennek megfelelően Reviczky németre másoktól íordí-
tott kö1 temén y el,t általában hozsannával f o gadta,29 1 8 7 1 . december 1 6-

i levelében - példaképpe n - ezt írta,. ,,.. . elforgácsolod magadat ! Ne ír j

Te vicléki lapokba, gyúíjtsd műfordításaidat kötetbe, s' állíts össze
éIetrajzos, fordított anthológiát, p. o. a forradalom utáni nemzedék-

ből." Gáspár még évekke1 késób is szívósan kiizdött terve megvaló-

sításáért. Egy még késóbi, KomláthyJenőnek ktildött levelében pa-

naszolja Reviczky: ,,Mit csinál Gáspár? Erővel ki akarja nyomatni né-

met forditásaimat. Persze nem kell; 78 előrt nem adok ki semmit, s ak-

kor is (ha sikerúl a páIyáza€O) legelőször is verseimet s Lltánok a re-

genyt. ''
Gáspár sugallta Reviczkynek azt is (amit 1874 második felében vé-

gü1 is megtett), hogy keresse fel ievélben Anastasius Grünt, azaz Alet,
sperg bárót, az osztrákköltészet idős atyjár, s kérje segítségét az osztrák

folyóiratokban való megjelenéshez. Gfiin költészete ugyan elég távol

állhatott Reviczky költészeti elveitő és ízlésétő,i2 ám kétségtelen, hogy
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Grün nagy tekintélyúí személye az osztrák folyóiratokbeli pozíciókere-
séshez kitúínő segítőtárs lehetett volna. De a Reviczky-Grün-lTistória
már egy újabb fejezet a Reviczky-biográfiában.

PoLIGÉN ÉnzruÉNy

Koroda tehát bizonyosan jóval tóbbet tudhatott az ügyró1, mint amit
nyíltan terjesztett. Levelezésiikből nyilvánvaló, hogy a német költőlét
kérdése folyamatosan - igaz, nen-regyszef csak látens trtalásokban -
vissza-visszatérő téma volt kettejiik között. Gáspárral ellentétben Ko-
roda nem lelkesedett Reviczky elhatározásáért, még ha egyes német
nyelvű versei nagyon is tetszettek neki. Kimondva, és sokszor kimon-
datianr_rl is hazafiíri kötelességére emlékeztette Reviczkyt. Egy keltezet-
len, de í874 elejére (januárra-februárra) datálható levelében döbbenten
írja: ,,Nem értem azonban mért hagytad el szüló']:ronod költészetét, mi-
ért iparkodo1 az úgyis oly átva (de azért gyönyörúí) hazai nyelv művelé-
se helyett a gyűIölt idegennek szentelni erődet? Gyönyöríí az a ,Ft.
BegrábniBo]j és ,Dahin,, ]4, d" -"gy".ban százszor szebb volna. Aztán
mik voltak okaid7 Mindenesetre valami nagyoknak kellett (lenniük,
mert]') történni hogy mi ahazlszeretetet végkép kitépte szivedbül. Én
ha biztosítanának, hogy, ha németül írok, Gőthe leszek, nem írnék, ha

tudnám, hogy a hazai irodalomnak annyit hasznáiok, mint - no kit em-
lítsek - Lisznyay. Ne hidd, hogy a kőzőnynyel és gúnynyal nem kell
megkíízdened , ha nónet leszesz|" Késó'bb felfedezett ugyan némi prakti-
kus és a mindennapokban nem elhanyagolható, kajánkodásra serkentő
előnyt a dologban: ,,Német verseid kiadása apochalis dolog reád nézve.

Ekkor méltán gírnyolhatod az űj nemzedék költőit." j6 De valőjában ez

semmit nem ,",áltoztatott eredeti véleményén. Egy valamivel késóbi,
keltezetlen levelében - Reviczkynek magyarázva - az őt lelkesító leg-
fontosabb eszmék között az istenfélelmet rögtön ahazaszeretet követi:

,,Hazaszerelet. Ez az önösség ellentéte, önmagunknak, éniinknek tökéle-
tes alávetése a kőzös tidvnek."

