
szeresen is személyes ügye Gyulainak. Vádolják, hogy kritikája megzavarta a Shakespeare-
ünnepélyt, de felmerül egy általánosabb kérdés is, az, amely már Kazinczy-beszédének kolozs
vári visszhangjakor is foglalkoztatta: szabad-e bírálni az irodalmi ünnepélyek hősét? 

18. Számadási kivonat az 1863—64. színházi évről. 1864. I. 26. szám. Voltaképpen 
Radnótfáy közleményének glosszája. Ugyanaz a magatartás jellemzi az írást, amelyet Gyulai 
tanúsított az előző évek színházi csatározásaiban. Utal is a cikk egykori ellenfeleire. 

19. Szalay László (nekrológ). 1864. II. 4. sz. Lendületes, szép írás, Gyulai jellemrajzai
nak miniatűr mása. 

Gyulai kiadatlan írásai a Szépirodalmi Lapokban : 
20. 1853, 49. (június 19) szám Újdonságok rovatában a „Szelestey László ellenünk 

versben megkezdett polémiáját. . . " kezdetű glossza. Gyulai szerzőségét kétségtelenné teszi 
az, hogy a Polemikus jegyzetek kezdő sorában visszautal rá: „Szelestey László, mint múlt 
számunkban emiitők, a 980. számú ,Pesti Napló' tárczájában polemizál velünk és Erdélyi 
Jánossal." 

21. Nemzeti Színház (az Angolul című vígjáték bírálata). A stílus és a lélektani alap 
elemzése teszi valószínűvé Gyulai szerzőségét. (1853. 5. sz.) 

Gyulai kiadatlan cikke a Pesti Naplóban: 
22. — x — : Uj Palóc dalok. PN 1858. január 17-én. 
Hogy — x — Gyulai jele, Lisznyai tanúsítja, ilyenféleképpen: „Szives viszonzásul 

Gy-nak a Pesti Naplóban megjelent példátlan gorombaságu, igazságtalan, vakmerő és mégis 
együgyű bírá la tára . . . " stb. Ld. bővebben: Freskórimek. Gyulai Pálnak, mint kritikusom
nak. Dalzongora. Pesten, MDCCCLVIII. 309—318. Ugyanitt lapalji versjegyzetben az — x — 
jegyre is utal. 

* 

Kár lenne, ha pusztán egyetlen kiadvány ügyének tekintenék írásunkat, ha arra hasz
nálná fel a káröröm, hogy elvitassa a két szerkesztő tagadhatatlan érdemeit. Mert bár gondat
lanság, rések és hibák szeplőzik gyűjteményüket, mégis csak a legvaskosabb Gyulai irötet 
kiadása fűződik nevükhöz. A legvaskosabb, bár távolról sem teljes kiadás, hiszen listánk után 
joggal várható, hogy más lapokban is akadnak még kiadatlan cikkek. Aztán úgy érezzük, 
kritikánk általánosabb textológiai problémát érint. Roppant mennyiségű névtelen cikk hever 
a múlt század második felének napilapjaiban és folyóirataiban, közöttük az irodalmi élet 
vezéralakjainak írásai is. A kutatók egész raja és esztendők munkája kellene ahhoz, hogy 
csak viszonylagosan is rendet teremtsünk ebben az „arché"-ban. Kellene, mert a tisztázatlan
ság egyre nagyobb teherré fokozódik. Aggódunk az elkövetkező kiadványok miatt is. A káosz 
állandó hibaforrás; idegen anyagok keveredhetnek az életművekhez, s kimaradhatnak oda
kívánkozó írások. Ráadásul nem is lehet biztosan válogatni, ha csak egyetlen író aspektusá
ból vizsgálódunk. Az azonos csoporthoz tartozók rendszerint rokon irodalmi nézeteket valla
nak, tehát bizonytalanná válik a tárgyi vezérfonal. Bár van egyéni nyelvhasználat, mégsem 
ritka, hogy vak kalauznak bizonyul. Akadnak témák és műfajok, amelyek nem engednek 
felszínre jellemző stilisztikai sajátosságokat, mert pusztán tárgyias, közlő modort igényelnek. 
Végleges hitele csak akkor lehet a bizonyításnak, ha a tárgy és a stílus határozottan elkülönül: 
a többi szerzőétől, ha valóban csak egy íróra jellemző tényeket tudunk kimutatni. Itt viszont 
már oly mély és széles körű összehasonlítás szükséges, amely túlnő egy-két ember erején. Kár 
lenne, ha a későbbi, e kor anyagát feltáró kiadványok nem hasznosítanák az új Gyulai-kötet 
tanulságait. 

Katona Béla 

SZABÓ LŐRINC ÉS SZABOLCS-SZATMÁR 

(Adalékok a Tücsökzene élmény anyagához és keletkezéséhez) 

Szabó Lőrinc Miskolcon született, gyermek- és ifjúkorát Balassagyarmaton és Debre" 
cenben töltötte, 1918-tól pedig egészen haláláig Budapesten élt. Ezek a városok természetesen 
nemcsak otthont jelentettek a költő számára életének egy-egy szakaszában, hanem költészete 
élményanyagának jelentős része is ezekhez a helyekhez kapcsolódik. Elég belelapozni Tücsök
zene című önéletrajzi versciklusába, hogy erről meggyőződjünk. Már a mű szerkezeti tagoló
dása is életének e legjelentősebb állomásaihoz igazodik. (Miskolc: A gyermekkor bűvöletében, 
Balassagyarmat: Idillek az Ipoly körül, Debrecen: Érlelő diákévek, Budapest: Ember és világ.) 
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Van azonban Magyarországnak még egy tája, amely igen jelentős szerepet játszott 
Szabó Lőrinc életében, sőt költői fejlődésében is: Szabolcs-Szatmár. Ezzel a tájjal való kapcso
lata jóval kevésbé ismert, mint az előbbiek, bár — mint látni fogjuk — ez a kapcsolat szinte 
egész életén végigkísérte őt, s költészetének is jelentős ihletője volt. 

Életének különösen két időszakában került Szabó Lőrinc közelebbi kapcsolatba Sza
bolcs-Szatmárral. Debreceni diákkorában, amikor a nyári vakációkat rendszerint nagy
bátyjánál, Tiszabecsen töltötte, s 1945/46 telén, amikor az inflációs nyomorúság idején a 
Nyíregyháza melletti Sóstóhegyen Thomas Ernő házában talált baráti otthonra, ahol a Tücsök
zene jelentékeny részét alkotta. 

A két találkozás, a két élmény időben ugyan meglehetősen messze esik egymástól, a 
mű szempontjából azonban szervesen összekapcsolódik, kiegészíti egymást. A tiszabecsi kap
csolat fennmaradt dokumentumai a Tücsökzene élményforrásaiba, a sóstóhegyi tartózkodás 
emlékei pedig a mű létrejöttének körülményeibe engednek bepillantást. 

I. 
„Szatmár, Tiszabecs, rekkenő nyarak.'* 

A Tücsökzene első darabjai 1946 októberében jelentek meg a Válaszban. A költő azon
ban akkor mát röbb mint egy éve dolgozott verses önéletrajzán. Nem sokkal a háború befeje
zése után, 1945 nyarán született meg benne a megírás gondolata. A költő maga így vallott 
versciklusának geneziséről: 

„Félévvel Buda ostroma után, 
ezerkileneszáznegyvenöt nyarán 
nyitottam ki úgy az ablakomat, 
hogy a rőtparázs telehold alatt 
oly nagyon rátok csodálkoztam. A 
ti őrületetek az a muzsika, 
az a szörny jókedv, mely ágyam köré, 

az izgatott nap romjai fölé 
visszahozta, fölépítette a 
békét. Másfél éve már! Micsoda 
varázs volt az a részeg éjszaka, 
az az egy-helyt cikázó kép-zene: 
augusztus, kedd, tizennegyedike ! . . . 
Másnap kótázni kezdtem . . ." 

(Tücsökzene: 345.> 

A mű keletkezésének körülményeivel eddig csak Rónay György foglalkozott részlete
sebben.1 Szabó Lőrinc vallomásából kiindulva plasztikus képet rajzol az ostrom utáni Budá
ról, a Tücsökzene „ihletének klímájáról", a város alkonyat utáni falusias csöndjéről, a Rózsa
domb és a Pasarét tücskeiről. A háttér fölvázolása után pedig jó érzékkel állítja bele Szabó 
Lőrinc művét a modern irodalom nagy emlékező műveinek vonulatába, amelyet a világiro
dalomban főként Proust és Virginia Woolf, nálunk pedig Krúdy és Kaffka Margit nevével 
jelez. „Ahogy Proust regényében — közismert példa — a hősnek elég megízlelnie a teába 
mártott madelaine-süteményt, hogy egyszerre teljes intenzitással felidéződjék benne az elte
metett gyermekkor, Szabó Lőrincnek is csak meg kellett hallania azon az augusztusi estén 
a pasaréti tücsökszót, hogy létrejöjjön a varázslat" — írja Rónay György, majd később — 
ugyancsak Proustra hivatkozva — még azt teszi hozzá: „Szabó Lőrinc »félévvel Buda ostroma 
után« kitárta ablakát a tücsökzenés nyári éjszakába: ez volt az a véletlen, melyben a Tücsök
zene rab lelke kiszabadult — melynek költészetünk egyik remekét köszönhetjük." 

Nehéz lenne Rónay véleményével szembeszállni, hiszen érvelését maga Szabó Lőrinc 
hitelesítette idézett versében. A költő néhány, ebből az időből származó levele azonban — úgy 
gondolom — szerencsésen egészítheti ki ezt a magyarázatot, más oldalról világítva bele az 
önéletrajzi mű fogantatásának titkaiba, s az egész ciklus kialakulásának körülményeibe is. 

Ez az időszak minden bizonnyal egyébként is az önvizsgálat, a befeléfordulás korszaka 
volt Szabó Lőrinc számára, az emlékezés zsilipjeit felszakító közvetlen lökés azonban Szatmár-
ból érkezett. Augusztus elején kapta a hírt, hogy nagybátyja, az egykori tiszabecsi pap, aki
nél diákkori vakációit töltötte, meghalt. Az akkori közlekedési viszonyok mellett nem vállal
kozhatott a hosszú utazásra, különben a hír is kerülő úton, megkésve jutott el hozzá, így hát 

1 It, 1959. 2. 
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lélekben vándorolt el a régen látott tájra, s ifjúságának emlékeit kutatta az eltűnt idő nyomá
ban. Hogy mit jelentettek számára a tiszabecsi nyaralások, s mit jelentett írói indulása szem
pontjából személy szerint is a nagybácsi, azt jól mutatja a haláleset után az elhunyt özvegyé
hez írott levele: 

Budapest, 1945. augusztus 22. 
Kedves Jó Esztike Néném ! 

