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B M R

Dux Adolf és Neustadt Adolf bécsi kapcsolatai Ludwig August Franklhoz írt
leveleik tükrében

A levél egyrészről irodalmi műfaj, másrészről a szóbeli közlésekre jellemző jegyeket is
magán visel, s így a szóbeliség és az irodalom közöi köztes műfajnak tekinthető.¹ Az
irodalomtörténet-írás forrásaként értékes mint életrajzi, valamint a művek keletkezés-
történetét, terjesztését, fogadtatását illető adatok lelőhelye. Ugyanakkor hozzásegíthet
annak a társadalmi és kulturális kontextusnak a rekonstruálásához, melyben keletke-
ze, s egyúal a „rekontextualizálás” elengedhetetlen az ado levél értelmezéséhez is.²
A magánlevél, melynek írója a levél címzejéhez többnyire személyes közléseket intéz
privát életviszonyairól, kapcsolatairól, érzéseiről és viszonyulásairól, az identitáskép-
ződés folyamatának színhelye is.³

A bécsi városháza könyvtárának (Wienbibliothek im Magistratshaus) kéziraárá-
ban található számos magyar vonatkozású levél közö vannak olyanok is, melyek a
Preßburger Zeitung szerkesztőitől, Neustadt Adolól és Dux Adolól származnak. A
prágai származású Neustadt Adolf, aki -ben néhány éves bécsi tartózkodás után
érkezeMagyarországra, miután Bécsben publicisztikai tevékenysége mia összeütkö-
zésbe került a rendőrséggel, először a Saphir Zsigmond által szerkeszte Pesther Tag-
ebla munkatársa volt, majd -ben átvee a Preßburger Zeitung és annak mellék-
lapja, a Pannonia szerkesztését. Fordulatokban gazdag, sokoldalúan tevékeny életéről
igen kevés forrásanyag áll rendelkezésre,⁴ ezért a Wienbibliothek kéziraárában ta-
lálható hat (keő hozzá intéze és négy tőle származó) levél, valamint egy kéziratos

¹ Moritz C, Zwisen Oralität und Literalität : Überlegungen zum Brief aus einer kul-
turtheoretisen Perspektive = Der Brief in der österreiisen und ungarisen Literatur,
Budapester Beiträge zur Germanistik, Bd. ., hrsg. von András F. B und Helga M
, Bp., ELTE Germanistises Institut, , –. [C ]

² C , –.
³ C , .
⁴ Publicistaként, szerkesztőként, közgazdasági szakíróként működö. Részletesen foglalko-

zik vele : Constant von W, Biographises Lexicon des Kaiserthums Oesterrei
enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, wele seit  in den öster-
reiisen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, Bd. .
Wien,  [W ], –. Neustadt munkásságának a feltáratlanságát Wurz-
ba azzal magyarázza, hogy túlnyomórészt névtelenül publikált (. ; pozsonyi éveire ez
egyébként nem áll), Ruth Kestenberg-Gladstein szerint (Ruth K-G, Leo-
pold Kompert (–) = Ruth K-G, Heraus aus der „Gasse” : Böh-
mens Juden im . Jahrhundert : Neuere Gesite der Juden in den Böhmisen Län-
dern, Zweiter Teil : –, Hrsg. von Dorothea K-N, LIT Verlag Müns-
ter–Hamburg–London,  [K-G ], –., i. h. : .) Neustadt





vers és egy nyolc oldalas útinapló vagy útinaplórészlet,⁵ fontosak mint az életéről és
személyiségéről megrajzolható vázlatos kép kiegészítői. Neustadt -ig tartózkodo
Magyarországon, ez idő ala közéleti szerepvállalása folytán (kezdeményezően lépe
fel például egy zsidó bölcsőde alapítása érdekében, majd kezdeményezte ennek össze-
vonását a már korábban fennálló leányintézeel és fiúiskolával)⁶ és mint szerkesztő
közismert személyiség volt Pozsonyban. A Preßburger Zeitung és a Pannonia profilja
teljesen átalakult a keze ala, liberális szellemű és a politika irányában is nyito lapok-
ká váltak.  után Neustadt, miután az őt személy szerint is érintő pozsonyi zsidó-
ellenes zavargások idején elhagyta az országot, rövid prágai tartózkodás után Bécsben
telepede le.

Dux Adolf  és  közö, Neustadt szerkesztősége idején a Preßburger Zei-
tung és a Pannonia rovatszerkesztője volt. Dux elsősorban mint a magyar irodalom
németre fordítója és népszerűsítője ismert. -től a Pester Lloyd főmunkatársa volt, s
a hatvanas évek végétől mint a Kisfaludy-társaság tagja magyar nyelvű irodalmi mun-
kákkal is fellépe. Életében a Preßburger Zeitungnál és a Pannoniánál –-ban
betöltö feladatkör csak rövid epizódot jelente (bár Neustadt lapjaival való kapcso-
lata korábban kezdődö és még -ban is tarto), ugyanakkor számos fordítása i
láto először napvilágot.⁷

A bécsi könyvtár kéziraárában olvasható Dux-és Neustadt-levelek túlnyomó része
Ludwig August Franklhoz szól. A csehországi zsidó családból származó bécsi író több
mint hatezer tételt tartalmazó levelezésében található az a huszonkilenc levél, melyeket
Dux Adolf, és két darab, melyeket Neustadt Adolf intéze Franklhoz.⁸

megtiltoa, hogy írásait első, sajtóbeli megjelenésük után újra publikálják, önálló munkát
pedig keveset írt.

⁵ -es közel-keleti utazásáról van szó, melyet a kereskedelmi viszonyok tanulmányozá-
sára te, részben üzleti megbízatásokkal a Österreiiser Lloyd részéről, melynek során
Jeruzsálemet is érintee. Feljegyzéseit Ludwig August Frankl is használta, amikor -ban
Jeruzsálembe utazo, zsidó iskola és jótékonysági intézet alapítása vége. (W ,
.)

⁶ Sigmund M, Ein jüdiser Kaufmann  bis  : Lebenserinnerungen, Leipzig, ,
–.