Hogy-hogy nem, l874 nyarátő}, tényleg megsűrűsödnek Reviczky
megjegyzései a hazafiíri feladatvállalásról és érzüietrő1. ,,Fekete pápa-
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szemen nézve, hiírság által gyötörtetve s a célt, oly messze-messzelevé-

se dacára, oly közelnek látva, mint a gyermek a szivárványt: ezek azok
az érzetek, melyek elfoglalnak. Fantázia, olvasás a mult idó'kbül, mind
csak gyötreni tudnak. Ha mad. Récamier-, Delpl-rirre-, Staélnérül s az-

tán Goethérül, Schillerrül, Byronrul olvasok, nincs képzelmed, mily
mondhatatlan vágy fog el akkor olyan lehetni s nem érezheted azt a

kínt, melyet az ember érez,ha látja, hogy csak a hiú önösség beszél be-

1őle. Sokszor szeretném, hakétszáz, vagy legalább száz évvel elób szü-
lettem volna. Aztán szeretnék francia vagy angol lenni s közbelép a

honvágy, a hazaszeretet érzelme." )1 I 87 4 ny arátől, a Gáspár-b atátság
enyhültével valőszínő, hogy Koroda véleménye valamelyest felértéke-

lődött. L8]4 őszén pedig Reviczky a fővárosba utazott, s a garam-újfe-
lrri szűkebb és családias légkörből a nagyvárosiasodó, lehetőségekkel
kecsegtető Budapestre érkezve módja nyílt, sót elengedhetetlennek
tűnt más perspektívából, más szempontrendszerek szerint végiggon-
dolni válaszrását.

Egy mára már szintén elveszett levelében tett fogadalma szerint:

,,Nehezen vá]tam meg a magyar köIrészettő], de hisz szivem azért ma-

gyar Iesz - végső leheletemig."38 S .bb.., bizonyosan lehetett igazság,
hiszen 1876. szeptember 2 j-én kelt levelében Bakalovich EmmŰ9 így
mentegetőzött elŐtte: ,,Midón ma átolvastam váIaszornat, majdnem el-

téptem, de már e] akarom küldeni s ujat írni nincs időm, ezért kérem ne

nevessen ki, hogy jobban nem fejezhetem ki gondolataimat a ma1y^r

nyelvben, de Önnek barátom, németül irni, nem vagyok képes. Ez nagy

bők, hazaszeretetemnél f o gv a|."

Mindenesetre Reviczky nem siette el a döntést. Több, mint négy

éven át gondolkodott felőle.

POLIFORM BÚCSÚ

Az I8] 4-es személyes megismerkedés nem tett ,iót a Reviczky-Gás-
pár-barátságn ak. l81 4 májusában, mikor Reviczky, a(z inkább) német

poéta Garam-Úirot"t Ot Hajnik-Szliácsra, a Gáspár-birtokra érkezett,

hogy lrosszas levelezés u tán vég re találkozzon költő- levelez őtár sáv aI, a
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hírs-vér Gáspárban csalódott, s barátságuk - kisebb-rragyobb zökkenót-
kel továbbdöcögött ugyan - etutáD n-rár nem a régt.10 A hajniki látoga-
tás azonban egy szempontból mindenképp felejthetetle n 1ett. A cliák-
korból óvatosan átmentett, dédelgetett és ideállá merevített Lajka-sze-
relemmel itt számolt le végre önmagában.

Kelteze tlen, 1874 május-júrr-riusában írott levelében amellett, hogy
tervezett német verskötetének tartalomjegyzékét is megadja, s ma máf
ismeretlen német verseib őI idéz részleteket, sietett tudósítani Korodát:
,,Szerelmes vagyok ísmét! Szerelmes fülig s képzelem, hogy szeretve ís
vagyok (meddig?... arra gondolni se merek.) - különös! Mielőtt tr_rd-

tam, hogy ő Iétezik e világon, megírtam keresztnevéc egyik versemben
(Stammbr-rchbiátter) s azt hogy - ami valóban - kacér. Csakhogy ő na-
ív-kacér. Babonáim közé tartozik, hogy a kőItő jős (vates.) [...] Málus
)-én, tehát a katastropha előtt írtarn Noch eínma1 vefsemet (mely vers
szörnyen tetszik az én szép Berthámnak) s valóban, akkor néhány napra
rá - elszakadt! Elelmélázok ílyen dolgokon. - - -

Leírjam őt? - Ha Szász Károly Anglal ís ördög-éhe,ral íllustratíót kel-
lene képíteni , Lajkát venném az angyalnak, Berthát az ördögnek. - Ó
szép mínt az ördög! Fekete villogó szemek, fekete kuszált, arcba lóggó
ha j , kiegésziti a frappans kép e soraít (: prőzában) I. . . ] Á jkai félíg nyit-
vák, mintegy titkos vágyttrl égve!12 {.,.J S hogy a kép teljes legyen [...]
18 éves, s titoktartásod fogadása mellett mást ís írhatok! - Megvagyok
elégedve magammal is, mett első reálís szerelmem. Ismerem őt s ez eIég;
bár ki tudja míkor látjuk megínt egymástl Díabo]ikus egy szépség! -
De nem tarthatom tovább; ki kell az egésszel rukkolnom. -Lakik: Haj-
nikon. neve: Bezegh Bertba; Gás}lár lrnre ttnokatestvére hivatása: halhatat-
lanná lenni általam (l"j!) - Kúlönben, két hónap mulva vácátió; majd
tele beszélem fiileíclet az én kis Bertácskámmal."