Most kaptam a gyászjelentést, azaz nem most, hanem már három napja, magát a 
szomorú hírt pedig körülbelül két hete megírta már Gábor. De azért még mindig most ez 
nekem, egészen friss fájdalom, akárcsak Tenéked. Nagyon-nagyon sajnálom szegény nagy
bátyámat, nagyon Tégedet, s mindenkit, aki szerette. Sorra mennyi mindent veszítünk, 
magunkban és hozzátartozókban ! Ügy tele vagyok keserűséggel, levertséggel; s csak lázít, 
hogy nemcsak ember, de még sors és minden efféle földöntúli hatalom is csak sújtja, rontja, 
gyengíti az életünket! Ne vedd ezt valami tilos és szörnyű dolognak, kedves Néném, csak a 
fajdalom, a vesztő fájdalma sír ebben is. Mihály bácsit én nagyon szerettem, s ahogy teltek 
az évek, évtizedek azok után a régi tiszabecsi nyarak után, amelyeket nála töltöttem, mint 
kis és nagy diák, úgy szépültek, gazdagodtak az emlékek, úgy vettem észre mindig jobban és 
jobban, hogy mennyire gazdagodtam én magam általuk. Annak idején talán észre sem vet
tem, sőt talán néha terhes is volt és egyhangú ez a rendszeres vakációzás ott abban a papi 
házban; később azonban, s mindig erősebben, mindig többször, azt kellett éreznem, hogy 
számtalan kis és nagy emlék, tapasztalat, megfigyelés, ami az ember boldogsága, számtalan 
tudás bizony odaköt, onnan eredt, onnan éltet. Hosszú esztendők óta majdnem a legszíve
sebben a tiszabecsi nyarak felé fordul, szinte magától, a lelkem, ha ráérek, ha eltűnődöm, ha 
valaminek a gyökerét keresgélem magamban. S azokat a kis és nagy dolgokat, amelyekre 
visszagondolnom annyira jólesik, mind a Mihály személye, lelke és szelleme eleveníti meg, 
minden őköréje csoportosul. Biztosan elmondtam Nektek is, amit másoknak annyiszor, 
hogy magával az irodalom szóval, az irodalom fogalmával ott, őnála ismerkedtem meg; s 
többek közt abban az iskolában, abban a falusi tanteremben, amelyben Te magad tanítottál 
valaha; az elemiben, ahova a paplakból átjártam a kulcsokkal, a rajzos tanteremben, ahol a 
könyvtár állt, a padok közt, ahonnan nyárára szétrebbentek a gyerekek, a meszeitfalú, fül
ledt, poros szobában, amelynek ablakaiban csak a pók tanyázott. Ott volt, hogy először lát
tam magyar irodalomtörténetet, ott olvastam el a Magyar Irodalom Kis Tükrét Beöthytől, 
hamarabb olvasva az írókról, mint az íróktól maguktól. Berzsenyi Dániellel kezdődött a 
rácsodálkozásom az efféle dolgokra . . . Ez lett a fontos ettől kezdve, s Mihály bácsi megér
tette, s fejlesztette eszemet és érdeklődésemet, bíztatta, akár mint tanítómester, akár mint 
ellenzék az ifjúval szemben. A méhes is folyton köröttem zsong, a sok kaptár és kas, ami ott 
hátul az első kert mögött állt; a fülledt, száraz, viasz- és mézszagú, zsibongó méhes, amelyben 
olyan jól lehetett olvasni, ki-kiszaladva egy-egy zseb, vagy kalap almáért a fák közé . . . És a 
gémeskút melletti kacsaitató, amelyet én is segítettem ásni és a másik kert, ahol.a málnabok
rok sorakoztak, és a templom, ahol kántorkodtam is és prédikáltam és harangoztam, meg a 
temetőkert, meg egész Becs, a Tiszával és az újlakiak és a bökényiek, az esők és a szárazsá
gok, a darazsas kerítések, Szentpétery, az ügyes kezű tanító, szegény annyit ivott és olyan 
ügyesen festett és madarat is tömött és akinek flóbere volt . . . Jaj, Istenem, de nehéz a szí
vem, de szeretném visszahozni azokat az időket és embereket, de szeretném jobban meg
becsülni, jobban szeretni őket! Saját magunkat szeretjük másokban, mondják a gyanakvó 
lélekbúvárok; nem bánom én ezt se: magammal együtt egészen biztosan őket is szeretem, 
vagy ha már nincsenek, az emléküket s folyton hívom, szólongatom őket s úgy érzem, egy 
kicsit mindig feltámadnak, ha rájuk gondolok, ha erősen foglalkozom velük. Mióta a halálhírt 
hallottam, különösen sokszor gondoltam Mihályra, s most próbálok is írni valamit, amiben 
olyasféle emlékek feldolgozása során, amilyeneket kapásból fentebb jelezni próbáltam, ő is 
mindig és mindenütt jelen van és jelen lesz, mint házigazda, mint érő, érni kezdő belső éle
temnek igazán szerető szívű nagybácsi-házigazdája. Véled vagyok édes Esztikém, minden 
fájdalmadban. Kezedet csókolja és mindnyájatokat ölel szerető öcséd: 

Lőrinc. 

Teljes terjedelmében idézni kellett ezt a levelet, hisz később szinte minden mondata, 
minden sora verssé változott. A Tücsökzene több mint harminc darabjának téma-anyagát 
láthatjuk itt nyersen, még minden művészi alakítás nélkül, ahogyan először buggyannak ki 
a gyermekkori emlékek a lélek mély rétegeiből. S mindjárt a levél írásával egy időben meg-

2 A levelet, a következővel együtt, G. SZABÓ SZABOLCS méhtelki református lelkész, G. Szabó Mihály 
fia engedte át közlésre. 
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születik a költőben a mű gondolata is. Pár héttel később írt következő levelében már a ciklus 
tervének kibontakozásáról küldi az első híradást: 

„Hadd fűzzem most hozzá a múltkoriakhoz, hogy elkezdtem egy nagyobbszabású köl
tői munkát, amellyel váratlanul jól haladtam augusztus második felében: többet írtam, mint 
az utolsó három év alatt: csak ebből a sorozatból 36 darab készen van! Gyerek- és ifjúkori 
emlékeimet dolgozom fel bennük; közvetlenül a legutolsó levelem után kezdtem el őket, — 
nyilván a levél is már abban a hangulatban íródott, azt az emlékrögzítő vágyat előlegezte. 
Szeretném, ha egész sor becsi képet sikerülne visszaidéznem; a 36 eddigi darabból kb. 15 
lehet tiszabecsi és sok szó esik persze benne Mihályról is. Hogy mikor készülök el ezzel a ver
ses önéletrajz-félével, azt nem tudom, s azt se, hogy mikor adhatom majd ki. De ez a gond 
még messze van, addig legalább 150—200 képet szeretnék megrajzolni. Azt hiszem, igen színes 
és jelentős mű lesz az egész. Tekintve családi vonatkozásait, apámnak és Gábornak is írtam, 
róla már." 

(Levél G. Szabó Mihálynénak, 1945. szeptember 18-án Csaholcra.) 

Hogy melyik az a 15 tiszabecsi ihletésű vers, amelyről a költő beszél, a rendelkezésre 
álló dokumentumokból ma már nem lehet kideríteni, azt azonban kétségtelenné teszi ez a 
levél, hogy az egész ciklusból a tiszabecsi emlékeket felidéző darabok születtek meg legkoráb
ban. Hogy a 36 darab többi része mi lehetett, a levelekből nem derül ki, valószínűnek lát
szik azonban, hogy a debreceni gyermekkori emlékek feldolgozásai lehettek, mert korban is, 
hangulatban is ezek álltak legközelebb a becsi élményekhez, szinte teljesen összefonódtak 
azokkal. 

Nyolc éves korában, 1908-ban került Szabó Lőrinc családjával Debrecenbe. Ott fejezte 
be az elemi iskolát, majd ott járt gimnáziumba is. 1908-tól 1918-ig élt Debrecenben, s erre az 
évtizedre esnek a tiszabecsi vakációzások is. Ő ugyan messzebb vágyott, Fiúméba szeretett 
volna utazni, a tengert akarta látni, de hiába volt vasutas-gyerek, csak Tiszabecsig jutott el. 
Nyolc-tíz éven át minden nyarát ott töltötte pap-nagybátyjánál. Életének ez a szakasza 
.Debrecen és Tiszab^ecs között oszlott meg: 

„Vakációtájt, évről-évre, már 
régóta, s szinte mint biztos szabály, 
jött a meghívás Mihály bácsihoz, 
Tiszabecsre. Ez a sáros-poros 
nagy falu s a városi Debrecen 
volt hosszú esztendőkig életem 
kettős kerete." 

(Tücsökzene: 111.) 

Az egyes nyarak történetét külön-külön ma már aligha lehetne rekonstruálni, az emlé
kek később magában a költőben is összefolytak, összességükben azonban nagyon is elevenen 
izzottak benne élete végéig, s a „rekkenő nyarak" forrósága átsüt a becsi élményeket megörö
kítő verseken is. Mik ezek az emlékek? Miről szólnak ezek a versek? Téma-anyagát már szinte 
teljes egészében láttuk az idézett levélben. A paplak, az árnyas, gyümölcsillatú kert, a zsongó 
méhes, a falusi iskola, ahol először találkozott az irodalommal, a torony, ahol harangozott, 
a Tiszapart és a temető, ahol barangolni és ábrándozni lehetett. Az emlékek középpontjában 
azonban magának a nagybácsinak az alakja áll, valóban „minden őköréje csoportosul", 
ahogy a költő írja. Ki volt hát ez a nagybácsi? Alakja, egyénisége nemcsak azért érdemel 
figyelmet, mert a tiszabecsi versek legtöbbjének szereplője, hanem azért is, mert Szabó Lőrinc 
egész emberi és írói fejlődésére is jelentős hatással volt. Ezt akkor is biztosra vehetnénk, ha 
a költő vallomásai nem erősítenék meg, hisz ifjúkorának legfogékonyabb időszakában töltött 
hosszabb időt nagybátyja közelében. A költő azonban maga is több helyen beszél erről a 
hatásról: 

„Először ő, bátyám, a becsi pap, 
tárgyalt meg velem olyan szavakat, 
hogy irodalom és romantika 
és panteizmus és anarchia; 

Í a szellemet számomra szeretet 
benne fogadta először, s tisztelet 
vagy legalább is, ha sok, ha kevés, 
egy szent ösztön: Igazságkeresés. 
Folyton intett, tréfásan, komolyan, 
hogy „mindeneket megpróbálj, fiam, 
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s ami jó, tartsd meg!" S „tanulj, egyedül, 
fúrj-faragj, nótázz, rajzolj, hegedülj, 
ahány nyelvet tudsz és művészetet, 
annyi ember vagy!" A drága öreg 
oktatott így; az első volt, aki 
kezemből a könyvet nem nézte k i . . . " 

(Tücsökzene: 124.> 

De nemcsak az elindításnál volt jelentős ezerepe. Később is tartják a kapcsolatot, a 
családból szinte az egyetlen ez a nagybácsi, aki komolyan veszi a költői tehetségét, s értékel» 
irodalmi tevékenységét: 

„ Az egész család 
messze volt, mint egy elsüllyedt világ, 
a konzervatívok, a papiak, 
a falusiak, gáborjániak, 
kivéve a tiszabecsi Mihályt: 
ő figyelt rám és büszkén gratulált 
az első munkáimhoz." 

(Tücsökzene: 250.> 

Nemcsak kapcsolatukról, reá gyakorolt hatásáról vall azonban a költő, hanem testi
szellemi portréját is több helyen megrajzolja nagybátyjának. A tiszabecsi tiszteletes c. versé
ben így idézi fel alakját: 

„A béke Te voltál, nagybátyám, derék, 
derűs magyar pap ! A Rettenetes Év 
vitt el, ez, a 44/45. 
(Elibe tettél vagy hetvenötöt!) 
Egész Szatmárból integetsz felém: 
„Isten hozott, szerelmetes öcsém !„ — 
mint régen: szinte minden faluban 
te fogadsz, te, csókkal és boldogan. 
Ma is látom vastag bajuszodat, 
fejeden lengő, nagy szalmakalap, 
úgy állsz a templom s a méhes között, 
körötted a falu, Tiszabecs, tücsök, 
harangszó . . . Bátyám, jókedvű Mihály, 
általad élt, lélegzett a határ . . . " 

(Tücsökzene: 112.)-

Egy másik verséből nemcsak a nagybácsi derűs egyénisége, hanem a tiszabecsi tartóz
kodások idillikus képe is kibontakozik: 

„Akkoriban vált el a jó öreg, 
s egymaga élt. Szerette az adomát: 
mulattatott volna fél éjen át, 
de visszatartotta a józan ész, 
puritán gondok, textus, felkelés. 
így hát, úgy tízig, tréfát, komolyat, 
mesélt száz dolgot, ilyet, amolyat, 
sírfeliratot, cigányötletet, 
s akkor, gyertyával, ágyhoz vezetett." 