⁷ S József,Magyar írók élete ésmunkái, II. Bp., Hornyánszky, . –. ; életéről
részletesebben (főleg annak -ig terjedő szakaszáról) és Petőfi-fordításairól : K József,
Petőfi az egykorú hazai német nyelvű sajtóban – = Tanulmányok Petőfiről, szerk.
P Pál, T Dezső, Bp., Akadémiai, , –. [K ] ; K József, A Nemzeti
dal egykorú fordítói és fordításai = Petőfi és kora, szerk. L Sándor, V János, Bp.,
Akadémiai, , –. [K ].

⁸ Az első Neustadt-levél, mely a Frankl-hagyatékból a Wienbibliothek kéziraárába került,
-ből származik (Brief von Adolf Neustadt an Ludwig August Frankl. Pest, vom . Feb-
ruar ). Neustadt annak hatására fogo tollat, hogy főszerkesztőjétől értesült a hírről,
miszerint Frankl megkapta az engedélyt Sonntagsbläer című, -től megjelent lapjának
megalapításához. Neustadt érdeklődö a részletekről, a támogatók köréről, a koncesszió el-





Duxnak  és  közö Franklhoz intéze levelei, valamint a Neustadthoz kap-
csolódó dokumentumok számos olyan adatot, utalást tartalmaznak, melyek pontosít-
ják, kiegészítik a Preßburger Zeitung és a Pannonia szerkesztéséről meglévő eddigi,
túlnyomórészt magukból a lapokból nyert ismereteinket, valamint az -es évekbeli
főszerkesztőjük, Neustadt Adolf életútjáról rendelkezésre álló adatokat. Neustadt neve
 után is rendszeresen felbukkan Dux Adolfnak Franklhoz íro leveleiben, egészen
Neustadt -ben bekövetkeze haláláig. A levelek tanúsága szerint Neustadt annak
a zsidó értelmiségiekből álló bécsi baráti körnek a tagja volt, melynek egyik központi
alakja Frankl volt, és amelyhez Leopold Kompert, Adolf Fishof és mások melle Dux
is hozzátartozo,⁹ bár ő  után leginkább csak levelek útján, személyesen csak ritka
bécsi látogatásai alkalmával tudo benne részt venni.

Dux Adolfnak Frankllal folytato levelezése átfogja Dux szinte teljes aktív pályá-
ját, s bár a hozzá íro levelek sajnos nem állnak rendelkezésre, így is érdekfeszítően
dokumentálják írói, szerkesztői¹⁰ és elmélyülő baráti kapcsolatukat.

nyerésének a feltételeiről, és felajánloa közreműködését mint pesti levelező, vagy mint egy
esetleges irodalmi rovat munkatársa. Pillanatnyi helyzetéről csak röviden tudósítoa bécsi
barátját („Nos, oly hosszú idő után egy szót magamról. A Tagebla szerkesztőségében ülök,
Saphir alkalmazo.” [„Nun, na so langer Zeit ein Wort über mi. I sitze im Redakti-
onsbureau des Tageblaes, Saphir hat mi engagiert.”]), és hangot ado annak a vágyának
is, bár Frankl melle lehetne, ami a levél kontextusában arra vonatkozik, hogy szerete vol-
na a létrehozandó lap közvetlen munkatársai közö lenni („Was gäbe i darum, könnte
i jetzt bei Ihnen seyn; wäre es gar nit mögli?? ! !”). Úgy tűnik azonban, hogy Neu-
stadt nevével nem szerepel az  és  közö megjelent Sonntagsbläerben egyetlen
publikáció sem, a Sonntagsbläernek szentelt disszertáció legalábbis, mely minden név sze-
rint ismert munkatársat felsorol, nem említi őt (Stephanie D, Die Sonntagsbläer von
Ludwig August Frankl –, [é. n.] disszertáció, gépirat). Másik Franklnak szóló levele
-ből származik, a csehországi származású novellistával, Joseph Rankkal való nézetelté-
rését próbálja Frankl elő tisztázni, akinek lapjába, a Sonntagsbläerbe Rank is dolgozo.
Egy Adolf Bäuerléhez írt levél és egy -ban Moritz Hartmannhoz írt levél származik
még tőle (felkéri Hartmannt, hogy írjon az általa szerkeszte Österreiise Zeitungba). A
hozzá írt két levél szerzője Ignaz Kuranda volt, mindkeő az -es években keletkeze.
Mind Hartmann, mind Kuranda csehországi zsidó származású, radikális ellenzéki beállíto-
ságú írók voltak. Kuranda Brüsszelben kiado ellenzéki lapja, a Grenzboten számára kért a
Pozsonyban szerkesztőként működő Neustadól bécsi [ !] tudósításokat.

⁹ Az orientalista Adolf Jellinek és a sokoldalúan aktív zsidó közéleti személyiség, JosephWert-
heimer neve is felbukkan a levelekben, de közöük és Dux közö csak egyes konkrét ügyek-
ben közvetíte Frankl. Dux egy versének bírálatát kérte Jellinektől, valamint közbenjárást a
pesti zsidó hitközség elöljáróságánál (erről részletesen lásd alább). Frankl közvetíe Dux felé
azt a felkérést, hogy a Joseph Wertheimer által -től kiado bécsi Izraelita Évkönyvben
(Jahrbu der Israeliten) publikáljon.

¹⁰ Duxnak Frankl Sonntagsbläerjében megjelent Petőfi-fordításaival foglalkozo Kiss József,
két fent említe tanulmányában (K  ; K ).





Számos levél érinti továbbá, a Preßburger Zeitungon és melléklapján túl, más ma-
gyarországi lapok bécsi, illetve bécsi periodikumokmagyarországi kapcsolatait. A Dux-
levelek értékes adatokkal szolgálnak az író munkáinak keletkezéstörténetéhez, és doku-
mentálják Dux erőfeszítéseit, melyeket azok piaci terjesztésének megszervezésére te.
Kibontakozik belőlük Dux bécsi kapcsolatrendszerének legalábbis egy szelete, mely
kapcsolatrendszer legfontosabb és a többiek felé közvetítő láncszeme a levelek tanú-
sága szerint Ludwig August Frankl volt. Látható az is, hogy Frankl is számíthato
Duxra mint munkáinak magyarországi ismertetőjére. Több levélnek van, Dux fordítói
tevékenységén túl is, közvetlen magyar irodalmi vonatkozása. Dux levelei igen érdeke-
sek továbbá szerzőjük identitását tekintve, mind írói-művészi, mind nemzeti-felekezeti
szempontból, nem utolsó sorban mint zsidó identitása árnyalatainak dokumentumai.