Á Lajka-kapcsolattól való végső búcsúzást előIegző, a vátesz-szerep-
pel íelruházott Noch einua/ című r.ers4] ma is megvan. Két változatban.
Áz egyik Reviczk1, kézírősával; |87 4 májttsában kiildte el Koroc,lának.
A másik Koroda kézírásávaI, aki az egyik keltezetlen levelében lemá-
solta Reviczk},nek a nyilván korábban hozzá eljlttatott költeményt.
Eg1, keltezetlen, de valószínííleg ezütán írt levelében a vefset ígv mél-
tatta: ,,"Noch einmal. pongyola alakjában is győnyörű vers volt, s töb-



csÁsZTvÁY TÜNDE: JULIUS (VoN?) RLYICZKY

bet ért rnint több saját magad által nagyrabecsült versed." (A két vari-
áns a központozásbeli, az ékezetek jelzésébena{ való és a 1ábjegyzetek-
ben feltiintetett eItéréseken kívül abban különbözik, hogy a Koroda-
féle másolat tarta|mazza a feitehetően Koroda által javasolt, kismérvíí
javításokat.a')

NOCH E1NMÁL

1. Bin ich dir auch nicht gut genug mehr,
Und lasst dich kalt mein Name jetzt;

so hör' doch meine scheideworte,
Noch einmal nur und dann zuietzt.
Ftihrt mich noch einmal sússe Tráumerei,
Verklung'ne Saiten uns'rer Liebelei.
Dahin schwimmt leise arrcl-r der 1etzte Ton
Verachtung ist der heissen Liebe Lohn.

2. Du meine erste, einz'ge Liebe,
Die ohne Mackel, treu und rein;
lm Herzen war noch keine sünde,
Ich war ein Kind noch, irdisch klein.16
Führt mich noch einmal süsse Tráumerei,
Verklung'ne Saiten uns'rer Liebelei.
Dahin schwimmt leise auch der 1etzte Ton
Verachtung ist der heissen Liebe Lohn.

J. Du gingst in Liebe mir voran srers.
Innig und sanft, wie sich's gehört;
Der Jungfrau Traum war's mehr, so lang' sie7

Von keinem and'ren Manne l-rört.

Fiihrt mich noch einmal s|isse Tráumerei,
Verklung'ne Saiten uns'rer Liebelei.
Dahin schwimmt leise auch der letzte Ton
Verachtung ist der heissen Liebe Lohn.

,6)

\
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4. Leb'wol! ein Kin<], wie's Menschenhcrz isr,
Spielt iang' arich mit der Liebe nicht...
An deiner Gatten Brust verwelke
Dein thrárenheisses Ángesicl-rt.
Fül-rrt mich noch einmal siisse Tráumerei,
Verklung'ne Saiten uns'rer Liebelei.
Dahin schwinrmt leise auch der letzte Ton
Verachtung ist der heissen Liebe Lolrn.

5. Wirst du dann meiner auch gedenken!

Jaja|a7 Ich werd' es hören, sehn...
Stolz wirst du sein, wenn meine Lieder
Des Ruhms von Mund' zu Munde gehn.
Führt mich noch einmal süsse [...]a8
Ver[...]ten uns're[ ]

[ ]iet ]

Az utolsó 4 sor a Koroda-másolatból kiegészítve:

Führt mich noch einmal süsse Tráumerei
Verklung'ne Saiten uns'rer Liebelei.
Doch nie verklinget dieser letzte Ton:
unsterblichkeit ist deiner Liebe Lohn!

Két évvel halála után, a Reviczky_síremlék feláIlításának elóestéjén
Dr. Feleki Sándor, műfordító-szerkesztőorvos néhány német nyelvű Re-
viczky-vers magyaíía fotdításával tisztelgett Reviczky emléke előtt. Az
inkább baráti-kegyeleti, mint míves műfordítói procluktumnak minő-
síthető magyarított versek között a Nocb einmal is helyet kapott Csak
e8}1szer 1//ég címmel:

I . Ha már nem is kellek tenéked,
Ha hidegen is hagy nevem,
Hallgass nrégi s búcs rrs zay al:1ía,
Csak egyszer még s többé so'sem.
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Csak egyszer még bár lelkem hallana,
Szerelmiink elhalt éc]es dallama!
E végsőhang is halkan elpihen
S gúnykép cseng vissza szíved mélyiben.

2. Egyetlen és első szerelmem,
Te tiszta, hű, szeplőtelen,
Vétek'nem lakta még a szíved
S álomvilág játszott velem.
Csak egyszer még bár lelkem hallana,

Szerelmünk elhalt édes dallama!
E végső l-rang is halkan elpihen
S gúnykép cseng vissza szíved méIyiben.

