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EGY ÚJ ATHENAEUM Tolnai Lajos

Az országos kiállítás 1885-ben 
tagadhatatlanul sok mindent be-
mutatott, a Jókai összes műveit 
is eredetiben és temérdek férc-
fordításban egy díszes könyv-
szekrényben, a nagy író összes 
ereklyéivel; de a szépirodalom 
mérlegét csak egy hajszálnyival 
sem billentette lejjebb. Külön-
ben ez a cikk semmi részben sem 
való a gépek, szalámirudak és 
nagy hordók közé. 

Mint Arany mondja: Taposva 
bár, nő szabadon; / De nincsen 
annyi kincs, vagyon, / Mely 
átültesse őt oda, / Ahol önként 
nem fakada... 

Igen, a költészet, irodalom 
nem termény, mellyel házalni 
lehessen, és vásárokra járni, ha 
mégoly fényes országos vásá-
rokra is. 

Ez időben különösen pangott 
a kritikai, esztétikai irodalom. 
Egyetlen e szakba vágó közlö-
nyünk se volt. 

A bankárok, konzorciumok ezt 
az ágat nem találták nyereséges-
nek, és kritikai lapokat nem ala-
pítottak. Maga az írói közönség 
közönyösen nézte, hogy a nagy 
napilapok az újdonságok rovatá-
ban pár sorral hogy bánnak el a 
legjelentősebb munkákkal. Éret-
len gyerkőcök voltak a magyar 
irodalom őrei, bírái. 

Bodnár Zsigmond, a nyolcva-
nas évek elején nagy ambícióval, 
nagy tudással szerkesztett kü-
lönböző címek alatt havi és heti 
közlönyt, de pártolás hiányában 
minden vállalata megrekedt. 

Mire már észrevette volna a kö-
zönség, a nagy tűz elaludt. 

Gyulai Pál szerkesztette ugyan 
– és még ma is raggatja – az 
Akadémia jóvoltából a Budapes-
ti Szemlét, de ez az összes tudo-
mányokból egy kis külföldies, 
Revue des Deux Mondes-os Aus-
lage. Nem a mi tudásunk képe, 
csak a szerkesztő erőlködése. 
Kritikája egyetemi tanulók, ta-
nárjelöltkék szárnycsapkodása. 
Gyulai ritkán ír bele valamit. 
Aranyt, Keményt dicsérni min-
dig nincs alkalom, de ez a két 
nagyság már meg is halt. Gyu-
lai pedig örökké aktuális ember 
volt. Csengery éles, tiszta érzék-
kel tudta megválogatni íróit, és 
az akkori irodalom legjelesebb 
emberei odahordták kincseiket. 

Erdélyi János remek tanulmá-
nyai ott jelentek meg; Arany oda 
írta Zrínyi és Tassóját, Salamon 
Petőfi jét, Gyulai a Jókai regénye-
inek csépeléseit, Greguss, amit 
tudott, és az újabbak közül a leg-
kiválóbbak ott mutatkoztak be. 
Csengery csak impresszárió volt, 
de kitűnő, míg Gyulai már di-
rektor, de rossz. Csekély tudását 
mindenütt mértékül akarja fölál-
lítani. Szász Károly temérdeket 
írt ide – mint mindenüvé –, csak 
fordítást, de jól megválogatva. 

Ahogy e közlöny a Gyulai ke-
zére szállott, nem egy száma ala-
csony, veszekedő polémiává vált. 
Különben igen közepes számú 
előfi zetője volt, és így se kárt, se 
hasznot nemigen tehetett. 

Írótársaim közül többen úgy 

vélekedtek, hogy nekem talán 
sikerülne egy élénkebb, moz-
galmasabb magyar kritikai 
közlönyt szerkesztenem, köz-
lönyt, mely főképp a magyar 
irodalommal foglalkozzék, írói 
jellemképeket és esztétikai ta-
nulmányokat adjon, és a leg-
újabb szépirodalmi termékekre 
is kiterjedjen, amellett hogy a 
világirodalom legkimagaslóbb 
újdonságairól is szóljon. 

Eleinte úgy volt, hogy Bod-
nárral szerkesztenék együtt, de 
mert neki is külön feje volt, és 
nekem is, ezt a két tükröt egy rá-
mába nem tudtuk beleszorítani. 
Maradtam tehát magam. 

Hogy legyen, mint legyen? 
(…)
Csillogó reményekkel indul-

tunk meg. 
A lapot, melynek címét, Iro-

dalom, László Mihály választá, a 
Pallasnál nyomattuk. 