Az i felsorolt vizsgálati szempontok közül az alábbiakban az utóbbi keőhöz köz-
lök néhány adalékot.

Arany János a Dux-levelekben

Arany János neve többször is felbukkan Dux Adolfnak Franklhoz íro leveleiben. Dux
minden alkalommal az osztatlan elismerés hangján szólt róla.  januárjában Dux
arról értesítee Franklt, hogy megkapta a bécsi író újabb műveiből álló küldeményt, és
ígérte, hogy olvasásuk után levélben megírja róluk a véleményét, s azok egy részéről a
Pester Lloyd tárcarovatában is értekezni fog.

Juasd el ugyanezeket a könyveket a Szépirodalmi Figyelő (németül Bel-
letristiser Merkur) szerkesztőségének. Ezt a folyóiratot a kiváló költő,
Arany szerkeszti, aki az irodalom jeles ismerője, és mind a költészet elmé-
letének mind gyakorlatának nagy mestere. Éppen ezen a héten publikált
egy éles és mélyenszántó kritikát egy német poémáról, Wigenstein her-
ceg Hadshi Jurt-járól, veled kapcsolatban pedig beszélni fogok vele. Rajta
kívül senkiről sem tudok, aki i kritikával foglalkozna, legyen szó akár
magyar akár német könyvekről.¹¹

¹¹ „Lasse dieselben Büer an die Redaction des Szépirodalmi Figyelő (Belletristiser Merkur
zu deuts) redigiert von dem trefflien Diter Arany – zukommen. Das ist ein gediegener
Literaturkenner und ein glei großerMeister ineorie und Praxis der Poesie. Er hat gerade
diese Woe eine sarfe tiefeingehende Kritik über ein deutses Poem: Hadshi Jurt von
PrinzWigenstein veröffentlit, und bezügli deiner will imit ihm spreen. Sonst weiß
i hier Niemanden, der si mit Kritik, sei es über deutse oder ungarise Büer befaßt.”
(Brief von Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . Jan. ). A hivatkozo kritika : Y.
[A János], Hadshi-Jurt Prinz Emil von Wigenstein-től. M. Frankfurt. Irodalmi Intézet
Rüen és Lőning-nél, ., Szépirodalmi Figyelő, . január . . sz. –. és január
. . sz. –.





A valószínűleg a közvetítés nyomán megszülete, a Szépirodalmi Figyelő  áprilisi
számaiban megjelent Arany-kritikát¹² Dux május végén küldte el Franklnak a követ-
kező megjegyzések kíséretében:

A mai postával elküldtem neked a Szépirodalmi Figyelő két számát, me-
lyek Arany kritikáját tartalmazzák a Hősök könyvéről. Nem hiszem, hogy
bármely költő vagy kritikus, különösen ilyen mozgalmas időszakban, ah-
hoz hasonló pontossággal tárgyalta volna egy költő könyvét, ahogy a ma-
gyar költő és kritikus, aki persze mindkeő a legjavából. Én magam túl-
ságosan igénybe vagyok véve ahhoz, hogy kritikát írjak a munkádról, és a
Lloydban nem is tudnám azt elhelyezni, mert abban hetek óta nem elég a
hely még a politikai közlemények számára sem.¹³

A levél végén arra kérte Franklt, írja meg, milyen hatást te rá Arany kritikája,¹⁴ felté-
telezte tehát, hogy barátja valamilyen módon megbirkózik a magyar szöveggel. Való-
ban érdekes lenne tudni, hogyan reagált Frankl Arany jóindulatú, de szigorú kritikájá-
ra, mely őt elég egyértelműen a közepes tehetségű, de becsületes és elismerésre méltó
szerzők közé sorolta, témaválasztását pedig (epikus feldolgozásra alkalmas bibliai és
történelmi témák) példaként állítoa a költőként próbálkozó fiatalok elé.

Duxnak fontos lehete, hogy az általa nagyra tarto Arany János jó véleménnyel
volt barátjáról. Egy -ben kelt levelében említést te Franklnak egy írásáról, mely-
ben, mint írta, Arany János prózai munkáinak megjelenése kapcsán „reprodukálta” a
magyar költő Franklról alkoto „barátságos ítéletét”.¹⁵

¹² y. [A János], Hősök és dalok könyve. (Helden- und Liederbu) Frankl Lajos Ágosól.
Bécs és Prága, Kober és Markgraf. ., Szépirodalmi Figyelő,  ápr. . . sz. –.
és ápr. . . sz. –.

¹³ „Mit der heutigen Post habe i zwei Nummern des Szépirodalmi Figyelő an di abgesandt,
wele die Kritik über dein Heldenbu von Arany enthalten. I glaube nit, daß irgend
ein Diter [oder] Kritiker namentli in so bewegter Zeit auf das Bu eines Poeten mit so
viel Genauigkeit eingegangen, wie der ungarise Diter und Kritiker, der freili beides
von etem Sro u. Korn ist. I bin viel zu sehr in Anspru genommen, um eine Kritik
sreiben zu können, und i wüßte sie im Lloyd gar nit anzubringen, der seit Woen
keinen Platz genug hat für die politisen Miheilungen.” (Brief von Adolf Dux an Ludwig
August Frankl, vom . Mai ).