1. r)49

4. Isten veled! A szív, e gyermek,
Szeretkezést megún hamar.
Hervadni fog szép kedves arcod,
Körül ha zár a férft-kar.
Csak egyszer még bár lelkem hallana,
Szerelmünk elhalt édes daiiama!
E végső hang is halkan elpihen
S gúnykép cseng vissza szíved mélyiben.

j. Emlékszel akkor én reám is?

Meglátom és meghallgatom azt.
Biiszkélkedsz majd, dalom ha terjed
Es nékem hírnevet fakaszt.
Csak egyszer még bár lelkem hallana
Szerelmünk eIhalt édes dallam!
E végsőhang is halkan elpihen
S gúnykép cseng vissza szíved mélyiben.
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PoI-1FóN ELHÁLLGATÁS'0

A nélnetköltői szerep vállalásának kérciése máig e Reviczky-fiioiógia
egyik leghomályosabb, ellTallgatásokkal, félreértésekkel és értetlenségek-

kel teljes területe. Mivel a Reviczky tervezte és több évig folyan-ratosan clé-

delgette német költeményekbó1 összeállított verseskötet vázlata, tartalom-
jegyzéke és 1ó néhány verse kéziratban fennmaradt, illetve korabeli hírla-
pokból és |o1yóiratokból összegyííjthető, a Reviczky-kutatók és -szöveg-

kiadók túlnyomó része ezeket vagy ezek egy részét bizonyíthatóan isnrer-

te, de legalábbis volt tudomása róluk, ezért eddigi elhallgatásuk érthetet-

lennek látszik. A kérdés kétségkívül meglehetősen bonyolult, hiszen a vá-

laszkeresés során nagyon szerteágaző irányokba kell indulnunk. Éppírgy

meg kell kiizdenürrk számtalan és fáradságos textológiai elvi és gyakorla-

ti gonddal, miként - csak példaképp - ideológiai vagy éppen a kiegyezés

utáni idó'k Magyarországa nemesi, rendi nagyarságtudatának, magyarság-

váIlalásának, illetve a korabeli asszimiláns népcsoportok nyelv- és nemzet-

váIasztási iehetőségeinek kevésbé vizsgált és feltárt problémáival.
Egyre inkább úgy tűnik, tgazaIeszSzilágyi Mártonnak, aki egy ba-

ráti beszéIgetés során a probléma kapcsán azt a kijelentést tette, misze-

rint: valószínű, hogy Reviczky esete rendkívtii jót példáz valamit, csak

még rrem tudjuk, mit.51 Itt csak felsorolni tudom, mely irányokban ke-

reshető nyoma vagy magyarázata a Reviczky-féle nl,ela- és nernzetuálasz-

tás - Iegalábllis időszakos - szétaáláJának, végig nem feledve azt, hogy

mindezen szempontok Reviczky fejében tadata:an akár meg sem fordul-
tak vagy választásában egyáItalán nem játszottak szerepet.

l. ÉIetajzi jellemzót (felvidéki nemesi famíIia, arisztokrata rokoni

kör; törvényt elen származása, melyre 1 87 2 -ben, apja halálakor derült
fény( anyja, a tót cselédlány, a németüIbeszéIő nevelőanya és apa; bécsi

gyern'ekévek; a német nyelvű Pozsony mint diákváros, a pozsonyi ,,n-ra,

gyarosító" törekvések; az első, a n-rásodik és a harmadik szerelem; német

vagy németü1 és magyarul beszélő pozsonyi barátai; levelezése Gáspár

Imrével és Koroda Pállal, hatásuk Reviczkyre; becsvágya; ifjúkori anti-

szemita érzelmei és barátai, zsidó barátai)
2. IrodalnTi próbálkozásai (pozsonyl magyar tanára,, Kolmár JőzseP2

és nérnet tanára, a töfténész Helmár Agost; a pozsonyi őnképz(k&; az
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első cliákkori, magyar nyelvúí versének sikere; német olvasmányai, ma-

gyar olvasmányairrak hiánya, nyelvi nehézségei a magyar verselésben,

Gáspár,,nT esterkurzusa" ; első műfordításkísérletének megjelenése: Le-
nóra; Arany és Gyulai, iiletve Á. Grün és R, Gottschall levélbeni meg-

keresése; I8J 4 ősze: hiábavaló budapesti elheiyezkedési kísérletek; a
dettai termékeny és alkotásra serkentő évek stb.)