(Tücsökzene: 116.) 

Érdekes, hogy több versében is öregnek mondja nagybátyját, noha valójában a tisza
becsi nyaralások idején az még egyáltalán nem volt idős ember. G. Szabó Mihály 1872. már
cius 10-én született a Szatmár megyei Méhteleken, ahol apja, G. Szabó Lőrinc lelkész volt. 
A gimnázium alsó osztályait Szatmáron, a felső osztályokat és a teológiát pedig Debrecenben 
végezte. Pályája elején hosszabb-rövidebb ideig Füzesgyarmaton, Kőrösladányban, Szente
sen és Mezőlakon lelkészkedett, majd 1905-ben került Tiszabecsre. Itt 13 évet töltött, s egész: 
pályájának kétségtelenül ez volt a legjelentősebb szakasza. 1918 őszén rövid időre Szatmárraj 
költözött, majd 1920-tól haláláig a Szatmár megyei Csaholcon lelkészkedett. 
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Életének ezek a vázlatos, külső adatai igen keveset árulnak el róla, ha azonban elmé
lyültebben tanulmányozzuk pályáját, egy átlagon jóval felül emelkedő egyéniség bontakozik 
ki előttünk. Szabó Lőrincre gyakorolt hatása szempontjából szellemének leginkább figyelemre 
méltó vonása talán az irodalom iránti erős vonzalma, amely egész életén át végigkíséri. Gim
nazista korában Horatius egyik ódájának alexandrin-verses fordításával tűnt ki, többször 
nyert első díjat a Csokonai Kör és a főiskolai Péczely alapítvány irodalmi pályázatán. Később 
is szorgalmasan dolgozott különféle egyházi és polgári lapokba. írásai jelentek meg a Debre
ceni Protestáns Lapban, a Dunántúli Protestáns Lapban, a Magyar Szóban, a Nagybánya és 
Vidékében, a Néptanítók Lapjában, a Debreceni Újságban stb. Egy kényes ügy című röpiratá
ról Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című műve is megemlékezik. 1936-ban jelent 
meg: Őseredetü Magyar Személynevek Tára című munkája. 1941-ben a Gyóni Géza Országos 
Irodalmi Társaság is tagjává választotta. 

Nyomtatásban megjelent műveinél is sokkal többet árulnak el róla kéziratban fenn
maradt naplói, feljegyzései. Különösen Tiszabecsei homokszemek című testes füzete,3 amely 
remek megfigyeléseken alapuló anekdotikus történeteket és pompásan megrajzolt népi jellem
képeket tartalmaz. Nemcsak helyenként már-már igazi íróra valló tehetsége derül ki ezekből 
a feljegyzésekből, hanem az is, hogy Tiszabecsen szinte állandó harcban állt a falu módosabb 
gazdáiból álló kapzsi, önző presbitériummal. Néhol mintha csak a Fáklya Matolcsy Miklósá
nak modellje állna előttünk. 

Saját megfigyelésein, reflexióin kívül szívesen feljegyzett füzeteibe népi mondásokat, 
sírfeliratokat, anekdotákat is. A sírfeliratok iránti vonzalmáról Szabó Lőrinc is megemlékezik 
már idézett versében. Egész tekintélyes gyűjteménye maradt fenn humoros sírversekből, népi 
bölcsességekből, találós kérdésekből. 

Az irodalmi ambíciók mellett élénk szociális és politikai érdeklődés is jellemezte G. 
Szabó Mihályt. Mezőlaki lelkész korában pl. nem kisebb hatalmassággal veszi fel a harcot 
faluja érdekében, mint az ottani Esterházy uradalom. A per folyamán sikerült is elérnie, 
hogy az uradalom nagy tanyái után is teljes községi adót legyen köteles fizetni, s ezzel jelentő
sen csökkentették a község adóterheit. Ugyancsak az uradalom és a módosabb gazdák ellenére 
községi óvodát szervezett. Bátor fellépésével csakhamar ismertté tette nevét a környéken, 
a somlyóvásárhelyi választókerület függetlenségi 48-as pártja alelnökévé választotta. Később, 
amikor Dunántúlról Szatmárba került, a fehérgyarmati választókerület 48-as pártjának lett 
az alelnöke. A 48-as eszmékhez való hűség különben is családi, hagyomány volt nála. Apja 
1849-ben, 19 éves korában önként állt be honvédnak, a szabadságharc bukása után egy ideig 
bujdosott, a kiegyezés után pedig a függetlenségi párt egyik vezérembere lett, akit Kossuth 
sajátkezű névaláírásával ellátott arcképpel ajándékozott meg.4 

Ez az öröklött 48-as ellenzékiség azonban sajátos ősmagyar kultusszal olvadt össze 
G. Szabó Mihályban. Már gimnazista korában „Horváth István egyetemi tanár rajongó magyar 
élete és jellemrajza" címen írt tanulmányt, 1936-ban pedig kiadja az „Őseredetü Magyar Sze
mélynevek Tára" című munkáját, amellyel az ősmagyar személynevek turánkodó mozgalmá
nak fellendülését akarta serkentenif Ebben a vonatkozásban különben maga is jó példával 
járt elől. Második házasságából, amelyet Sáfár Eszter tiszabecsi tanítónővel kötött 1910-ben, 
hét gyermeke született, akik a következő neveket kapták: Szende Délibáb (meghalt), Szende 
Enikő, Gyöngyvér Emese, Botond Kéve (meghalt), Szabolcs Bendegúz, Botond Lehel, Csaba 
Koppány.5 

Első pillantásra talán csak romantikus külsőségnek látszik ez a magyarkodó névadás, 
ha azonban alaposabban végiggondoljuk a dolgot, szinte lehetetlen észre nem vennünk a kor 
nacionalizmusával, a különböző fajvédő jobboldali ideológiákkal való összefüggését. S ha 
ezek a nézetek csak a húszas és harmincas években — az ellenforradalmi kor mérgező légköré
ben — bontakoztak is ki véglegesen G. Szabó Mihályban, nacionalizmusának csíráit nem 
nehéz felismerni korábbi megnyilatkozásaiban, fennmaradt írásaiban sem. S ez mindenesetre 
arra figyelmeztet bennünket, hogy Szabó Lőrincre gyakorolt hatását nem szabad egyértel
műen pozitívan értékelnünk. Hogy sok pozitív indítékot is kapott tőle, az kétségtelen. Mint 
már láttuk, mindenekelőtt az olvasás megkedvelését, az irodalom szeretetét. Csaknem bizo
nyosra vehető azonban az is, hogy Szabó Lőrinc nacionalizmusának gyökerei is ezekbe a 
tiszabecsi nyarakba nvúlnak vissza. 

Nem kevésbé ellentmondásosak G. Szabó Mihály társadalmi nézetei sem. Letagadha
tatlan, hogy erős fogékonyság élt benne a szociális problémák iránt. Még idősebb korában 
is állandóan foglalkoztatta a parasztság helyzete és felemelkedésének lehetősége. Az ő kezde-

3 G. SZABÓ SZABOLCS tulajdonában. 4 Az életrajzi adatokban G. SZABÓ MIHÁLY kéziratos önéletrajzára és fia szíves szóbeli közléseire 
támaszkodtam. 6 A Gáborjáni Szabó-család története, összeállította: G. SZABÓ MIHALY. Kézirat, G. Szabó Szabolcs 
tulajdonában. 
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ményezésére jött létre 1940-ben az ököritói népfőiskola, s ezen a réven Móricz Zsigmonddal is 
kapcsolatba került, aki kezdettől fogva nagy figyelemmel kísérte szülőföldjének ezt a sokat 
ígérő megmozdulását.6 

Másfelől azonban ez a szociális érdeklődés konzervatív nézetekkel párosult. Irtózott 
minden erőszaktól. A társadalmi viszonyok javulását nem a tömegek erejétől, hanem az 
uralkodó osztályok lelkiismeretének felébresztésétől remélte. Világfelfogását jól kifejezi 
A Gáborjáni Szabó-család története című munkájának következő néhány mondata: „Beteges 
ábrándozás helyett jobb, ha a világ kezdetétől tartó adottságok szerint a krisztusi szeretet 
egyedül üdvözítő elve alapján kölcsönösen ápoljuk az egyes társadalmi rétegek érdekeit,, 
összhangba hozva azokat egymással a „suum cuique" jogelve értelmében. Vessünk számot 
vele, hogy már csak azért se tehetünk máskép, mert a Magyarországot teljesen betöltő szüle
tés, rang, foglalkozási mód szerint rétegeződő társadalmat más alapokra helyezni már úgyis 
merő képtelenség. Különben is jól van ez így; a fő, hogy legyen minden irányban igazán 
igazság." 

Hogy mennyit szívott magába ezekből a nézetekből az ifjú Szabó Lőrinc, azt nehezen 
lehetne pontosan kimutatni. Pályája elején tudatosan szembefordult ezzel a konzervativiz
mussal, később azonban mintha maga is ebbe az irányba kanyarodott volna vissza. Termé
szetesen a dolgok túlságos leegyszerűsítése lenne, ha a költő egész világnézeti fejlődését, eré
nyeit és tévelygéseit kizárólag erre az egyetlen forrásra akarnánk visszavezetni. Aligha von
ható azonban kétségbe, hogy a tiszabecsi nyaralásoknak Szabó Lőrinc nacionalista nézeteinek 
és társadalomszemléletének a kialakulásában egyaránt jelentős része volt. 

Egyébként az ifjú Szabó Lőrinc Tiszabecsen alig lát meg valamit a faluból, a nép igazi 
életéből, jóformán csak azt veszi észre, ami a paplak léckerítése mögül látható. Jellemző, hogy 
nagybátyján kívül csak a tanító és a harangozó fiának alakját képes fölidézni a becsi tartóz
kodások elsüllyedt világából, tehát azokat, akik a legközvetlenebb kapcsolatban álltak a 
paplakkal. 

Nagybátyján kívül a legmaradandóbb benyomást kétségtelenül Szentpétery Sándor 
tanító tette rá Tiszabecsen. Ha a nagybácsiról elmondható, hogy nem mindennapi, átlag falusi 
pap volt, legalább olyan joggal állapíthatjuk meg Szentpétery Sándorról is, hogy nem a közön
séges, átlag falusi tanítók sorába tartozott. Míg azonban G. Szabó Mihályt inkább átfogó 
műveltsége, erkölcsi komolysága, irodalmi ambíciói, szenvedélyes közéleti tevékenysége emelte 
az átlag fölé, addig Szentpétery főként különcségével, bohémségével különbözött társaitól. 
Művészkedő, ezermesterkedő ember volt. Egy sokfelé érdeklődő, kibontakozni azonban iga
zán nem tudó, elkallódó zseni. Szabó Lőrinc már az emlékeket felidéző első levelében is megem
lékezik róla. („Szentpétery, az ügyeskezű tanító, szegény annyit ivott és olyan ügyesen festett,, 
és madarat is tömött és akinek flóbere volt.") Később pedig versben örökíti meg alakját: 

. . . „Nyurga, tüdőbajos, 
lelkes és lázas, örök tervkovács, 
egy személyben rajzművész volt, vadász, 
madártömő és kántor. Flóbere 
nyárfák legtetejéről szedte le 
a csókát. Nótát, viccet, ibriket 
s messze földről szerzett kolibriket 
gyűjtött, s bélyeget, mindent . . . "> 

Menyecskék miatt 
megkergette négy vasvillás paraszt, 
s végül borba fúlt vézna zsenije." 