¹⁴ „Sreibe mir, welen Eindru Arany’s Kritik auf di gemat hat, und grüße mir deine
Frau und die Freunde.”,

¹⁵ „Um jene Zeit – ob in Juni, Juli, oder August, weiß i do nit mehr – drute die Wie-
ner Abendz[ei]t[un]g, von mir eine Anzeige von Arany’s prosaisen Srien, in der i
dessen freundlies Urtheil über di reproducirte. Ist dir das zu Gesit gekommen?” (Brief
von Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . Nov. ). Sajnos, a szóba jöhető bécsi
lapokban egyelőre nem sikerült megtalálni ezt az ismertetést.





„de nevezhetem-e magamat költőnek?”

A műfordítóként, tárcaíróként, kritikusként működő Dux Adolf maga is írt költemé-
nyeket. Nem becsülte azonban túl versei esztétikai értékét. -ben például elküldte
Ludwig August Franklnak Halhatatlan című kilenc versszakos költeményét, remélve,
hogy Frankl lehozza azt Sonntagsbläer című folyóiratában. „»Halhatatlan« című ver-
sem (korántsem egy halhatatlan vers)” – írta levelében – „remélhetőleg nem ütközik
becses lapjának az irányával.”¹⁶ Leveleiből úgy tűnik, nem tört költői babérokra,¹⁷ bár
a versírás időnként belső igénye – „[é]jszakánként olvasok és időnként írok egy-egy
verset, – ezen nem tudok változtatni” –, lelki szükséglete is volt.¹⁸ Egyes verseinek tár-
sadalmi szerepet szánt : népszerű, jól eladható irodalmi terméknek tekintee azokat,
melyek megnyerheek számára egyes olvasói köröket, nevét szélesebb körben megis-
mertetheék. Érdekes ebből a szempontból az a néhány levél, melyet Ungarise Di-
tungen címmel  végén megjelent, Petőfi- és Lisznyai-műfordításokat tartalmazó
munkájáról írt Franklnak. A megjelenést megelőzően olyan bécsi, az irodalmi életben
is aktív személyiséget kerese, akinek könyvét ajánlhatná, ehhez kért segítséget Frankl-
tól, ugyanakkor a terveze címről is kikérte a véleményét :

Bizonyára emlékszel azokra a magyar versekre, melyeken utolsó Bécs-
ben töltö napjaimban dolgoztam; ezek, „Vindabona” című eredeti ver-
semmel, melynek szintén vannak magyar vonatkozásai, karácsonyra fog-
nak megjelenni „Magyar költemények” címen (vagy ha tudsz nekem egy
jobb címet ajánlani, más cím ala). Nos, mivel „Vindaboná”-m elsősorban
bécsi köröket szólíthat majd meg, szeretnék könyvecském számára tár-
sadalmi és irodalmi védelmet biztosítani, s ez bizonyosan meglenne, ha
Zedlitz báró elfogadná az ajánlást.¹⁹

¹⁶ „Mein Gedit »Unsterblies« – keineswegs ein unsterblies Gedit – wird der Tendenz
Ihrer gesätzten Bläer hoffentli nit entgegen sein.”, (Dux Adolf an Ludwig August
Frankl, vom . Juli ). Hasonló szerénységgel szólt egy Platen-utánzatáról, melyet -
ban egy Moritz Baru (Dr. Märzroth) által szerkeszte folyóirat számára küldö el (Adolf
Dux an Dr. Märzroth, vom . Januar ).

¹⁷ Kiss József szerint komoly költői ambícióit  után adta fel, ekkor találta meg igazi hiva-
tását a publicisztikában. (K , .)

¹⁸ „Nats lese i und sreibe hie und da ein Gedit, – was i nit bessern kann.” (Adolf
Dux an Ludwig August Frankl, vom . Januar ).

¹⁹ „Du erinnerst di der ungarisen Gedite, die i in meinen letzten Wiener Tagen bear-
beitete ; diese mit meinem Originalgedite »Vindabona«, das ebenfalls ungarise Bezie-
hungen enthält, werden unter dem Titel »Ungarise Ditungen« (oder wenn du mir einen
besseren weißt, unter einem andern) zu Weihnaten erseinen. Nun möte i, da mei-
ne »Vindabona« besonders Wiener Kreise anspreen wird, und da i trotz vielen Bemü-
hungen no immer nit selbst in Wien sein kann, meinem Büel den literarisen und





Következő levelében mérlegelte azokat a címjavaslatokat, melyeket Frankl te: „Az
»énekek«, »dalok« kifejezések nem illenek, mert egyszerűen csak versekről van szó;
leginkább a »Magyarországi költők« cím tetszik nekem az általad javasoltak közül, de
nevezhetem-e magamat költőnek?”²⁰

Végül is, a „költő” szó címbeli szerepeltetéséről lemondva, az eredeti címváltozat,
a Magyar költemények melle döntö, ezek közé sorolva saját német nyelvű, Bécset
allegorikus alakban megéneklő versét is. A nyolc részes, önéletrajzi ihletésű elbeszélő
költeményben Dux osztrák patriotizmusáról te tanúságot.²¹ Az idéze levélben ismét
hangot ado annak a kívánságának, hogy ezt a verset megismerjék és megkedveljék
a bécsi olvasók: „Az a vágyam és törekvésem, hogy a »Vindaboná«-t a művelt Bécs
magáévá tegye, ezért szeretném mindenképpen egy bécsi irodalmárnak ajánlani.”²²

Sőt, a vers remélt hatásához még messzebb menő várakozásokat is fűzö. Arra
is gondolt, a Vindabona hozzásegítheti őt ahhoz, hogy visszavonják Bécsből való ki-

gesellsalien Sutz in Wien versaffen, den es sier häe, wenn der Baron Zedlitz
die Widmung annähme.” (Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . November ).
Mint a következő levelekből kiderül, Frankl lebeszélte Duxot Zedlitz báró felkéréséről. Mo-
ritz Golieb Saphir és egy meg nem nevezeminiszter is szerepel a további levelekben, mint
az ajánlás lehetséges címzejei. Végül Dux M. Vablaseknek, a pozsonyi reáliskola igazgató-
jának ajánloa a munkát (Ungarise Ditungen von Adolf Dux, Preßburg – Leipzig ).