3. Irodalomszociológiai kérdések (az irodalmi kávéházak és baráti kö-
rök, csoportosulások szerepe; az ú,j nemzedék generációváltási ambíciói
és mozgalma; az irodalmi díjazás; író- és újságírólét a nagi,városiasodó

Budapesten; a tömegirodalonr és az elit kultírra szétválásának problema-
úkája, az irodaimi siker kérdése; helytalálás és lehetőségek a kiépiilő iro-
dalmi intézményrendszeren belü1, az irodalmi regionalizmus következ-
ményei stb,)

4. Irodalomelméleti és esztétikai problémák (az irodalmi levelezés -
mint a nyilvánosság fóruma - szerepének megváltozása harc a népnem-

zeti :fány ellen, a népiesség modernebb értelémezése; aláIkozási poncok
az irodalmi kozmopolitizmussal; a műfordítás szerepe és közvetítő jei-

Iege; az irodalmi kritika feladata; vátesz- és zseniszerep az irodalomban;
politikamentes és ú j térr'ák a költészetben; a dalforma a 19, századi rna-

gyar és német poétikában; a biedermeier feléiesztésének kísérlete; a
személyesség szefepe az irodalomban; morál és esztétika összeegyezteté-

se az irodalomban, a német esztétika hatása a 70-es-8O-as évek magyar
irodalmában és Reviczky köItészetében stb.)

j. Társadalomcörténeti háttér (a magyarországi asszimilációs csopor-

tok és rangos szeméIyek elriasztó avagy vonzó péIdája; egyes ,,nyelv-,
vagy nemzetváItó" személyek analógiája: Hevesi Lajos, Rónay István -
illetve pl. Toldy Ferenc, Herczegh Ferenc; a magyarofszági németség

helyzete; a ,,magyarosítás" elleni harc az 1870-8O-as években; Budapest
nagyvárossá fejlődése; Budapest nemzetiségi összetétele és a város ,,el-

magyarosodása"; a magyarországi zsidó bevándorlás keltette antiszemi-
ta érzelmek; a ,,dzsentrikérdés"; a tőzsdekrach aiatti és rrtáni gazdasági

pangás, a monarchikus birodalmi nemzettudat stb.)
Reviczkynek a német költői szerepvállalással való több éves kacérl:o-

dására szinte minden Reviczky-kutató ac]ott valami hevenyészett és á1-

talában egyetlen s prin-rér okozatra visszavezethe tő váIaszt, Ám a rrémet

ffi
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Reviczky-sztivegek és azezzel kapcsolatos kéziratos levelek és dokumen-

tumok közlésének lriányában, a szakirodalnTi tévedések, az évtizedes-év-

százados, öröklódő elírások őserdejében a többrétegúí és megfontoltabb
váiaszadásra nem is adódhatott mód. Akik pedig valószínűleg a legtöb-

bet n-rondhattak volna erró: egyszerúíen kegyeleti indokra hivatkozva és

a túl közeli baráti-rokorri személl,e5 kapcsolat okán gyakorlatilag nem

adtak választ, mint péIdául Koroda Pál; vagy közreadtak a nyelwálasz-
tás néhány indokát megerősítő, illetve gyengítő, főIeg történeti magya-

rázatul szolgáló adalékot, és korrektül listába vették, regisztráIták a

nyomtatásban megjelent német verseket, mint példáut Farkas Gyula;5 
j

vagy a napi politikai lTelyzet örvényében csak részleges és az erre a kér-

déskörre vonatkozó, itt_ott elejtett, hosszadalmas összeillesztésekbó1 ki-
raizolódó képet nyújthattak, illewe aXX- századi ötvenes évek kozmo-

polita vitájának légkörében és kényszerű hangszerelésében fogalmazhat-

iak .r-r.g, rejthették el válaszukat, mint Komlós Aladár,'*
A szövegl"ragyaték késóbi gondozói, kiadói pedig vagy nem találták

meg a német verseket, mint S. Varga Pál," va1y a textológiai elvektől

meróen idegen indokokkal eleve kirekesztették a Reviczky-életműbó1,
mint Németh G. Béta.'r'

Az eddigi Reviczky-szakirodalom jobban vagy rosszabbu1 takarga-

tott kérdése, azaz,hogy mi vihette, mi kénlszeríthetteReviczkyt, hogy

német versírásra adja a fejét, s az effe született szinte szégyenkező, fel-

mentést kereső, ha nem éppen haragosan elutasító válaszok, iIletve e

kérdésnek az i rodalmi kozmopoli tizmus problém ájáv aI''- való szakadat-

lan és kontroll nélküli egybemosása - úgy gondolom - nem vihetnek
eló'bbre. A fennm arad t német Reviczky-szöve gek publik áIásáv aI e gy i,
dóben sokkal inkább azon kell elgondolkoznunk s arra a kérdésre kell

összeszedege tnl a uáltozatas formájú, tdbb n7eluí, sokszíxtí, többféle eredetí

és sziílaatí válaszdarabkákat, hogy a Reviczky-éIetrajz, a Reviczky val-

lotta esztétikai,filozőfiai, morális redszer, a korabeli történeti, gazdasá-

gi, etnikai, szociológiai és irodalmi viszonyok ismeretében - a logika

szabályainak ellentmondva - Reviczky Gyula miért |ett rnégis magyar

kolro1
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JfGYZETEK

1, A cikk késziiiő PhD-dolgozarom
egl,ik fejezetének tömörített, több
l-rclycr-r eltéríí szövegű változata.