(Tücsökzene: 141.)= 

E tömör jellemzés mögött egy különös élet áll. Művészi hajlama, különösen a festészet 
iránti tehetsége, már gyermekkorában megmutatkozott. Apja azonban, aki gimnáziumi igaz
gató volt Kunszentmiklóson, nem engedte művészpályára. Később mégis továbbfejlesztette 
tehetségét, s többek között Feszty Árpád és Cserna Károly méltatták figyelemre nem minden
napi képességeit, s biztatták további munkára. Ő azonban mégis elsüllyedt. Falusi tanító lett, 
s belefulladt a vidék porába. Később Hermán Ottó figyelt fel rá, s akarta maga mellé felvinni 
a Madártani Intézetbe, mert nemcsak festeni tudott ügyesen, hanem különös tehetsége volt 
a madarak preparálásához is. Végül ebből sem lett semmi. A maga gyönyörűségére azonban' 
továbbra is festegetett, s nagy szenvedéllyel vadászott a ritka madarakra. Kiterjedt levelezést 
folytatott, kameruni és brazíliai partnereivel cserélgette a preparált madárbőröket. 

6 G. SZABÓ SZABOLCS szóbeli közlése. Móricz Zsigmond idevonatkozó leveleit a közeljövőben fogom? 
publikálni. 
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Mint G. Szabó Mihály, később ő is elkerült Tiszabecsről. 1924-ben az Eger melletti 
Andornakon telepedett le, nyugalomba vonulása után pedig Egerben élt.7 Utolsó éveiben 
új festészeti eljárásával és különös színhatású, saját készítményű festékeivel keltett feltűnést. 
Kísérleteiről, vagy ahogyan ő mondta, „felfedezéséről" az országos közvélemény is tudomást 
szerzett. Az Est 1936. március 28-i számában A színek regényes életű muzsikusa címmel hosz-
szabb riportban számol be Szentpétery Sándor különös festészeti titkairól. A „titok", a fel
fedezés mibenléte persze nem egészen derül ki a cikkből, a riporter — Bakos Ákos — azonban 
lelkes hangon méltatja a különös ember különös festészetét: „Csodálatos panoráma tárul 
elém. A gerendás szoba mind a négy fehér fala tele képpel. De olyan friss képekkel, amilyent 
én még soha nem láttam. Kartotékok nyílnak ki előttem, kép-kép mindegyikben, kartonra, 
papirosra festett csendéletek, állatképek. Vízfestés, pasztell? Nem. Valami egészen más. Ez 
Szentpétery kántortanító úr nagy tudománya és felfedezése." 

Szentpétery pedig így nyilatkozik munkájáról: „Harminc év óta kísérletezem és a 
színeknek lettem a muzsikusa. Sikerült olyan festékeket feltalálnom, amilyeneknek sehol a 
világon nincsen párja . . . Ez az én nagy titkom. Bizonyos vegysóval felforralt hőiével, eső
vízzel és még más titkokkal készítem az én festékeimet. Nincs az a hatalom, amelyik el tudná 
halványítani az én színeimet. . . " 

Van ebben a nyilatkozatban valami az alkimisták sarlatános titokzatosságából, de ezt 
leszámítva is egy nem mindennapi, félresiklottságában, elkallódottságában és különcségében 
is rendkívül érdekes egyéniség bontakozik ki előttünk, aki bizonyára jelentős hatással volt az 
ifjú Szabó Lőrincre, főként a művészi pálya iránti érdeklődés felkeltésével. Hogy ez a feltevés 
nem alaptalan, azt talán az a tény is támogatja, hogy Szabó Lőrinc unokatestvére, G. Szabó 
Kálmán, aki szintén többször vakációzott abban az időben Tiszabecsen, s akivel együtt jár
tak Szentpéteryhez festegetni, vadászgatni, később rajztanár és neves festőművész lett. Talán 
Szentpétery nélkül is azzá lett volna, aligha lehet azonban kétségbe vonni, hogy egy ilyen 
eredeti, színes, bohém egyéniség szerepet játszott a közelébe került fogékony fiatalemberek 
képzeletének, alkotásvágyának felgyújtásában. 

Érdekes, hogy Szentpétery később elvesztette szeme elől Szabó Lőrincet, nem tudott 
róla, hogy ifjú barátja neves költő lett, a diák Szabó Lőrincre azonban még több mint 20 évvel 
később is emlékszik. G. Szabó Mihályhoz írott levelében érdeklődik, mi lett testvérének fiá
ból, Lencikéből. 

A tiszabecsi emlékeket megörökítő versek harmadik szereplője Kondor Laji, a haran
gozó fia. Ma is Tiszabecsen él, 1958-ban 60 évesnek mondta magát, így egy-két évvel idősebb 
lehetett Szabó Lőrincnél. Mint a harangozó fia, mindennapos volt a paplakban, apját helyet
tesítve hivatalból is a pap körül kellett segédkeznie. Az ott vakációzó diák számára azonban 
nemcsak egyszerűen belső szolga volt, hanem sokkal inkább afféle „fegyverhordozó", vagy 
idegenvezető, akivel biztonságosabban lehetett nekivágni a tiszai füzeseknek, aki tudta, hol 
lehet veszély nélkül fürödni, ismerte a madárfészkeket, de otthon, a parókia nagy kertjében 
is hasznos játszótársnak, barátnak bizonyult. Erre már csak azért is szükség volt, mert más 
diák nem igen akadt a faluban. Istenhátamögötti kis falu volt Tiszabecs a század elején, 
vasútja ma sincs, akkor még kövesútja sem volt. A papon, tanítón kívül értelmiségi ember 
nem igen lakott benne, a parasztok pedig nem taníttatták fiaikat, még a jómódúak sem, 
akiknek lett volna miből. Ha bátyja és unokatestvére nélkül nyaralt ott Szabó Lőrinc — s 
leggyakrabban így történt —, akkor nem igen került hozzá illő korú társasága. A szomszéd 
faluk papi családjai és a környékbeli rokonok össze-összejöttek ugyan néha G. Szabó Mihály 
házában, a kissé félszeg diák azonban inkább szenvedett a hangos kedvű vendégek és kuncogó 
csitrilányaik közelében, minthogy igazi társakra, barátokra talált volna. Éppen ez a magá
nyosság teszi érthetővé a nagybácsi egyéniségének az ifjúra gyakorolt rendkívüli hatását, és 
azt is, hogy annyira az ezermesterkedő Szentpétery bűvkörébe került ezekben az években. 

Kondor Laji volt az egyetlen hasonló korú társ, aki a tíz éven át ismétlődő vakációzás 
állandó szereplője lett, s akire 30—35 évvel később is név szerint visszaemlékezik a költő. 
Legnagyobb élménye vele kapcsolatban a közös harangozás a toronyban. Falusi gyermekek 
számára eléggé megszokott, de azért mindig izgalommal végzett mulatság, szórakozás a 
harangozás. A 10—15 éves fiúk valósággal versengenek érte, s nem kis eredménynek számít, 
ha sikerül a harangozó vagy az őt helyettesítő családtag kegyeibe férkőzni. Nem is annyira 
a harangozás, hanem már maga a torony mennyi izgalmat rejt, mennyi csábítással vonz. 
A kis diáknak, aki addig városban lakott, csak Becsen van alkalma megismerni ezeket az 
izgalmakat. Őt is magával ragadja a magasság mámoros fönnsége, a harangozás pedig nem
csak izmait erősíti, hanem ügyességét, bátorságát is próbára teszi. 30 évvel később, az emlékek 
felidézése közben is végigfut rajta a borzongás, amikor kamaszos vakmerőségükre gondol. 

7 Az életrajzi adatokat SZENTPÉTERY SÁinxm G. Szabó Mihályhoz írt, Egerben, 1939. december 
7-én kelt leveléből vettem, amelyet G. Szabó Szabolcs bocsátott rendelkezésemre. 
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"Harangozás kézben ugyanis — csak úgy játékból — megfogták a harang szélét, hogy aztán 
gyorsan elkapják a kezüket az irtózatos erővel lecsapó harangnyelv ütése elől. 

A háborús nyarakat is nagybátyjánál tölti Szabó Lőrinc egészen 1918-ig, amikor 18 
évesen őt is magával sodorja a háború mindig új és új áldozatokat kívánó áradata. Szerencsére 
mire kiképeznék, vége a háborúnak, egyúttal azonban vége a tiszabecsi idilleknek is. Ő egye
temista, újságíró, költő lesz, de nagybátyjáék is elkerülnek onnan. A kapcsolatot azonban 
tartják életük végéig. Utoljára 1938-ban látogatta meg nagybátyját, akkor már Csaholcon. 
Tiszabecsen 1918 után nem járt soha többé. Az ott kapott élmények, benyomások azonban 
végigkísérték egész életén. Csak később ébredt igazán tudatára, mit hozott magával a rekkenő 
tiszabecsi nyarakból, s a múló évekkel egyre erősödő nosztalgiával vágyott vissza az ott töl
tött gyermek- és ifjúkor emlékeihez. Ahogy maga írja: , , . . . mindig erösebben, mindig több
ször, azt kellett éreznem, hogy számtalan kis és nagy emlék, tapasztalat, megfigyelés, ami az 
ember boldogsága, számtalan tudás bizony odaköt, onnan eredt, onnan éltet." 

Hogy egész emberi és költői fejlődése szempontjából mit jelentett számára Tiszabecs, 
azt ő maga fogalmazta meg legtömörebben a Tücsökzene egyik legszebb, leglíraibb darabjában: 

„Szatmár, Tiszabecs, rekkenő nyarak, 
húsomba ittam parazsatokat, 
húsomba és csontomba fényetek, 
tigrisrőt napot, szeszlángkék eget, 
vad deleket, mikor szinte kigyúl 
az árnyék is és menekül, lapul, 
meggy, málna vérét, felforrt temetőt, 
szikra lepkét, villám szitakötőt, / 
nagy búzatáblák öntvény aranyát, 
tátott szájjal lihegő éjszakát, 
s ami csak szép volt, valóság s csoda, 
egész falvak, megyék káprázata, 
s ami csak jó, mindazt, amit ide
hoz valahonnan ez a tücsökzene, 
mind, ami fény van bennem és öröm, 
mind nektek köszönhetem, köszönöm, 
vakációim, rekkenő nyarak, 
s Mihály bátyám, . . . ki vagy a föld alatt." 

(Tücsökzene: 115.) 
II. 