²⁰ „’Gesänge’, ’Lieder’, ’Waisen’ paßt nit, weil es eben nur Gedite sind; am besten sagt mir
dein Titel „Diter in Ungarn” zu, aber darf i mi selber einen Diter heißen?” (Adolf
Dux an Ludwig August Frankl, vom [!]. November ).

²¹ A Franklhoz íro levelek vonatkozó helyei arra mutatnak, hogy talán nem hiba a lírai én
megnyilvánulásait a szerző saját identitására vonatkoztatni, melyre nézve különösen fontos
kijelentéseket hordoznak az alábbi versszakok: „Mein Vater ist ein deutser Mann/Eine
Slavin meine Muer/In einer magyarisen Kripe fand/I zuerst mein geistiges Fuer.”
(IV/) „Dann swur i mir’s im Geist : i will/Kasteien mi und pei’gen/Im frommen
Werk, die Völker bunt/Im Geisterbund zu ein’gen.” (IV/) „Ein hohes Lied dem mät’gen
Bau/So vieler Nationen,/Der Austria, der Trägerin/So vieler heil’gen Kronen.” (IV/) „Drum
laß mi ein in dieses Haus,/I bin ein Oesterreier,/I sage dir’s, es ist mein Herz/Unsrer
Heiligthümer Speier.” (IV/)

²² „Die »Vindabona« soll von dem gebildeten Wien adoptirt werden, das ist mein Wuns,
mein Streben, darum möte i es duraus einem Wiener Literaten widmen, […].” (Adolf
Dux an Ludwig August Frankl, vom . November ).





utasítását,²³ mely mia kényszerű pozsonyi tartózkodását -ban és ’-ben, levelei
tanúsága szerint, száműzetésként élte meg.²⁴

 december végén és a következő év januárjában már azokról az erőfeszítéseiről
is beszámolt Franklnak, melyeket a könyv megjelenése után annak népszerűsítése ér-
dekében te, eredménytelenül, mert egyetlen bécsi újság vagy folyóirat sem ismertee
a munkát :²⁵

Mivel nem lehetek magam Bécsben, még azt sem tudtam elérni, hogy re-
cenzeálják könyvecskémet, pedig már jóval azelő, hogy te ezt javasol-
tad nekem, írtam a legtöbb bécsi szerkesztőségnek. Landesmann-nak, szer-
kesztősége melle, külön is írtam, de nem látom, hogy akár csak említe
volna is engem „Kamin”-jában.²⁶ A „Wanderer” a „Vindaboná”-t meg sem
említee, és a kötetben található fordításokkal szemben is nagyon előkelő-
en viselkede. Ez, hogy egy eredeti verset meg sem említe, olyan rossz-

²³ „A reáliskola igazgatója támogató véleménnyel láa el a bécsi főkapitánysághoz intéze kér-
vényemet a visszatérés engedélyezése ügyében, az ieni törzsorvos írt a sógorának, egy bécsi
rendőrtisztviselőnek, hogy tegyen valamit a dolog érdekében, de nem kapok választ. A leg-
jobbakat remélem a »Vindaboná«-tól, ezért is szükséges egy szerencsésen kiválaszto aján-
lás.” („Der Direktor der Realsule hat mein Gesu an die Wiener Stadthauptmannsa
um Erlaubniß zur Rükehr bevorwortet, der hiesige Stabsarzt an seinen Swager, einen
Polizeibeamten inWien gesrieben si der Sae anzunehmen, aber i erhalte keine Ant-
wort. Das Beste hoffe i von der »Vindabona«, darum nur eine glülie Widmung!” ;
Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . November ).

²⁴ „Gyakran mondtam Kompertnek, amikor együ róuk az utcákat, hogy Bécset még egy-
szer meg kell énekelnem, és amikor az első figyelmeztetésemet megkaptam, megírtam a
»Vindaboná«-t, azzal a sejtéssel, hogy el fogom hagyni a szerelmesemet, […]. Hogy hogy
érzem magam i? Eleinte olyannyira tele voltam elkeseredéssel afele, hogy el kelle vál-
nom oly sok szereemtől, és mert a számomra legkedvesebbek még levelet sem írtak nekem,
hogy minden erőmet össze kelle szednem, hogy fennmaradjak.” („O, wenn i mit Kom-
pert dur die Straßen ging, sagte i ihm, Wien muß i no einmal besingen, und als i
meine erste Vermahnung erhielt, srieb i die »Vindabona« mit der Ahnung, daß i die
Geliebte verlassen werde, […].Wie es mir hier geht? Anfangs war i über die Trennung
von so vielen Lieben, und weil mir die Liebsten nit einmal Brief srieben, so voller Verz-
weiflung, daß i alle Kra zusammennehmen mußte, um mi zu erhalten.” ; Adolf Dux an
Ludwig August Frankl, vom . November ).

²⁵ El tudta viszont érni, hogy a kiutasítást visszavonják. -ben a bécsi Wanderer munka-
társa le (Magyar Életrajzi Lexikon . kötet, Bp., Magyar Könyvklub , ), és egy 
márciusában Pozsonyban kelt levele is arról tanuskodik, hogy újra te látogatásokat a csá-
szárvárosban (Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . März ).

²⁶ Heinri Landesmann, Hieronymus Lorm álnéven az egyik legismertebb bécsi tárcaíró és
kritikus volt. -től a Wiener Zeitung tárcaírója, rovata „Am Kamin” (A kandalló melle)
cím ala jelent meg.





indulat, melyre soha sem adtam okot a W[anderer]nek. Légy olyan jó, és
írjál valamit a könyvecskéről a Wiener Zeitungnak.²⁷

„Néha csodálkozom rajta,
milyen távol vagyok most a zsidóságtól”