2. A levelekct betűhíven közlöm, Ettó1

az elvtől csak a vonatkozó névmások

első betűjének egvbeírásánál és a
rz-k modernizálásánál tértem el,

3. Garamújfalrrról - OSzK Kézírattára,
Levelestár - Ha külön nem jelőlóm,

a levelek lelól-relye a tor,ábbiakban

ugyanez.

4. Keltezés és dátum nélküli levé1,

(Pozsony) 1874. január 1-2r. kö-
zóttrő}..

i.Bát a lap megítélése a pozsonyi fő-

gimnáziumban nem volt éppen ked-

vező, mint ahogv kitűnik abból a

keltezés nélküli (1 874-es) Koroda-
levélből is, amelyben egyik önkép-

zó']<öri ismerősük véleményét továb-

bítja Reviczkynek. .r volt poz\on),i

diáknak: ,,Revtczky abba az "Er-
dély" című koszos lapba ír."

ó. Más közleményekben Lajka neuena!-

ján, íIl. Lalka tteaenaPja címmel.

7. Termékeny balassagyarmati költő.

Verseit és röpiratait saját költségén

adta ki és adta el.

8. A szóban forgó versszak - alatta az

U IíOko!be]1 ,,Varlans :

,,S te szótlanrr1 megértesz, / Csak

nyújtod arcodat, / S pirulva bár, vi-

szonzod l AIázas csókokat."

,,S te szótlanul megértesz l Csak

nyujtod arcodat, / S pirulva r_iaÉ vi-
szonzod l A kövér csókokar. (c.raÉo-

kat?)" - eredeti kiemelések.

P. Reviczky a rövid ékezetet nagyon

gyakran hosszú vonással jelöli, való-

színűleg a német írásbeli gyakorlat
hacására.

10. Gáspár Imre (1854-1910), cz idő-
ben Reviczky egyik legbensób ba-

rátjl.
11. Eredeti kiemelések. - Az eredeti ki-

emeléseket az idézetekben további-
akban is mindig dólt karakterek ;e-

lölik.
12. N,íás források szefint Jaroscl-}.

1], Eredetileg a ciklus az Üdubjke címet
vi se l te,

11+. Reviczky, 1904,6.
15. Dombi, 1906, 1019,

1ó. Ebbcr-r a íelezetben csak a Reviczky-
levelek - illetve barátai leveleinek -
egyértelműen ide vonatkozó részle-

tei szerepelnek.

17. Koroda, 1891 , 267 .; Reviczky-ki-
adásainak bevezetői stb.

18. Koroda valószínííleg sosem olvasta

eredettben az Ü s n' kiisben meg j elent

verset. hiszen mincl korabeli levele-

iben, mind késóbi visszaemlókezé-

seiben mindig a Balond AIiskát em-

legeti. Koroda emlékezetét valószí-

nűleg az csaphatta be, hogy Bartók
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Lajo,. alrrs Don PcJrőaz l',t'l'l 'a', d,J-

digi szerkcsztííle éppen ez tdő tájt,
1 87]. december 7-én váltott lapot, s

szerződöíí át a végnapjait élő Baland

t\íiskáloz.
19. Babits, 1911, I, 692*6%.
20. Ebben Reviczky nyilván tévedett,

hiszen Ágai Adolf ekkoriban már a

B orss zun J ankő szerkesztője.

2i. Feleki, I89l,)49.
22, Boruta Pál. Reviczky gyermekkori

barátja. Diákéveik alatt színésznek

készült, az 188O-as években Níodor
város polgármestere, Jellemzően né-

metü1 leveleztek.

2)- Azelsőkét mondat Komlós Aladár
íordítása. In: Komlós, I9)5la, 14.

24. Reviczkynek fennmaradt két, apró
gyermek korában apjához írott,
egyébként nagyon megható levele.

lr{indkér üzenet magyarul íródott.
25. Scl-reiber-Zsoldos, I91 2, 46.
26. Milkó, 196ó.

27. Milkó, 1966, 118.

28. Vő. pl. Reviczky 1874, június 1-jén

korodához címzett levelével.