Soha addig ily szép formátumú 
magyar heti közlöny még nem 
jelent meg. 

Akik látták, már külsejénél 
fogva is sok reményt fűztek hoz-
zá. (…)

Én egész nap a lapnak dolgoz-
tam, és elvontam minden id őmet 
egyéb irodalmi munkáimból, így 
jövedelem nem jött be semmi. 

Segédszerkesztőm Palágyi 
Menyhért volt, egy nagy tehet-
ségű, de fölötte rest munkás. 
Majd kétségbeestem, hogy hon-
nan vegyek munkát. A magyar 
ember is úgy megokosodott már, 
hogy ingyen nem ír. Csak én ma-

gam írtam ingyen tanulmányt, 
verset, novellát; a fi am fordított 
regényt; a feleségem francia és 
angol esszékből dolgozott ismer-
tetéseket, kisebb cikkeket. 

Nem voltam abban a szeren-
csés helyzetben, mint ma az élel-
mesebb kiadók, hogy minden 
számuk megjelenését rőfös cik-
kekkel kürtöljék a legelőkelőbb 
napilapok hasábjain a jó magyar 
közönségnek. Pedig a magyar 
csak az után indul, amit a lapok 
(sokszor a leghitványabb érdek-
ből) kisujtásoznak. Bár a legmű-
veltebb közönség nagy érdekkel 
olvasta lapomat, és egyenes, 
nyílt hangon tartott cikkeit sze-
rette, nem boldogultam. Sokszor 
két-három nappal is megkéstem, 
mert a nyomda kérlelhetetlen. 

Gerő Lajosról, a Pallas kitűnő 
vezérigazgatójáról a legnagyobb 
hálával kell megemlékeznem, 
amennyiben ő érettem és lapo-
mért mindent megtett, hogy el 
ne bukjunk, de a legnagyobb 
részvényes – midőn fi zetésre ke-
rült a sor – határozottan kijelen-
tette, hogy nem fi zet. 

– De uram – kérdem megütőd-
ve –, méltóságod szavát adta, és 
ez a szó előttünk készpénz. 

– Nem tehetem. 
– A legszegényebb részvényes 

is készséggel teljesítette köteles-
ségét. 

– Micsoda kötelességet! Oda-
adom pénzemet, ahova akarom. 
Eleget adtam az Akadémiának. 
Mért nem kereste ön meg a ma-
gyar grófokat... 

– Igaz. 
– A magyar főpapságot... 
– Igaz. 
– Vagy nem tudott ön elmen-

ni, ahogy hozzám, a volt sze-
gény zsidóhoz eljött, az Akadé-
miához? 

– Sem nyelvemet, sem keze-
met megkötni nem akartam. 

– Ön mindenkin keresztül-
megy. 

– Hogy Gyulairól... 
– Ah, azt nagyon jól tette. 

Megérdemelte. Az derék, érté-
kes cikk. Lássa, itt járt nálam 
önnek minden ellensége az Aka-
démiától, no, megmondhatom a 
nevüket... 

– Nem vagyok reájok kíváncsi. 
– Én ezekkel az emberekkel az 

ön kedvéért háborút nem kezd-
hetek. Ön egyenesen a mi leg-
nagyobb íróinkat támadja meg. 
Később ezt is megtehette volna, 
én szeretem a nyílt szót, nekem 
tetszik az éles, férfi as hang, de 
látja, ha én önnek, aki az Aka-
démiát, a Kisfaludy Társaságot, 
az isten tudná még miféle társa-
ságot összevissza szabdal, ezer, 
mondd egyezer forintokat adok, 
hát mit tartanak akkor Szászék, 
Gyulaiék, Beöthyék, Vadnayék 
énrólam? Hogy én adom ki az ön 
lapját, én üttetem, veretem őket. 
Mi? No? Nem igaz? Adjon ön ne-
kem kétszáz forintról nyugtát, 
aztán a többire nézve gondolko-
zom. Jöjjön el ön mindig szemé-
lyesen. Én nem vagyok ellensége 
az ön modorának. Nohát... 

Elváltunk.

PISZKÁLÓDÁSOK TOLNAI LAJOS RAVATALA MELLETT Czegő Zoltán

Tolnai, született Hagymássy 
Lajos azon nagyot akaró, na-
gyot markoló íróink közé tarto-
zik, akikre nem fordítottak elég 
fényforrást a sebes, sűrű időben. 
A szabadságharc előtt született 
1837-ben, 1902-ben halt meg, 
végigélte a 19. századból neki 
jutott részt, mely drámai is volt, 
megalkuvó is.