Dux Adolf életútja három város vonzásában haladt : Pozsony, Pest és Bécs. Megélhe-
tési lehetőségeket keresve fordult meg az -es években mindhárom helyen. 
után néhány évig Bécsben tartózkodo (a bécsi egyetemen bölcsészetet tanult és az
Österreiise Zeitungnak dolgozo), ekkor fonódtak szorosabbra bécsi kapcsolatai,
ekkor vált Frankl baráti körének tagjává. Az -ben megszakadt levélfolyam -
ban folytatódo, amikor Dux, Bécsből való kiutasítása után újra Pozsonyban élt. Ekkor
már bensőséges hangú levelekben, tegeződő formában fordult barátjához, a korábbi
tiszteleeljes magázódás helye. -ban Dux olyan pályára vágyo, melynek kö-
zéppontja Bécs le volna.²⁸ Életútja másként alakult : -ben Pestre került a Pester
Lloyd munkatársaként, és eől kezdve pályája a magyar irodalmi élet vonzáskörében
alakult. Munkái egy része számára továbbra is Bécsben kerese megjelentetési lehető-

²⁷ „Weil i nit selber in Wien sein kann, habe i mir nit einmal die Bespreung meines
Büels versaffen können, obwol i lange, bevor du mir es gerathen hast, an die meisten
Wiener Redactionen selbst gesrieben habe. An Landesmann habe i nebst seiner Redac-
tion extra gesrieben, aber i finde nit, daß er mi in seinem »Kamin« nur erwähnt
häe. Der »Wanderer« hat die »Vindabona« gar nit erwähnt, und gegen die übrigen Über-
setzungen si sehr vornehm benommen. Dieses Niterwähnen eines Originalgedites ist
eine Malice, zu der i dem W[anderer] nie einen Anlaß gegeben habe. Sei du so gut, und
sreibe etwas über das Büel für eine Wiener Zeitung.” (Adolf Dux an Ludwig August
Frankl, vom . Januar ). Már egy december -án kelt levélben is hasonlóan panasz-
kodo: „A kiadó már több mint  napja elküldte Bécsbe [a könyvet], és én azután számos
nagy bécsi lap szerkesztőségének írtam, és kértem, recenzeálják azt. De olyan az ember mint
egy kitaszíto, ha nem élhet o a cimborák közö.” („Der Verleger hat es vor länger als 
Tagen na Wien gesit, und i habe dana an mehrere Redaktionen großer Bläer
in Wien gesrieben, und sie um Bespreung ersut. Aber man seint, wie ausgestoßen,
wenn man nit Gelegenheit hat, unter den Kameraden zu leben.” ; Adolf Dux an Ludwig
August Frankl, vom . Dezember ).

²⁸ „Mindezt erővel és örömmel viselném, ha szabad lenne az utam Bécs felé. Akkor – mivel
most jobban hozzászoktam a munkához, bizonyára szorgalmasan és eredményesen dolgoz-
nék, mert magam gondoskodhatnék róla, hogy a munkáimat elhelyezzem.” („Das würde i
mit Kra und Freude tragen, wenn i nur den Weg na Wien offen häe. Dann würde
i – da i jezt arbeitsgewohnter bin, gewiß fleißig produziren, denn i könnte mi um
das Anbringen meiner Arbeiten selber umthun.”) ; „Ha Bécsben a saját ügynököm lehetnék,
akkor drámai munkák, és ieni vagy bécsi tanítás jelentenék a jövőt, mely iránt olyan részt-
vevően érdeklődtél.” („Könnte i mein Agent in Wien sein, so wären dramatise Arbeiten,
und Unterrit hier, oder in Wien, die Zukun, na der du so teilnehmend fragtest.”) Mind-
két idézet forrása : Adolf Dux an Ludwig August Frankl vom . Januar .





séget,²⁹ és számos bécsi lap számára dolgozo tárcaíróként, levelezőként. Továbbra is
vágyo és szívesen utazo Bécsbe, de ezek a rövid utazások pesti egzisztenciájának a
kiegészítő részei leek. Pesten állást talált, családot alapíto, irodalmi és tudományos
elismerésre te szert, és a -as évek végétől kezdve íróként magyar nyelvű munkák-
kal is fellépe. Valószínű, hogy az évtizedek során valamelyest eltávolodhato aól az
osztrák birodalmi patriotizmustól, melyről az -ban megjelent Vindabona című ver-
sében te tanúságot, és a magyarsághoz közelede.³⁰ Úgy tűnik azonban, valamelyes
kívülállást mindig megtarto. Legalábbis Franklhoz íro leveleinek szóhasználatában
a „magyarok” megjelölés őt magát soha nem foglalja magába.³¹

A három városban számára adódó társasági közeg és tevékenységi kör különböztek,
s ez kihatással lehete identitásának alakulására is. A nemzeti identitáson túl, mely-
nek árnyalatai Dux életében az osztrák birodalmi tudat, valamint az osztrák-német és
a magyar önazonosság közö mozoghaak, a levelek arról tanúskodnak, hogy szer-
zőjüknek a zsidósághoz való viszonyában is változások, ingadozások voltak. Míg az
-es években a Franklhoz íro levelek nélkülöznek minden zsidó vonatkozást, -
tól sokasodnak a levelekben a zsidó témákra való utalások. A Franklnak íro levelek
valószínűleg különösen érzékenyen reagáltak ezekre az ingadozásokra, bár a bennük
olvasható, zsidóságot, zsidó identitást illető megnyilatkozások nem tekinthetők egy az
egyben Dux identitása lenyomatainak, hiszen minden egyes kommunikációs aktusra,

²⁹  júniusában kelt levelében például Arany László Hunok harcza című költeményének
általa készíte német fordításáról írt, ennek számára kerese bécsi kiadót (Adolf Dux an
Ludwig August Frankl, vom . Juni ).

³⁰  május -én írta például a következőket Frankl várható magyarországi látogatásával
kapcsolatban: „Ha lejössz, jól teszed; bizonyos vagyok ugyanis benne, hogy bár nemmagya-
románként, mégis helyes fogalmakkal fogsz hazatérni Magyarország igaz jogáról, ha még
nem rendelkezel ilyenekkel”. („Wenn du herabkommst, so thust du wohl daran; denn i
bin überzeugt, daß du zwar nit als Magyaromane, aber do mit ritigen Begriffen von
dem guten Ret Ungarns zurükehrst, wenn du sie nit son hast.”) Valószínűleg olyan
hullámzásról van szó, melynek során az -as év első fele a magyarsággal való azonosu-
lás egyik tetőpontját jelentee (l. Kiss József közléseit Dux szerepéről a márciusi napokban:
K , –.), majd átmeneti eltávolodás és az -es évek második felétől ismételt
közeledés következe be.