„ . . . kik mikor minden remény elhagyott, 
segítettetek, vigasztaltatok, Buda, Sóstó
hegy . . . " 

Másodszor 1945/46 telén került Szabó Lőrinc közelebbi kapcsolatba a Nyírséggel-
A háború utáni inflációs, nehéz télen jó másfél hónapot töltött ekkor a Nyíregyháza melletti 
Sóstóhegyen, Thomas Ernő házában. Thomasékkal kezdő költő korában ismerkedett meg, 
mikor még ők is a fővárosban éltek. Gráfék révén kerültek baráti kapcsolatba, akiknél Szabó 
Lőrinc, Pestre kerülésének első időszakában, egyetemi hallgató korában lakott, s akikről 
önéletrajzi versciklusában is több helyen megemlékezik. Thomas Ernő pénzügyi főtanácsos 
volt, de prózai foglalkozásával ellentétben, volt benne valami bohémes hajlam. Felesége 
pedig egyenesen rajongott az irodalomért, a művészetekért. A XVII—XVIII. század irodalmi 
szalonokat fenntartó széplelkű asszonyainak volt kései utóda. Több íróval és művésszel is 
baráti kapcsolatban álltak, s anyagilag is szívesen segítették a fiatal tehetségeket. A nyugdí
jazás után, még a harmincas évek közepe táján, Sóstóhegyre költöztek, ahol kisebb szőlő
birtokuk volt. A kapcsolatot azonban ezután sem szakították meg pesti barátaikkal, így 
Szabó Lőrinccel sem. A háború, különösen pedig Budapest ostroma egy időre elvágja ugyan 
őket egymástól, a nyugalom helyreállása után azonban ismét felveszik az érintkezést. 1945 
őszén szinte- egy időben adnak kölcsönösen életjelt magukról. S érdekes, hogy egymástól füg
getlenül, már az első híradásokban mindkét részről fölmerül a sóstóhegyi látogatás, illetve 
hosszabb ott tartózkodás gondolata. 

A látogatás előzményeiről, s a sóstóhegyi tartózkodás történetéről a költő-Thomasék-
hoz írott leveleiből, s Thomas Ernő ma is Sóstóhegyen élő leánya, Thomas Marian szíves szó 
béli közléseiből, egész kis múzeumra való emléktárgyaiból, dokumentumaiból meglehetőser 
pontos és hiteles képet alkothatunk magunknak. Szabó Lőrinc első levele 1945. november 14-rő 
való, s már ez az első dokumentum sem csupán azért érdemel figyelmet, mert a Thomasékka 
való kapcsolat újrafelvételét, s egyúttal a sóstóhegyi látogatás tervét tartalmazza, hanen 
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mindenekelőtt azért, mert érdekesen világítja meg a Tücsökzene keletkezésének körülményeit, 
főként a ciklus koncepciójának kialakulását. Csaknem három hónappal későbbi időből szár
mazik ez a levél, mint a G. Szabó Mihálynénak szóló vigasztaló írás, mégis mintha csak foly
tatása lenne annak. Folytatása, s egyben kiegészítése is. Míg abban a nagybácsi halálával 
kapcsolatban főként az elsüllyedt gyermekkor tiszabecsi emlékeit idézi, addig itt már közvet
lenül a mű megírásának körülményéiről számol be, akkori lelkiállapotába és költői műhelyébe 
«gyaránt bepillantást engedve. A levél elején mentegetőzik, hogy korábban nem írt, majd a 
következőképpen folytatja: 

„A másik ok már kellemesebb. Azért sem írtam ti., mert minden maradék időmet, ide
gemet, minden rezzenésemet igénybevette egy nagyarányú új költői munka, amelyet épp a 
legrosszabbkor kezdtem el, de olyan legjobb lendületben, hogy azért még az életemet is elad
tam, vagy elhagytam volna. Képzeljétek: elkezdtem írni egy verses önéletrajzot! Olyan mun
kát, amely eleinte egészen másnak indult, egy versnek, középhosszú kis lírai darabnak. S az 
-egy versből egy hét alatt kinőtt egy 250—300 versből álló kompozíció elképzelt kerete, aztán 
a keret kezdett kitöltődni, megtelni, előbb ez a szektora, aztán az, egyszer a gyermekkori rész 
aztán, egy nagybátyám halála miatt, a tiszabecsi nyaralások emléksorozata, és így tovább. 
A legszörnyűbb napokban is ezen a verscikluson, ezen a lírai életrajzon dolgoztam, soha sem 
észlelt munkabírással, nyilván menekülve ,,in die Arbeit", „a munkába", szerencsére, s nem 
„in die Krankheit", „a betegségbe", ahogy a freudisták előírnák. Az egésznek a kisebbik 
fele már kész is van, összesen 109 darab: az utolsó öt egész esztendőben nem írtam annyi ere
deti verset, mint az utolsó három hónap alatt! És az alatt az idő alatt megint félretettem 
bizony én mindent, félre mindent, amit nem nyomott kezembe a perc kényszere s egy-egy 
szeszélye: még és még és még dolgoztam, a magam művén, a váratlanon, a nagyszerűen hala
dón, folyton remélve, hogy. majd csak elintézem egyéb szívbeli és másféle dolgaimat, szük
ségeimet, kötelezettségeimet is, és rá-rágondolásokkal üzengetve, tényleges levél helyett, 
egy-egy drága emberemnek, köztük tinektek. Gondolom, örültök a hírnek, s úgy igyekszik látni 
a dolgot a ti jóakaratotok is, ahogyan az én önzésem: megbocsátható érte a mulasztás. 

És ezen a ponton hadd kérdezzek meg rögtön valamit, amire már jóideje szintén készü
l ö k . . ., — egyszóval: hadd kérdezzem meg rögtön, hogy nem jelentkezhetnék-e én mostaná
ban a ti baráti kúriátokba vendégnek, fizető vendégnek? Szeretném három hónap alatt befe
jezni a munkámat, hogy tavaszra kijöhessen . . . — és ehhez most már minden napot rette
netesen ki kellene használnom. Három helyen érdeklődtem, válaszom még nincs sehonnan, — 
az egyik hely ti vagytok —: a koszt most nem fontos, csak a magány, a csend, meg a meleg 
szoba; az utóbbi sajnos nincs meg itthon, s nem is lesz meg ezen a télen: legfőképp ezért men
nék most vidékre. Zalaegerszeg, Badacsony (egy menedékház), Nyíregyháza közt dől el a közel
jövő. Bár igaz, a minap felvetődött egy váratlan svábhegyi lehetőség is, elsőrangú külsősé
gekkel, de majdnem megoldhatatlan étkezési helyzettel. . . Tudom, hogy gondoltatok ránk 
már régebben is, és hogy hívtatok; ez ad most bátorságot rá, hogy én magam jelentkezzem." 
1945. nov. 14.) 

A költő néhány nappal később írt következő leveléből derül ki, hogy előző levele talán 
még meg sem érkezett rendeltetési helyére, amikor ő már meg is k'apta Thomasék meghívását: 

„Végtelenül megható a szeretetetek. Négy napon át szinte csak tirólatok volt szó a 
házunkban. írtam a négyoldalas levelet, postán, amely azóta (bár késve adtam fel) már bizo
nyára megérkezett, s amelyben épp azt kérem, amit Juliska útján magatok ajánlotok fel 
a legszívélyesebben. Szombaton este aztán megjött ez a két debreceni szeleburdiság, a krumpli
val, almával, sziruppal, liszttel, a jércécske négy tojásával, mindennel s a sok hírrel! Ez már 
válasz volt az oda sem ért levélre. Tegnap pedig a másik küldönc futott be, délután, a csomag
gal, amelyről még írok, s a meghívó levéllel. — De úgy látom, talán túlságosan siránkoztunk, 
vagy a lányok ecsetelték túlvad színekkel a rossz helyzetünket; olyan egészen kutyául ugyanis 
mégsem vagyunk, hogy még — útiköltséget is küldjetek a meghívás mellé! Jaj, istenem, de 
megható és megszégyenítő a jóságotok!" (1945. nov. ?) 

Ugyanebben a levélben újra megfogalmazza látogatásának célját is. Világosan kifeje
zésre juttatja, nem azért utazik, hogy kellemesebb környezetben húzza át az ínséges telet, 
hanem dolgozni akar: 

„A meghívást még egyszer köszönöm. Úgy teszek majd mindennel, ahogy kérted, 
Ernő. Nagyszerű a jó koszt, de most a meleg a fontos, hogy dolgozni tudjak . . . Elsősorban 
a hideg elől, s azért húzódnék hozzátok, vagy máshova, hogy tavaszra meglegyen a munkám. 
A többi tipp még lóg a levegőben, a válaszoknak mostanában kellene befutniuk . . . Ha meg
oldható az utazás, talán megosztanám a telelésemet. A Bakonyban a magány vonz. Nálatok 
a szeretet és a biztonság . . . " 

Beszámol munkája előrehaladásáról is: ,,A nagy versből most már 114 darab van 
készen . . . De jó volna valami nagy ugrást tenni a munkában ! Most csak ez a fontos, egyes-
egyedül ez!" 
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Majd még ezt fűzi hozzá: „Százféle apróság miatt nem mehetek azonnal. Kb. tíz nap 
kell, hogy indulhassak. Ha csak tőlem függene, rögtön mennék." 

A százféle apróságnál is nagyobb gond azonban maga az utazás, amely 1945 telén 
valóban nem tartozott a könnyű és kellemes dolgok közé. Előbb egy alkalmi autóban remény
kedett, végül azonban mégis vonaton tette meg az utat. Kapott az alkalmon, amikor paraszt
párti ismerőseitől meghallotta, hogy egy külön motorvonat országgyűlési képviselőket visz 
Kisvárdára, amellyel ő is elmehetne Sóstóhegyig.8 

1945. december 8-án éjjel érkezett Sóstóhegyre. Az utazás olyan váratlanul jött, hogy 
Thomasékat nem is értesíthette érkezéséről. így az állomásról egyedül kellett nekivágnia az 
útnak, hogy vendéglátói házát megkeresse, korábban ugyanis még nem járt náluk. Sóstóhegy 
nem falu, hanem szőlőtelep Nyíregyházától kb. 6 km-re a záhonyi vasútvonal mentén. A házak 
nem szabályos utcarendben sorakoznak, hanem magányosan állnak, szétszórva a szőlőkben,, 
gyümölcsösökben. Ráadásul hideg téli éjszaka volt, a dimbes-dombos, homokos tájat, az uta
kat is vastag hó borította. Jó időbe telt tehát, míg a vasúti pályaőr magyarázata alapján 
Szabó Lőrinc megtalálta Thomasék lakását. A ház, amelyet a költő kúriának nevezett idézett 
levelében, valójában inkább szerény nyári lak, két szobával, a hozzátartozó egyéb helyisé
gekkel, valamint a szükséges gazdasági épületekkel. Nyáron nagyon szép a környezet. A ház 
előtt néhány szép fenyő, az udvaron hatalmas diófa, a falakat repkény futja be, s közel és 
távol mindenütt szőlő és gyümölcsös. A havas decemberben azonban meglehetősen sivár és 
elhagyott. A család télen csak az egyik szobát használta, a vendégszoba azonban éppen fog
lalt volt ezen az éjszakán, a tanítónő aludt ott/ így a hirtelen jött vendégnek a konyhában 
készítettek fekhelyet az első éjszakára. 

így kezdődött Szabó Lőrinc másfél hónapos sóstóhegyi tartózkodása, amelyben a 
Tücsökzene jelentékeny részét alkotta. A fennmaradt tárgyi emlékekből, Thomas Marian 
elbeszéléseiből, s a költő későbbi leveleiben újra meg újra felbukkanó, az előbbieket hitelesítő 
visszaemlékezéseiből nem lenne nehéz feladat összeállítani ennek a hat hétnek a részletes tör
ténetét. Ezúttal azonban figyelmünket főként a Tücsökzene megírásának körülményeire, a 
nagy mű előrehaladásának problémáira korlátozzuk. A költő életének külső eseményeiből, a 
Sóstóhegyen töltött napok krónikájából csak annyit idézünk, amennyi elkerülhetetlen, s 
amennyi a Tücsökzenére vonatkozó dokumentumok megértéséhez is feltétlenül szükséges. 