29. A Gáspár-Reviczky-viszonyról bő-
vebben írok a PhD-dolgozatom e íe*

j ezetéberr,

70. AJobábot írja, s nagy sikert remél

tó'le. Á levél előző Iapjín ,,Kell mu-

tatván1, a regényembó1? Ezt külön-
bcn most pilrentetem egypár hóna_

pig, hanem ép' ma fcjeztem be ,,Jo-

báb" második felvonását. Páiyázom

ezze1 a darabbal. - (},lanem még ti-
tok!)"

3I. A Ronok című, mcg nem jelent, ma

nen ismert regényró1 van szó. - A le-

r,él keltezése: Denta, 1877. jún. 18.

j2. Koroda sandán élcelődik is a dolgon

egy dátum nélküli, 1874-es levelé-

ben: ,,Es így küldöd el annak a pápa-

szemes, bízony árl türelmetlen öre-

gúrnak a költemén.veidet i"'

33. Pl. Gáspár Imre 187]. december 12-

én Hajnikon kelr, Reviczkynek írott
1eveléből is kiderül a vers címe: ,,A
,Freudenmádel's Begrábbniss"(!)-t
tökéletesen elrontotta! készakarva
mondtam így. Ákkor azt emeltem ki
benne hogy fóleg a kérlelhet|en igaz-

ság volt benne szép, megtázó, amt-

nőt egy Heine sem mindíg teremt;

így egy sentinenta/is pityetgés lett
belóle, aminőt gyakran írnak. Egy
rentinrcníalij lotyó! Kérem, ne csábít-

tassa el magát a regényes ,Froa-

froak. á|tal| Hagyja űgy szép versér,

amint első ihletettsége (alkaimasabb

perc alkotásra, mint az, amelyben

"javítani< szoktunk) súgta," - A
vers szövegét nem ismerjük.

]4. Á vers szövegét nem ismerjük.

)1. A zárőjelbe tett szavak áthúzva. Ko-
roda nem javította át a teljes mon-
Jrrtrr az ú j beroldásnrk meglelelően,

36. Keltezés nélkül, r,alószínűleg 187,i

végóról, hiszen Reviczky _ mint
ahogy többször megírja Korodának *
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1875 legelejére tervezte német ver-

seskötetérrek kiadását. A terv meg-

hiúsult.

]7. Par,rlor.ics, },9I0,42-4). * Paulovics

a címzett személ,vére nem nyújt el-

igazítást, a levóIrészietet kr;ze]ebb-

ró1 nem datálja. A szövegkörnyezet-

bó1 ítélve ekkoriban íródhatotr, - A
ma általam ismert Reviczky-leve-
lekben ezt a passzust nem találtam.

]8. Paulovics 19I0, 44. - Pau]ovics a

címzett személyére nem nyújt sem-

milyen támpontot, a ler.élrészletet

közelebbről nem datálja. A szöveg-

környezetbű következtetve hihető-
leg 1876 körül íródhatott. _ A ma

áIcalam ismert Reviczky-Ievelekben
ezt a mondatot nem találtam,

]P, Reviczky késóbi szerelme,

40. A személyes találkozás okozta csaló-

dás bizonyíthatóan köthető ahhoz a

tényhez, hogy Reviczky betekinthe-

tett Gáspár alkotómódsze rébe,

melytól teIjesen megriadt (ezt

lrosszasan fejtegeri a 8 napos kirán-
dulásról lT azatérvén írr, korodának
szóló levelében), s egy ekkortban el-

kör,etett Gáspár-csínyhez. Gáspár
egv szlovák lapba ktildOtt saját ver-

sei mellé a neki küldött Reviczky-
fotográfiát melIékelte mint saját

képmását, Bizonyítl-raracIan, hogy
mennl,ire járszott közre lelki eltávo-

]odásukban az a közkelctű pletyka,
miszerint Gáspár Imre a saját nemé-

hez vonzóclott volna. Reviczky-szö-
vegben nem találtam erre egygl|g1]

szó utalást sem (egyébként ugyanígy

soha nem tett megjegyzést egy ké-

sóbi, hasonló tapasztalatától sem,

mely Jrrsth Zsigmonddal kapcsola-

tosan érte), de Koroda egy levclében

nyilvánvalóan utal ill,esmire:,,N{ég

valamit Gáspárrul. Büttner beszélte,

hogy Csiba Lujzának nagyban udva-

rolt, s megküldte neki a bálkirálynő
dalait (Gáspár 1872-ben megjelenr
versekótete) parfumefl asli és feIlen-

gős levé1 kiséretében, melyben en-

gedelmet kér tőIe, hogy l-rozzá so-

netteket írhasson - Ha nem pletyka,

nagl,komikum!" - Egy már idézett,

kelet nélkúli [1874] levetébó1. _ El-
hidegirlésiiknek még számos indo-
káról tudunk, de ezekró1 a PhD-dol-
gozat más fejezeteiben esik szó,