³¹  június -én kelt levelében a Hunok harczával kapcsolatban írta például a következő-
ket : „Halálfélelem hallatszik ki belőle, mely a magát összeszedő merészség mögö bújik
meg. Kommentárt egyébként mások írjanak majd, ha a vers – az én fordításomban – megje-
lent. Nekem magamnak kívül kell maradnom ezen.” („Es klingt Sterbefurt heraus, die si
hinter si aufraffendem Muth verbirgt. Einen Kommentar dazu mögen übrigens Andere
sreiben, wenn es – in meiner Übersetzung – ersienen ist. I selbst muß mi dabei
abseitig verhalten.”) ; „[…a vers] a németek és magyarok közöi fokozódó polémikus han-
gulatban hallatni fog magáról” („[…]es würde bei der immer zunehmenden polemisen
Stimmung zwisen Deutsen und Magyaren von si reden maen.”).





így a levelek megfogalmazására is befolyással bír a címze személye, illetve a levél
szerzője részéről az ado közlés fogadtatásával kapcsolatos várakozások.³²

A csehországi származású bécsi író az -as évektől kezdve (mint a hitközség
titkára, később mint levéltárosa és az elöljáróság tagja) aktívan részt ve a bécsi izra-
elita hitközség életében, és költőként, íróként is folyamatosan foglalkozo a zsidóság-
gal. Franklt általános elismerés övezte zsidó és nem-zsidó részről egyaránt. Íróként és
közéleti személyiségként az asszimilációnak azt az útját képviselte és valósítoa meg,
amely a zsidó önazonosság megőrzésével összeegyeztethető, sőt az ahhoz való aktív
viszonyulás révén válik lehetővé.³³

Dux Adolf Pozsonyban -ban és ’-ben a reáliskolában taníto és a Preßburger
Zeitung számára is újra dolgozo. A Bécstől való fájdalmas búcsú után lassan barát-
kozo meg pozsonyi életével, s hogy ez sikerült, abban elsősorban a pozsonyi társasági
kapcsolatoknak volt szerepük. A tanári kar tagjaként olyan családokhoz is bejáratos
le, melyeket egyébként talán nem látogato volna, és egyik levelében maga is rácso-
dálkozo, mennyire ohonosan kezdte érezni magát abban a kisvárosi értelmiségi kö-
zegben, mely gyökeresen eltért a bécsi, Frankl körül csoportosuló írótársaságtól : „Néha
csodálkozom rajta, milyen távol vagyok most a zsidóságtól. I megtörténhet, hogy az
emberből »rose« válik, és nagy élvezeel csatlakozik az úgyneveze zsidógyűlölőkhöz,
persze nem mint ilyenekhez.”³⁴

A következő években a levelekben kifejezésre juato viszonya a zsidósághoz és
saját zsidóságához aktívabbá és pozitívabbá vált. Egy -ben, valószínűleg közvet-
lenül Pestre költözése elő kelt levelében³⁵ zsidó tárgyú versének egy részletét küldte
el Franklnak, a vers többszöri átdolgozásának eredményét, melyhez Frankl és Leopold
Kompert adtak neki tanácsokat.³⁶ Az ötvenes évektől felbukkannak a levelekben jiddis

³² C , .
³³ Ruth K-G, Ludwig August Frankl (–) = K-

G , –. ; Gabriele von G, Frankl, Ludwig = Lexikon der deuts-
jüdisen Literatur, szerk. Andreas B. K, Stugart, Suhrkamp, ,–.

³⁴ „Manmal staune i darüber, wie fern i jezt vom Judenthum bin. Man kann hier ein
’Rose’ werden, und si mit vielem Vergnügen den sogenannten Judenfeinden ansli-
eßen, nit eben als solen.” (Adolf Dux an Ludwig August Frankl vom . November ).
A jiddis „rose” kifejezés hitvány, gonosz, gonoszkodó embert jelent.

³⁵ „[…] és pénteken a hajón vagyok.” („[…] und Freitag bin i auf dem Siff.” ; Adolf Dux an
Ludwig August Frankl vom . März ).

³⁶ Ugyanebben a levélben egy zsidó tárgyú cikksorozatát is említee („weil imorgen für S-
warzer meinen . Jüdenartikel sreibenmuß”), mely – az utalás nyomán valószínűsíthetően
– Ernst Swarzer von Heldenstamm Die Donau című lapjában jelenhete meg. Ernst S-
warzerről, Die Donau című lapjáról, valamint Dux és Swarzer kapcsolatairól (pontosab-
banDux publicisztikai tevékenységéről az  közepéig, aDie Donau alapítását megelőzően
Swarzer által irányítoWanderer című bécsi lapban) l. a következőmunkákat :Allgemeine
Deutse Biographie, hrgg. von der Historisen Kommission bei der Bayerisen Akade-
mie der Wissensaen, Band , Leipzig, Duner&Humblot, , - ; Constant von





kifejezések,³⁷ sőt zsidó vallásgyakorlatra te utalás is,³⁸ ami a negyvenes években kelt
levelekben nem fordult elő.