Az a lázas munkalendület és alkotási vágy, amelyről utazás előtti leveleiben írt. Sós
tóhegyen sem hagyja nyugodni, nem engedi elmerülni a baráti vendégeskedés különben jóleső 
hullámaiba. Szinte az első naptól kezdve rendszeresen dolgozik. A vendégszoba, amelyben 
aludt, kevésbé védett, nehezebben fűthető, ezért nappalra ő is a család szobájába húzódott.. 
A cserépkályha közelébe helyeztek neki egy kis asztalt, ott írogatott egész nap. Nem kelt 
ugyan nagyon korán, de aztán — rövid megszakításokkal — egészen estig íróasztalánál ült. 
Munka közben teljesen önmagába merült, környezetének életéről alig vett tudomást, mintha 
mindig egyedül lett volna a szobában. A vendéglátók igyekeztek is minél kevesebbet zavarni, 
azonban akkor sem zavartatta magát, ha jelen voltak. Sőt még bíztatta is őket, csak járjanak-
keljenek nyugodtan, mintha ő ott sem lenne, mint ahogy lélekben nem is volt ott ilyenkor,. 
az elsüllyedt, messzi gyerrhekkor emlékképei között időzött, gyermek- és ifjúkorát élte újra 
az alkotás lázas, fehér izzású magasfeszültségében. De még testileg is máshová képzejte magát. 
Gyakran mondogatta, hogy úgy érzi munka közben, mintha egy kávéházban, vagy szerkesztő
ségben lenne, amelynek megszokott zaja nem zökkenti ki teremtő hangulatából. A szobának 
azt a sarkát, ahol ő dolgozott, el is nevezte ,,Tücsök-kávéház"-nak. Asztala fölé kemény kar
tonból készített táblácskát akasztott a falra, amelyre saját kézírásával a következőket írta: 

A „TÜCSKÖK" . 
SZERKESZTŐSÉGE ÉS KÁVÉHÁZA 

SÓSTÓHEGY 

TULAJDONOS: 
Thomas Ernő 
Thomas Ernőné 
Thomas Marianne 

TÖRZSVENDÉG: 
1945. XII. 
1946. I. Szabó Lőrinc 

8 THOMAS MARIAN szíves szóbeli közlése. 
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A szobát ritkán, s akkor is csak rövid időre hagyta el. A kemény téli idő, a nagy hó 
visszariasztotta a nagyobb sétáktól, csak a postára ment el néha-néha. Délutánonként, ha 
egy kis mozgást kívánt, séta helyett inkább a favágásban segédkezett a házigazdának. Erről 
ő maga is megemlékezik egyik nem sokkal később írott levelében; „De sokat gondolok ma
gukra, de szívesen gallyaznám azt a fát." (1946. február 17.) 

Nemcsak kint segédkezett azonban szívesen a favágásban, bent a tűzhely előtt is 
elfarigcsált néha, foga között halkan fütyörészve. E farigcsálások emlékét őrzi egy akácfából 
készített csinos papírvágókés, amelyet Szabó Lőrinc Thomasnénak ajándékozott. A kés 
penge-részének egyik oldalán a költő jellegzetes kézírásával ez olvasható: Máriának — Szabó 
Lőrinc. A másik oldalán pedig az ott tartózkodás időpontja: Sóstóhegy, 1945. XII. 8—7946. I. 
A dátum ugyanúgy befejezetlen, mint a Tücskök szerkesztőségének és kávéházának tábláján. 
A befejezetlenség oka is ugyanaz. Amikor készítette a költő, még.nem tudta, meddig marad. 
Elutazása pedig olyan váratlanul és gyorsan történt, hogy akkor ilyen apróságokra már nem 
gondolhatott. 

A munkájával szépen haladt, ezért általában jókedvű és elégedett volt. Volt olyan 
nap, amikor négy-öt új verset is írt. Ilyenkor ebédnél, vagy este büszkén dicsekedett az új 
„tücskök"-kel, s szívesen, külön kérés nélkül is mindig felolvasta az aznapi „termést". Persze 
nemcsak dicsekvés volt ez, hanem hozzátartozott alkotási módszeréhez. Az önellenőrzésnek 
egy fajtáját jelentette a költő számára. így akarta lemérni műveinek hatását, s érdeklődéssel 
várta mindig a család észrevételeit, megnyilatkozásait. Az elkészült darabokat még nem 
tekintette lezárt, végleges megoldásoknak, újra és újra munkába vette őket, csiszolta, alakí
totta, nemegyszer újra írta az egészet. 

Munkamódszeréről nem sokat beszélt, de nem is csinált különösebb titkot belőle. 
Ötleteit, gondolatait először gyorsírással jegyezte le, mintha csak arra vigyázott volna, hogy 
az ihlet percének egyetlen gondolata vagy érzése se röppenjen el tőle. A gyorsírást különben 
is nagyon szerette. Amikor nem dolgozott, kezével akkor is gyakran írt gyorsírás-jeleket a 
levegőbe. Míg nem ismerték ezt a szokását, furcsán néztek rá. Olyanok voltak ezek a különös 
mozdulatok, mint valami varázslat, bűvös ráolvasás szertartásának hókuszpókuszai. A gyors
írásos jegyzetekből született meg aztán a vers, amelyet most már rendes írással rögzített. 
Kézírásán sokat javítgatott, egész sorokat újakkal cserélt fel, míg. végül megfelelőnek találta. 
A kész verseket aztán le is gépelte, de előfordult, hogy még a gépelt szövegen is változtatott. 
Thomaséknak nem volt írógépjük, a postamesternőtől kértek egyet kölcsön, azt használta a 
költő egész ott tartózkodása alatt. 

A versek legépelése után a jegyzeteket és fogalmazványokat eldobta, és arra kérte a 
családot, tüzeljék el, semmisítsék meg. Még hazatérése után írt egyik levelében is megismétli 
ezt a kívánságát: „A „tücskök" másodpéldányait, kérem, legyenek szívesek elégetni; majd 
küldök én maguknak igazi, végleges kéziratot, csak legyen meg a kö te t . . ." (1946. mára 6.) 

Thomasék sokkal jobban tisztelték a költő akaratát, semhogy ne teljesítették volna azt. 
Féltő és szerető gonddal őriztek* meg tőle minden emléket, de a fogalmazvány-kéziratokat, 
sajnos, valóban elégették. Sajnos, mert a fogalmazványokban kísérhetnénk végig az egyes 
darabok kialakulását az ötlet megszületésétől a végleges megoldásig. 

Egyetlen fogalmazvány-papír kerülte el véletlenül a pusztulást, amely két oldalán a 
Tücsökzene 218. és 219. darabjának (Verkli és A Halál Tengere) első változatát tartalmazza. 
Érdemes és tanulságos egymás mellé állítani a kéziratban fennmaradt és a kötetben megjelent, 
végleges szöveget. 

A fogalmazványban megőrzött szöveg: 

„És közben folyt az élet. Iskola, ' . 
háború, szerelem. Otthon a 
szegénység. Könyvek és könyvek megint. 
Reggelek, esték és évszak szerint 
havak és fények, öröm és panasz, 
mindig másféle, mindig ugyanaz. . 
Könyvek és könyvek és könyvek megint, 
bizonyítványok már szokás szerint, 
Tiszabecs újra, titok, szerelem, 
és háború és romlik a szemem, 
Zoltán katona, a húgom beteg, 
és könyvek újra, könyvek, rengeteg, 
és nyári hold, szívek zűrzavara, 

.és égő avar őszi illata, 
minden emléket őrzök, hurcolok 
és amit tudni kéne, sose fogy, 
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és Jceresem magam. — Hol vagy, életem? 
Hang szól: Túl az Ég verő Hegyeken." 

A nyomtatásban megjelent végleges megoldás: 
„Közben háború és hétköznapok. 
Könyvek. Szerelem. A verkli forog. 
Könyvek. És tavasz. Hajnalka beteg. 
Erősebb mínuszos szemüveget 
rendel az orvos. Nyár Tiszabecsen. 
Beber bevonul. S megint szerelem. 
S to glükümálon, és kórházvonat. 
Egy ápolónő ópiumot ad. 
S könyvek megint, Peer Gynt, és új mozik, 
s a sötétben két szem találkozik, 
s őszi hold kél, szívek zűrzavara^ 
s óh, égő avar esti illata! 
Aztán Sorade stet nive candidum. 
S varjú mondja: Kár, s ágyú bőgi: Bum! 
S könyvek, szerelem és könyvek megint, 
és verkli bent és verkli odakint. . . 
S hang kérdi: „Hol vagy, végső értelem?" 
S felel: „Túl az Égverő Hegyeken!" 

Mint látjuk, nem apró simítgatásokról, stiláris javításokról van itt szó, hanem szinte 
teljesen más versről. Az alapmotívumokat meghagyja, de aztán egész sorokat újakkal cserél 
fel. Az egészet valahogy tömörebbé, keményebbé, plasztikusabbá, ugyanakkor kissé elvon
tabbá is teszi. 

A másik' költemény két változata között nincs ilyen nagy különbség, de azért az is 
szemléltetően mutatja, milyen műgonddal keresi a költő a végleges megoldást. 

A kézirat szövegé: 

Mentünk. Elöl Gilgames. Alagút. 
Őre szavakat mormolva aludt. 
Ki vagy? — „A tudás." — Tudásod? — „Titok." 
— Azt keresem. „— Menj át és megtudod !" 
Végtelen akna záródott körénk. 
Egy év hátul kioltotta a fényt. 
Elöl Gilgames. Egyforma sötét. 
Aztán én. Éj, csönd. A második $s. 
Mentünk. Gilgames. Egyforma sötét. 
Aztán én. Éj, csönd. A harmadik év. 

' Elöl Gilgames. Egyforma sötét. 
Aztán én. Éj. csönd. A negyedik év. 
Mentünk. Gilgames. Egyforma sötét. 
Aztán én. Éj, csönd. Az ötödik év. 
Elöl Gilgames. Az akna sötét 
Végén fényt gyújtott a hatodik év. 
Hét év. Kiléptünk: megváltás! S íme, 
előttünk állt a Halál Tengere. 

A kötetben napvilágot látott végleges szöveg: 

Égverő Hegyek. Lent szűk alagút. 
Ott találtuk Szidari Szabitut. 
Gilgames szólt: „Istennő, átjutok? 
S ott mi vár?" „Menj: hét év, és megtudod!" 
Zegzugos, sötét akna nyílt elénk. 
Mentünk. Egy év kioltotta a fényt. 
Mentünk. Mindenütt egyforma sötét. 
Éj, csönd. És elmúlt a második év. 
Mentünk. Mindenütt egyforma sötét. 
Éj, csönd, más semmi. A harmadik év. 
Mentünk. Mindenütt egyforma sötét. 
Éj, csönd, más semmi. A negyedik év. 
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Mentünk. Mindenütt egyforma sötét. 
Éj, csönd, más semmi. Az ötödik év. , 
Mentünk. Nagymessze az akna sötét 
végén fénypont gyúlt. A hatodik év. 
Mentünk. Hét év. Kiléptünk! — És, íme, 
előttünk állt a Halál Tengere. 