Leszegényedett nemesi család 
sarja, a szegénységhez mérten 
ugyancsak nagy adag önérzet-
tel, arányos kapaszkodással. Az 
utat, ösvényeket a számára ál-
dott Arany János járta s jelölte 
meg csodás költészetével. Tolna-
inak tanára is volt egy kis időre. 
Lajos életre szóló hittel s min-
deneket letaposni képes szán-
dékkal követte volna, de – nem 
győzte, na. A szabadságharcun-
kat követő császári bosszúhad-
járat, majd az ítéleterejű 1867-es 

kiegyezés cudarul kinyitotta a 
magyar nemzet szemét, beverte 
a fejeket. És egymásra uszította 
a magyar írókat, költőket. 

Tolnai Lajos meghívott katoli-
kus prédikátorként Marosvásár-
helyen élt 16 évig. Irodalomtör-
ténészek fogalmaztak úgy (is), 
hogy ott szerezte első ellensége-
it, Székelyföldön, a sötét korban. 

Arany János általános nemzeti 
(így hagyom e két szót) elismerés, 
tisztelet és rajongás légkörében 
élt, siratott és épített 1867 után is. 
Tolnai Lajos a keserű igazmondá-
sával a mostani, óvatoskodó kri-
tika szerint több haragost habart 
maga körül, mint babért a megírt 
könyveivel. Ezért kíséri műveit 
kétség, és ellenségei részéről le-
gyintés. A kiegyezés idején és után 
annak piszkos ügyletei ellen lépett 
fel, tisztességes harcban a haza (és 
abban a maga dolgai) érdekében. 

Arany János és Kemény Zsigmond 
kora ez, egek meg fellegek, nyomo-
rú nemzetek vészterhes ideje.

Tolnai Lajos a magyar nemzeti 
szabadságharc leverése, egy faj-
talan kiegyezés véres-rongyos, 
politikai áldozatos és benyalat-
kozásos idejének harcos termé-
szetű, szabadságtudatos magyar 
írója volt. Olvasom A sötét világ 
című, önfelmutató prózakötetét. 
Egyes kritikusai szerint legjobb 
regénye. Szerintem nem re-
gény, inkább vallomásos ön- és 
kormagyarázat. Tolnai Lajos a 
Habsburg császári diktatúrá-
ban, a maga éltében mindent a 
helyén akart látni a hazájában, 
tehát mindent oda akar tenni. 
Igazságot a maga oldalára. A 
nemzetére, és ez nagy szó. Ebből 
a könyvéből idézek: 

„Egy utcán Gyulai Pál és Szi-
lády Áron jött velünk szembe. Az 
első, amikor Pestről elköltöztem, 
vacsorán volt nálam, a második, 
mint falusi káplán, nem egyszer 
talált nálam, a még nőtlen ta-
nárnál, szállást. Gyulai ma már, 
a hatalmas Csengery jóvoltából, 
egyetemi tanár. – Nézd – szólt a 
feleségem szomorúan –, Gyulai 
nem ösmert meg.”

Tolnai nem játszotta, hanem vi-
selte a sérülékeny ember minden 
élményét. Sajnos az egykori ne-
mes, birtokos, aztán leszegénye-
dett család Lajosa sokszorosan 
és állandóan a sértett vagy annak 
képzelt kiváló költő és író sorsá-
ból építkezett, élte a kivetettség-
ben képzelgő kiválóság sérülé-
keny látomásait. Arany Jánost, 

eszményképét is vádolta, amiért 
nem hívogatta őt vacsorákhoz. 

A fi atalok világa sem mutatott 
valamelyes egységet a bécsi el-
nyomatás idején. Tolnai Lajos azt 
is megállapította, hogy a tehetsé-
gek a haszon érdekében vetnek 
és aratnak mind az irodalomban, 
mind a politikában. Uram, ha 
megérte volna Trianont is!
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Különös napok ezek itt április végén. Annyira vártuk a me-
leg jövetelét ebben a szánalmas vírusvilágban, hogy min-
den félórányi fényáradáskor kapkodunk kalap után a sok 
fagyos sapka helyett. A fény mindent átölel, s én mintha 
ennek az esztétikai elvnek a nyomán, a ragyogást er ősít-
vén, foglalatoskodom Tolnai Lajos költővel, regényíróval: 
sajnálom is őt a maga teremtette sorsában, fényt is terel-
nék rá a sohamárban.

Tolnai Lajos 1879-ben. Pollák Zsigmond rajza