Egy -ben Pesten kelt levelében arra kérte Franklt, alkosson ítéletet néhány szo-
nejéről (ezek nem találhatók a bécsi könyvtár kéziraárában). A szoneeket a levél
szerint a pesti zsinagóga felavatásának alkalmára írta, elküldte őket egy kísérőlevél-
lel együ a pesti hitközség elöljáróságának is, és azt a reményt fűzte hozzá, hogy a
szoneek révén részt vehet a felavatási szertartáson. Nem kapo azonban választ az
elöljáróságtól, ezért arra kérte Franklt, mutassa meg a szoneeket Adolf Jellineknek, a
bécsi orientalistának, aki, ha alkalmat talál rá, oda hathatna a pesti elöljáróságnál, hogy
az elfogadja Dux verseit és így lehetővé váljon számára az ünnepségen való részvétel :

Ne csodálkozz, hogy ilyen összete protekciós eszközt veszek igénybe.
Nincs más lehetőségem, hogy a felavatási ünnepségen részt vegyek, mint
az, ha a hitközség elfogadja szonejeimet, és az általános hep-hep-[…]³⁹
mia megerősödö zsidó hangulatom folytán sértve érezném magam, ha
távol kellene maradnom az ünnepségtől.⁴⁰

W, Biographises Lexicon des Kaiserthums Oesterrei enthaltend die Lebenss-
kizzen der denkwürdigen Personen, wele seit  in den österreiisen Kronländern
geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, Bd. , Wien, , - ; Kurt P
 : Handbu der österreiisen Pressegesite -. Bd. , Wien–Stugart, Bra-
umüller, , - ; R Mária : A bécsi „Wanderer” magyar vonatkozású közleményei
-. In : A „szükséges népszövetség” a művelődés történetében. (Irodalmi-kulturális
érintkezések a Monariában.) Szerk. : F István, K Zoltán, Szeged, , -.
Zsidó tematikájú verssel („Verstummt”) szerepelt Dux a Bécsben -től megjelent, Joseph
Wertheimer által kiado Jahrbu der Israeliten című évkönyv /-os évfolyamában (a
kötet elején is szerepel a neve a közreműködők felsorolásában; mint fentebb említeük [l. .
lábjegyzet] a kapcsolat az évkönyvvel Frankl közvetítésével jö létre.) A zsidóemancipáció
érdekében Dux már -ban is élénken fellépe (K , .) A levelekben elsősorban
azok a helyek érdekesek, ahol Dux a nyilvánosságban megjelenő álláspontok mögö meg-
húzódó személyes viszonyulására reflektál.

³⁷ Pl. „Masel tow!” (jiddis gratuláció, jókívánság) Adolf Dux an Ludwig August Frankl vom
. Januar .

³⁸ „[…] így ezúton kérem feleségedet, hogy engem imáiba zárjon, […]” („[…] so bie i denn
deine Frau auf diesem Wege mi in ihr Gebeth zu sließen,[…]” ; Adolf Dux an Ludwig
August Frankl vom . März ) ; „I wünse dir und deiner Gemahlin Güt Jontef[…]”
(Jó/kellemes ünnepet kívánok neked és feleségednek[…]” ; Adolf Dux an Ludwig August
Frankl vom . März .)

³⁹ Hepp-hepp- vagy hep-hep-tumultusoknak nevezték a zsidónegyedek elleni támadások 
utáni európai hullámát. A második kötőjel után álló szót a levélben eddig nem sikerült meg-
fejteni, de a mondat így is egyértelműen zsidóellenes hangulatkeltésre utal.

⁴⁰ „Wundre di nit darüber, daß i einen so zusammengesetzen Protectionshebel in An-
spru nehme. I häe keine andere Gelegenheit, mi an der Einweihungsfeier zu bethe-
iligen, als wenn die Gem[einde] meine Sonee annimmt, und i würde mi bei meiner





Ez a vallomás beszédesen tükrözi Dux esetében is, hogy a zsidókkal szembeni nega-
tív viszonyulások térhódítása, illetve megjelenésük a nyilvánosságban, megakaszthat,
illetve akár vissza is fordíthat egy már megindult akkulturációs folyamatot.⁴¹

Hasonló reflexiók saját zsidótudatának alakulására a későbbi levelekben nem for-
dulnak elő, de a zsidó tematika, visszafogo formában, inkább tudományos és irodalmi
kérdések, például az erdélyi szombatosoknál te látogatása,⁴² és a közös jó barát, a
geó-novellákkal híressé vált Leopold Kompert munkái⁴³ kapcsán, végig jelen van az
-ig terjedő levelezésben.

A Franklhoz íro levelekből nyert kép Dux identitásának árnyalatairól és válto-
zásairól természetesen a publicisztikai tevékenységével és esetlegesen fennmaradt más
leveleivel való összevetés révén válhat teljesebbé. Másokhoz intéze közlései, mások-
kal szembeni önmegjelenítési stratégiái akár erősen különbözheek is az önmagáról
Frankllal szemben kialakíto képtől. A fiatalabb pályatárs, Max Nordau esetében pél-
dául, akinek életrajza Duxéval közös vonásokat is mutat, ismert, hogy mozgalmas éle-
te során, melynek íve az identitás szempontjából a zsidó származás megtagadásától a
cionizmusig vezete, rugalmasan váltogaa, hogy többrétegű identitásának mely ele-
mét helyezi előtérbe. Franciaországban élő német írónak éppúgy valloa magát, mint
más esetben magyarnak vagy zsidónak, aól függően, hogy milyen közegbe került, mi-
lyen közönséghez szólt.⁴⁴ Dux Adolf esetében is feltételezhető, hogy identitása nemcsak
időben változó, hanem összete is volt, ellentmondásokat is hordozo. Ennek feltérké-
pezése, amennyire a források egyáltalán lehetővé teszik, egy későbbi kutatás feladata
lehet.

dur das allgemeine Hep-hep-[…] gesteigerten jüdisen Stimmung gekränkt fühlen, wenn
i der Feier fern stehen müßte.” (Adolf Dux an Ludwig August Frankl, vom . April ).

⁴¹ Elisabeth C, Judentum, Nationalitätenprinzip und Identität : Die jüdise Revolu-
tionspresse von , Frankfurt amMain, Peter Lang, (Europäise Hosulsrien Reihe
III. Gesite und ihre Hilfswissensaen Bd. .), . .

⁴² Adolf Dux an Ludwig August Frankl vom . November  ; vom . November .
⁴³ Adolf Dux an Ludwig August Frankl vom . Juli  ; vom . November .
⁴⁴ Petra Z, Der Kulturkritiker Max Nordau: Zwisen Zionismus, Deutstum und Ju-

dentum, Würzburg, Königshausen & Neumann, , . Nordauról legújabban: Hedvig
Ú, Dekadenzkritik aus der »Provinzstadt« : Max Nordaus Pester Publizistik, Bp., Ar-
gumentum, .