4l.Szász Károly (i82P-190r) 18r]-
ban írott verse, A vers két nől arc-

képró1 szól. Utolsó versszakának eI-

ső és utolsó két sora: ,,ez |l,át az őr-
dög? - felkiáltnak - / Egy ang}ralnál

szebb nót kép!" -,,Egy szép asszony

szivrinknek angl,al / Es ördög egva-

ránt lehet,"

42. Reviczky szabadon jdéz Szász Ká-
roly verséből (utolsó előtti vsz.).

1r3. S. Varga PáI - Paulovics könyve

nyonán _ két sort (1. vsz. ]_4. sor)

adott közre lz álta]a szerkesztett kő-
tetben. Reviczky, 1996, 21 6.
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,14. A magánhangzók ékezetclési eltéré-

seit nem 1elöltem, miyel német \.efs-

ről iévén szó, az ékezetek l-rosszúsága-

rij\.idsége nem bír jelentőséggcl.

4), A Koroda-másolatban a lap jobb

sarkárr, bármiféie eligazító jelzés

nélkü] három alig olvasl-rató verssor

és pát olvashatatlan, áthúzott szó á.ll,

46, A Koroda-féle vcrzióban a sor áthúz-

va, alatta: ,,Noch war die WeIt dcr
Tráume mein".

47, Á Koroda-másolatban:,,.iajaj!"

48. A lap alja tépett, az utolsó sorok hi-
ányoznak.

/l9, Feleki ezt a versszakot nem fordítot-
ta Ic. Nem adja okát, így elképzel,
hetó. hogl,ezt .t vcrlzrkor ncm is is-

merte.

50. A fejezet erősen rövidítve a tefjedel-

mi korlátok mtatt. Áz alfejezet má,
sodik bekezdése, mely itt csak felso-

rolássá zsugorodott, ott bővebben

kifej tve,

11. Problémafelvetései, kórdései, adatai

és Reviczkyre vonatkozó írásai végig

nagyban előrelendítették munká-
mat, Segítségét czúton is köszönirm.

52. Petőfí volt iskolatársa.

5j. Farkas, 1921. - Farkas cikke meg-

írása előtt korodához fordult adato-

kérc: ,,.. .az általam szerkesztett

Gragger-emlékkönyvbe R. Gy, né-

met költészetéró'1 szeretnék írni. Eh-
hez kérem nagl.becsű támogatását."

PINí KózitattáraY.4]3il4 - l-).

),1, Pi- Komlós, 195ila Komlós,

1955/b; Komlós, 1955/c; Komlós,

i95)icl; Komlós, \956l l; Komlós,

I9r6lb.
5 5 . Reviczkl,, 1996, ))5 ,

56, Vo.: Reviczky, 1969, 2:50),: ,,Né-

met nyelvű vcrseit nem közöljük.

Részint azéft, meít e sofozat újabb

kori költőinkr-rek eddig is csak mzr-

gyar nyeivű szöyegeit vette föl. Ré-

szint pedig azért, mert e német nyel-

vű versek, melyek nagyobb részt Re,

viczky iflú éveibó1 valók, többségtik-

ben a kezdetlegest is alig haladják

meg a rrl,elvi-művészi színvonal te-

kintetében, Nem vett|ik föl magyar-

ró1 németre való fordításait sem.

Ezek közül egyik-másik ugvan míí-
r,észi színvonal tekintetében jobbnak

látszik eredeti német verseinél, de a

mértéket ezek is alig útik meg,"; Re-

viczky, 1989, 43.: ,,Reviczky verses

életmíívéből tehát ezúttal a félig

még gyermekkori, kisszámú német

nyelvű verskísérletét s ekkori s ké,

sóbi németre való fordításpróbálko-

zásait hagytuk ki, meg néhány oly
verses elbeszélésének a tervét, amely

sem számba velrető részeket, dc még

kikövetkeztethető elképzelést is alig
nyúrjt. ÍIgy hisszük, niindkét íajtá

nlk, azaz a német nyeivíí kísérletnek

is, s c szinte csupán csak szándéknál

maradt elbeszéléstöredékeknek is, a

már ismerteknek is s az esetleéj móg
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eIól,erü]óanek is szakfolyóiratokban
s egv majdani Reviczky-monográÍia
tuggelekeDen i helyuk,

57, Reviczky hírcs-l-rírl-redt cikke, a Kaz-

noPolitikls iráa1, a Pi;/763xrsben I88)-
ber-r. tehát tőbb mint tíz évvel ké-

sób 1elent meg. Á két kérdéscso-

portnak természetesen vannak átfe-

dési teriiletei, de az egymáshoz nem

taztozó tészek leválogarása és az idő,
beli kel eredések tisztázása elketúl-
hetetlenül szüksóges.