Itt már inkább csak szavak kicseréléséről, és a szórend megváltoztatásáról van szó. 
De ezekben az apróbb változtatásokban is mennyi tudatosság! A kezdő szavak kicserélése 
után sokkal nyilvánvalóbbá válik a költemény összefüggése a ciklus előző darabjával, s ezáltaí 
mondanivalója is világosabbá válik. Az átdolgozás egyúttal csökkenti a vers monotóniáját 
is, aminek ugyan itt különleges, a mondanivalót erősítő, hangulati szerepe van, de a végleges 
kidolgozásban sokkal ökonomikusabban él a zenei hatásnak ezzel az eszközével. 

így teltek el állandó munkában a napok és hetek. Talán csak a karácsonyi és újévi 
ünnepek, s az ezzel kapcsolatos vendégjárás zökkentették ki egy kicsit redszeres íevékenységé-
ből. Ennek a sóstóhegyi karácsonynak azonban mégis szép emléke maradt. A fenyőfa alatt, 
az ünnepi estén, a vendéglátók apró ajándékokkal kedveskedtek a költőnek s viszonzásképpen 
ő is ajándékozott. Thomasnénak, a ház asszonyának adta Omar Kháyyám: Rubáiyál című 
művének gyönyörű fordítását. A könyv az Új Idők Irodalmi Intézet díszkiadásában, tokban, 
Romaszkan Alice illusztrációival, számozott kiadásban jelent meg. A költő a következő 
kedves dedikációt írta a kötetbe: 

Élj Pesten, vagy Nyíregyháza felett, 
fanyar vagy édes töltse serleged: 
az Élet Bora lassan elapad, 
az Élet Lombja hull, hull, s eltemet. 

Sóstóhegy, 1945. december 24. 
Thomas Máriának kézcsókkal 

Szabó Lőrinc 

A dedikáció a versciklus VIII. darabjának változata. Ott az első sor így hangzik: 
,,Élj Naishapurban, Babylon felett. . ." 

Az ünnepek után ismét teljes lendülettel vetette bele magát az alkotásba, s a „tücskök" 
— ahogy verseit nevezte — szaporodtak is napról napra. Annyira elmerült önéletrajzi ciklusába, 
hogy más téma nem is érdekli, a ciklusba nem tartozó eredeti verset nem is írt Sóstóhegyen. 
Van azonban egy ismeretlen, nyomtatásban még meg nem jelent műfordítása ebből az időből, 
melynek szövegét — a költő eredeti kézírásával — Thomas Marian őrizte meg: 

A nyíl és a dal 
— Longfellow — 

Nyilam szállt, fúrta az eget, 
és földre hullt, s itt elveszett; 
mert úgy repült, oly sebesen, 
hogy nem követhette a szem. 

j Dalom bezengte az eget, 
és földre hullt, s itt elveszett; 
mert hogy szállhatna szem a dal 
elsuhanó szárnyaival? 

Sokkal később, egy tölgy alatt, 
megtaláltam ép nyilamat; 
aztán az egész dalt is, — egy 
baráti szív őrizte meg. 

A fordítás története a következő. Thomasné nemcsak irodalom- és művészetrajongó, 
művelt nő volt, hanem egyszer-egyszer maga is megpróbálkozott a tollforgatással. így 
Longfellow e költeményét is lefordította. Fordítása meg is jelent a Nyírvidék című nyíregyházi 
lap Í944. március 1-i számában. Ott tartózkodása idején megmutatták ezt a fordítást Szabó 
Lőrincnek is, aki nyilván nem volt megelégedve Thomasné tartalmilag hű és pontos, de a 
költőiség szempontjából már kevésbé sikerült átültetésével, s bírálatát úgy fejezte ki, hogy ő is 
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átköltötte Longfellow bájos kis versét. A fogalmazványra keltezést is írt, igya fordítás idő
pontját is tudjuk: „Sóstóhegy, 1946. I. 4." A kéziratokat — a vers kialakulását jól szemlél
tető fogalmazványt és a végleges szöveget tartalmazó tisztázatot — Thomaséknak ajándékozta 
a költő, később talán ő maga is megfeledkezett róla, nyilván ezért nem került bele egyetlen 
gyűjteményébe sem. Nem található a fordítás az Örök barátaink 1958-ban megjelent, bővített 
kiadásában sem, amely Szabó Lőrinc kisebb műfordításainak mindeddig legteljesebb gyűjte
ménye. Ha a vers kiválasztásánál nem is saját ízlése vezette, a fordítás nem rögtönzés, hanem 
a végleges megformálás igényével készült gondos munka, amely magán viseli a nagy műfordító 
és nagy költő egyéni bélyegét. Föltétlenül érdemes tehát arra, hogy helyet kapjon a költő 
műfordításainak egy későbbi, még teljesebb gyűjteményében. 

A vendéglátók örültek jelenlétének, ő jól érezte magát, munkájával is kitűnően haladt, 
így szóba sem került még az elutazás, amikor váratlanul egy tragikus esemény vetett véget -a 
sóstóhegyi idillnek. Január 19-én éjszaka fegyveres betörők hatoltak be Thomasék házába. 
A család értékein kívül magukkal vitték Szabó Lőrinc fehérnemű-készletét és ruházatának egy 
részét is. Odautazása előtt, egyik idézett levelében, azt írta a költő, hogy elsősorban a biztonság 
vonzza Sóstóhegyre, s most épp ebben a vonatkozásban kellett keservesen csalódnia. Tovább 
nem maradhatott ott, s nemcsak a fehérneműk miatt. A garázda rablók magukkal vitték 
munkakedvét, alkotásvágyát is. S ezt még jobban fájlalta, mint a kézzelfogható értékeket, 
pedig azoknak sem volt bőségében. „Hogy az isten verje meg azt az éjszakai közjátékot, 
amely ott Sóstóhegyen úgy felrobbantotta a maguk életét s vele a munkalehetőségemet!" 
— írja keserűen hazautazása utáni első levelében. De később is föl-fölbukkan leveleiben az a 
brutális élmény. Éppen egy évvel később levelet ír Thomaséknak, s ebben is felidézi a nevezetes 
napot: „Kedvesek vagytok, hogy emlegetitek a tavalyi együttlétünket, a hosszú vendéglátást; 
bizony nekem is eszembe jutott Sóstóhegy, amikor leírtam az ominózus dátumot: jan. 19!" 
(1947. január 19.) 

Az eset után maguk Thomasék sem maradtak otthonukban, behúzódtak Nyíregyházára 
rokonaikhoz. Két-három napot még Szabó Lőrinc is ott töltött, amíg felkészült az utazásra, 
és az ismerősök révén alkalmi járművet talált. 

Az elutazása előtti utolsó estén nyíregyházi tisztelői, akikkel Thomasék révén kötött 
ismeretséget, barátságot, egy kis összejövetelt, rögtönzött irodalmi estet rendeztek, ahol Szabó 
Lőrinc olvasott fel verseiből. Az Iskola utca 1. szám alatt, a Földosztó Hivatal helységében 
gyűltek össze az irodalom barátai, s igazán bensőséges ünneplésben részesítették a költőt. 
Nem szabályos előadóest volt ez, inkább baráti beszélgetés, de a lelkes együttes alig akarta 
elengedni a költőt, aki végül is a Sóstóhegyen írt versek többségét felolvasta.9 

Ez a forró hangulatú búcsúeste némileg feledteti vele a néhány nap előtti kellemetlen 
emléket, de hiába tartóztatják, már nem marad tovább. Érzi, hogy úgysem tudna újra dolgozni 
szívében ezekkel az emlékekkel, így hát mindenáron menni akar. Január 24-én reggél indul 
Nyíregyházáról, de az utazással is balszerencséje volt. Az ismerősök egy alkalmi személy
gépkocsin szereztek helyet számára, azonban a kocsi már Újfehértónál felmondta a szolgálatot 
így aztán nyitott teherautón kellett megtennie az utat, 10 fokos hidegben, csontig ható jeges 
szélben, kalapban, kesztyű nélkül.10 

Ezzel a kegyetlen téli utazással zárul le Szabó Lőrinc hathetes sóstóhegyi tartózkodása, 
életének egyik legtermékenyebb korszaka 1947-ben, amikor végre csakugyan megjelent a 
Tücsökzene, a költő a dedikált kötethez mellékelten elküldi Thomaséknak a Sóstóhegyen írt 
versek jegyzékét is. Ezt az összeállítást dokumentum jellege miatt teljes terjedelmében közöl
jük: 

„Kedves Ernő, Mária és lei! Kérlek, tegyétek emlékezetesebbé a Tücsökzene-példányo-
kat azzal, hogy beragasztjátok az elejére az alábbi listát: azoknak a „tücskök-"nek a címét 
amelyeket 1945/46 fordulóján Sóstóhegyen tinálatok írtam a kályha mellett, az ablaknál és 
este lámpafénynél. Hálás szeretettel, kézcsókkal, igaz barátsággal: 

Budapest, 1947, jún. 19. Lőrinc 

Sóstóhegyi „tacskók" \ 

Anyám dalolt Hangok 
Fehér liliomszál Napra nap telt 

, Etelka néni Késes utca 
?.," A magas Millió A kisvonat 

Zuhanás Új iskola 
9 PORZSOLT ISTVÁNnak, a Tanárképző Főiskola igazgatóhelyettesének és dr. DEÁK ENDEE ügyvéd

itek szíves szóbeli közlése. 
'•-• <•> ' a 1 0 Az útjáról ő maga számolbe Thomaséknak írott, 1946. január 28-án kelt levelében. 
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Jó Orbiliusz 
Nagymamánál 
Dráma a tenger fenekén 
Rémálmok 
Halál 

Érzékenység 
Szétfúj a szél 
Zökkenő 
A Súgó 
Vasárnapi meghívás 
Katóék háza 
Sebek hűsége 
Földi arcát 
Nem tudta a lány 
Ragyogás 
Az ördög imái 
A vasúti tavak 
A mese nevei 
Sugártörés 
Országok és évezredek 
A teremtett Isten 
A Könyv párbajai 
Terepszemle 
Buborék 
Az első tízperc 
Három lélek 
Egérfogó 

Nagy Anti 
Az első vers 
A megjegyzett ütem 
Fiume 
Latin dolgozat 
Csúnyaság 
Kató 
Erdei csönd 
Háztető fölött 
A lélek ellen 
A visszatért Túlvilág 
Menekülés 
Készséges halhatatlanok 
Gilgames és barbárai 
Szentírások népköltészete 
Enkidu üzenete 
Sivatagban 
Verkli 
A Halál Tengere 
Semmi és Soha 
Rózsika, Hajnalka 
Vers a pódiumon 
Rémület 
Buddhista* pokol 
Galagonya 
Negyedik Világ 
Gyászzene 

A végén, zárójelben a következő megjegyzést fűzi hozzá: „A kéziratokon sok esetben 
rengeteg változtatás t ö r t én t . . . A megírás sorrendje persze más volt." 

A visszautazástól a Tücsökzene megjelenéséig azonban még hosszú volt az út. A költő 
tavaszra szerette volna befejezni munkáját, azonban még őszre, sőt télre sem lett kész. Csak ha 
ismerjük a munka előrehaladásának nehézségeit, vontatottságát, akkor értjük meg igazán, 
mit jelentett a Sóstóhegyen töltött időszak, amikor hat hét alatt 64 verssel jutott előre. Ott
hon nem találja meg azt a nyugalmat, amelyre az alkotáshoz szüksége lenne. Szinte min
den levelében arról panaszkodik, hogy nem halad munkájával. Bálint Mihály nyíregyházi 
könyvkereskedőnek írja egyik levelében, akivel Thomasék révén ismerkedett meg: „A ver
seimmel itt nem haladok sehogyan sem. Háziszolga vagyok, folyton a lakás és a napi élet 
hitvány kis foltozóvargája. Tíz napig meghívásom volt közben a Svábhegyre, ott haladtam 
valamit, kb. olyan tempóban, mint Máriáéknál, azóta ismét áll az egész."11 (1946. február 25.) 

Svábhegyi tartózkodásáról Thomaséknak is beszámol, s itt konkrét adatokkal is érzé
kelteti a munka előrehaladását: „Közben, igaz voltam tíz napig a Svábhegyen, ott 16 „ tücsök
kel szaporodott a gyűjteményem, egyet meg itthon sikerült azóta szóra bírnom: de úgy rémlik, 
ezzel a számmal már mintha eldicsekedtem volna." (1946. márc. 6.) 

Majd valamivel alább így folytatja: „Egyre nagyobb csodának kell látnom, hogy az a mi 
hat, vagy hét hetünk „békében" telt el. Hol tartanék — hogy a magam munkájára gondoljak — 
hol tartanék anélkül a vendégbarátság nélkül, amit maguktól kaptam a tél derekán? Már 
írtam a mútkor, s most is leinek, hogy mennyire stagnálok. Emlékszik talán arra, hogy meny
nyire biztatni tudtak bizonyos kerek számok, határszámok, hogy pl. még egy kell s akkor 
meglesz a 130 s a 140. Hát még a 150-et hogy igyekeztem elérni! S most itt van a szomszéd
ságban a 200, a kétszázadik „tücsök" sháröm teljes hete képtelen vagyok összeszedni magamat." 

S hogy a stagnálás szó nemcsak költői túlzás, hanem szomorú valóság arra egy másik 
levél is bizonyítékkal szolgál. Szabó Lőrincné írjaThomaséknak február 17-én, hogy a ciklusból 
már 196 darab van, s mint láttuk, még márciusban sem érte el a költő a kétszázat. A pesti 
életre panaszkodik, szeretne ismét vidékre menni valamerre. Ez azonban csak vágy marad. 
Ezért idézgeti minden levelében a sóstóhegyi emlékeket: „Bizony nem vagyok én vidéken most 
sem, még mindig nem, úgy látszik, ez a sóstóhegyi közjáték is csoda volt, s a csoda nem ismétlő
dik. A petróleumlámpa kis fényköre csakugyan bűvös kör volt decemberben és január nagyobbik 
felében, s máris olyan messze múltba került, mintha igaz se lett volna." (1946. március 6.) 

S ha csak három hétről lett volna szó, ahogyan márciusban írta ! De még nyáron is az 
egyhelyben topogásról panaszkodik: 

11 Az eredeti levél B Á U N T M I H Á L S tulajdonában. 
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„ . . . vagy két hónapja egyetlen sort sem dolgoztam, egyetlen verset sem írtam. Áll az; 
egész ciklus. Micsoda nagy törtést hozott az a január 19-i éjszakai kaland ! Csak most látom. 
Tulajdonképpen akkor állt le az egész. Leállt: nyugodtan mondhatom, olyan kevés, ami azóta 
sikerült. Persze lélekben kész van minden, így aztán csak haladt-haladt a mű; de hol a lendület 
állandósága? Hogy remélhettem én valaha, hogy koratavaszra készen leszek? Hogy remélhet
tem, hogy nyár elejére, most már boldog lennék, ha karácsonyra kijönne a könyv ! Pedig nem 
lustaság fog le. Valami más. — Főképp a „véglegesítés" terén haladtam mégis. Számszerint 
most 215-en vagyunk tücskök. S legalább 300 vers kell!" 

(1946. június 24. 

Majdnem négy hónap alatt tehát alig 15—20 vers. A nyárutó és az ősz valamivel termé
kenyebb, de azért így sem jelenik meg a mű karácsonyra sem. Ennek azonban már más oka is 
van, amint arról maga a költő is beszámol egyik levelében: „ . . . Most már nagyon „kerekedik" 
a dolog. Létszám: 280. A karácsonyi könyvpiacról is lekéstem. A mű ugyanis folyton növeli 
.magát, folyton igényesedik, terjeszkedik, s nem lehet elsietni. Most úgy sejtem, hogy 330 darab 
kiadja, amit okvetlenül szükségesnek érzek, s ez karácsonyra meglesz, februárra pedig akkor 
meglehet a kész könyv." (1946. október 23.) 

Egy hónappal később azonban már megint nem ilyen bizakodó: „A munkám áll, egész 
november csak 4 darabot hozott. Jaj, jaj ! Úgy unom már, s annyira mögötte marad az egész 
az elképzelésnek ! A decemberi Válasz-ban megint van belőle 20 !" (1946. november 20.) 

Nyilván valami átmeneti elkeseredés diktálta a költőnek ezt a pesszimista hangú leve
let, később ugyanis ismét elégedetten és magabiztosan nyilatkozik művéről. 

Nemcsak a munka előrehaladásáról esik azonban szó a levelezésben. Ahogyan Sóstó
hegyen napról-napra felolvasta verseit vendéglátóinak, és meghallgatta véleményüket, most a 
távolból is elküldi újabb alkotásait, és örül a baráti bírálatnak, ha nem is mindig ért vele egyet. 
A legérdekesebb dokumentumot erre vonatkozólag 1946. március 6-i levele tartalmazza, amely
ben Thomasné egyik észrevételére válaszol: 

„S hadd szóljak még baráti tanácsáról a Tücskökkel kapcsolatban. Kérem lehet, hogy 
igaza van, lehet, hogy enyhíteni is fogom annak a bizonyos kifejezésnek sértő-bántó natura
lizmusát. Nem célom a botránkoztatás, a fölösleges. Ha készen lesz minden, visszatérek rá. 
Ott, azon a ponton („lábai között"), egy brutális ifjúkori lelki sérülést kellett azonban érez
tetni, valamit, ami nekem se volt kellemes. Kezdettől fogva sokat tépelődtem, kikerülhető-e 
ez a szó. Hát majd meglátjuk. Azt hiszem, van mellette és körülötte elég „ellenpont". A közön
ség is tud terrorizálni, s ez nem tetszik nekem. Ne finnyáskodjék senki túlkönnyen; pláne azok 
után a fizikai brutalitások után, amelyeket oly sokaknak kellett nemrég elszenvedniük, ne 
finnyáskodjanak meggondolt és elítélően használt szavakkal szemben. De, mondom, a vég előtt 
még egyszer visszatérek majd a dologra, s köszönöm szépen jóakaratú tanácsát." 

A levélben nem szerepel a vitatott vers címe, de az idézett kifejezésből könnyű meg
állapítani, hogy A híd alatt (Tücsökzene: 51.) című költeményről van szó, amelyben azt mondja 
el, hogy gyermekkorában, Balassagyarmaton, hogyan leselkedtek a vásott kamaszok az asszo
nyok-lányok szoknyája után az Ipoly fahídja alól. Az inkriminált kifejezés különben benne-
maradt a vers végső kidolgozásában is. Ügy látszik nem lehetett sem elkerülni, sem mással 
helyettesíteni. A levél azonban jól mutatja Szabó Lőrinc költői felfogását, lelkiismeretességét, s 
nem utolsó sorban őszinte humanizmusát is. Az öncélú naturalizmust elveti, de elítéli a kis
polgári álszemérmet is. 

Végre 1947. júniusának elején megjelenik a könyv. A dedikált példányhoz csatolt leve
lében többek között ezt írja a költő Thomaséknak: „összeállítottam és küldöm a sóstói tücs
kök címeit, ragasszák be, kérem. S legközelebb írják meg, lei, Mária, hogy mely verseket szeret
nének kéziratban megkapni a kötetük számára. Szeretném, ha egészen muzeális lenne az a pél
dány, ahogy illik !" (1947. június 20.) 

S alig két héttel később már küldi is a kért versek kéziratát: „A helyhezkötöttség, s a 
szeretetteljes emlék hangsúlyozására máris itt küldök néhány kéziratot, tegyétek a könyvetek
be. De lei mért csak egyet kért? Kézirat telik!" (1947. július 3.) 

A Tücsökzene megjelenésével kétségtelenül lezárul Szabó Lőrinc pályájának az a kor
szaka, amelyben Sóstóhegy jelentős szerepet játszott. Ez azonban nem jelenti egyúttal a kap
csolatok megszakadását is. S nemcsak a levelezés folyik tovább, hanem személyesen is viszont
látja még egyszer — ha csak rövid időre is — Sóstóhegyet. 

Thomasék többször is, korábban is hívták. Már a hosszú téli ott tartózkodás utáni elsô  
nyáron ismét felajánlják vendégbarátságukat, s mivel még mindig az infláció dühöng, még; 
útiköltséget is mellékelnek a meghíváshoz. A költő szeretett volna is menni, hisz otthon nem 
haladt a munkájával, de nem mer nekivágni a nagy útnak: „örömmel mennék hozzátok, de 
rém nagy az út, s a kellemes képekkel együtt jelentkeznek még mindig a rosszak. . . Milyen 
kár, hogy küldtetek az útiköltséget!" (1946. június 24.) 
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Véglegesen azonban nem mond le az újabb látogatás tervéről. Legalább is erre utal 
levelének ez a mondata: „Hanem csak hívjatok azért időnkint, s majd csak eljutok megint, 
kedveseim !" 

Későbbi leveleiből kiderül, hogy a meghívásokban nem is volt hiány. Valami akadály 
azonban mindig visszatartotta. Végre 1948 nyarán mégis sikerült eljutnia Sóstóhegyre. Érett
ségi találkozóra utazott Debrecenbe, s ezt az alkalmat használta fel, hogy nyírségi barátait is 
meglátogassa. Ez a második sóstóhegyi tartózkodása már igazán csak látogatás. Másfél 
napot töltött Thomaséknál. Látni azonban talán többet látott, mint az első alkalommal hat 
hét alatt. Elgyönyörködött a gyümölcsössel és szőlővel borított lankás tájban, amelyet annak 
idején csak vastag hótakaróval láthatott. Tetszett neki a vidék, nagyon megszerette a Nyír
séget, s elutazása előtt újabb hosszú sóstóhegyi tartózkodásról szövögetett terveket a családdal. 

Ezek azonban már csak tervek maradtak. 1949/50-ben hirtelen, egymás után meghalt 
Thomas Ernő és felesége is. További látogatásokra már csak ezért sem kerülhetett sor. Thomas 
Mariannái azonban — akit családi becenevén ő is gyakran leinek emleget — továbbra is kap
csolatban marad. HÍ nem is sűrűn, de leveleznek. Ezek a levelek kevesebb közvetlen irodalmi-
vonatkozást tartalmaznak, mint a Tücsökzene-korszakból származók, biográfiai szempontból 
azonban ezek is irodalomtörténeti értékűek. Szinte mindegyikben részletes beszámolót olvas
hatunk a költő életéről, főként egészségi állapotának alakulásáról. Utolsó levelét 1957. július 
10-én küldi Sóstóhegyre. Örömmel számol be frissen megjelent műveiről, főként fordításairól 
(Villon, Keller, Storm, Shakespeare stb.). Tele van tervekkel a jövőre vonatkozólag is, levelé
nek alaphangja derűs, bizakodó, kivételesen még egészségére sem panaszkodik. „Egészségünk 
tűrhető. Csak félek elkiabálni." 

E derűs, bizakodó hang után még váratlanabbul érkezett Sóstóhegyre és mindenüvé,, 
ahol szerették, a szomorú hír, hogy Szabó Lőrinc meghalt. 
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