
Érdekes filológiai felfedezést közöl A falu 
jegyzőjéről. S már nem filológiai, hanem 
szorosan kritikai teljesítmény a költő 
Kassákról szóló tanulmánya, a Világanyám 
poétájának e legavatottabb, legérzékenyebb, 
legértőbb mé]tatása, melynek főképp negye
dik fejezete szinte megfoghatatlan szubtili-
tások megvilágításában költői szépségekig 
finomul. Találó felismerése, hogy Schöpflin 
a regényeiben is, kritikáiban is, egyének 
helyett társadalmi típusokat fest. Értőn 
magyarázza egy annak idején érdeménél 
kevésbé méltatott regényt, Heltai rosszul 
beskatulyázott, megkapó öregkori munká
ját, az Almokházát. 1925-ös Gellért-esszéjé
ben azt ígérte, hogy meg fogja rajzolni az új 
magyar líra arcképcsarnokát. Milyen kár, 
hogy máig adósunk vele. 

A Gyegyai-féle esszé természetéből 
következik, hogy nemzedéktársai közt 

Szabolcsi Miklós könyve a verselemzés 
modern, úgynevezett strukturalista mód
szereit mutatja be József Attila Eszmélet 
című versén. Vállalkozása annál jelentősebb, 
mivel — amint maga is rámutat a 91. lapon 
— az elmélet és a módszer kidolgozottságá
hoz képest elég kevés konkrét szövegelem
zés készült eddig, s mivel vizsgálata tárgyául 
XX. századi költészetünk egyik legfontosabb 
alkotását választotta. Kár, hogy terjedelem 
dolgában olyan szűkmarkú volt — bizonyára 
nem a szerző, hanem a kiadó. Kovalovszky 
Miklós 1965-ben megjelent verselemző 
monográfiája (Egy Ady-vers világa. A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadvá
nyai 111. szám) körülbelül 250 000 n terje
delmet kapott, Szabolcsié a táblázatok 
nélkül csak mintegy 200 000-et. A szűkre
szabottság miatt gyakran az az érzésünk, 
hogy érdekes, sőt izgalmas fejtegetéseknek 
csak a summázatát olvassuk; az olvasást is 
megnehezíti, hogy a szövegpéldákat sokszor 
puszta utalás vagy összegezés helyettesíti, 
s emiatt néha szinte rejtvényfejtésre kény
szerülünk. Igaz viszont, hogy A verselemzés 
kérdéseihez nem éjjeliszekrény-lektűrnek 
készült. 

A tanulmány a vers nyelvi alapelemei
nek: a hangoknak, szavaknak, mondatok
nak statisztikai vizsgálatával indul: erre 
épül a versszerkezet, a nyelvtani szerkezet 
és a képi szerkezet elemzése (ezeket a könyv 
végén táblázatok egészítik ki), majd a tulaj
donképpeni tartalmi, eszmei, irodalom

némelyek tanulságosabb portrékat írtak. 
Gyergyaitól nem annyira ismereteket kapunk, 
mint inkább egy vonzó magatartás szuggesz
tív példáját. Talán ellenvethetném: Ha a 
kritikának forrása is a szeretet, vajon egyet
len forrása-e? Nem mélyebb forrása-e a mű 
megfejtésének vágya? Az egyoldalú dicséret
nél nem ér-e többet a mű, az író és a róla 
nyert benyomások teljességének tudatosítása, 
s nem tartozik-e ehhez a fogyatékosságok 
felismerése is? 

De az biztos, hogy nincs senki, aki (hogy 
én is, az ő módján, szinonima-fürttel éljek) 
olyan átélt, Olyan varázsos stílusú, vers-
szerűen szép és lírával telített esszéket írt 
volna, mint ő, s kérdés, hogy ez a szépség 
és élményszerűség még a tanulság szem
pontjából is nem ér-e fel a tudósok verejtékes 
elemzéseivel. 

Komlós Aladár 

történeti elemzés, végül az elvi és módszer
tani tanulságok összefoglalása. 

Az Eszmélet hangállományának statisz
tikai elemzése arra az eredményre vezet, 
hogy a költemény a magyar beszédhangok 
általános eloszlását tükrözi; csak az / hang 
gyakorisága emelkedik az átlag fölé, ami 
egyfelől az időmúlás képzetének, másfelől 
a könnyed lebegés kifejezésének felel meg. 
(A függelékben közölt hangstatisztikai 
táblázatokból kiderül, hogy Szabolcsi nem 
hang-, hanem betűstatisztikát készített: 
nem talált ty hangot, pedig megvan a 
szorítja szóban, valamint az utána következő 
zöngétlen hanghoz hasonló lágy, egy, úgy 
szavakban; a dörgölődzik dz-jéről is meg
feledkezett). „A szigorú, nyelvtan követelte 
sorrendet megbontva" — s ezzel tulajdon
képpen állást foglalva a verselemzés osztha
tatlansága mellett — itt tárgyalja a rímeket 
is. Megfigyeli a magas és mély hangú rímek 
következetes váltakozását; nem veszi azon
ban észre, hogy a IV. szakasz („Akár egy 
halom hasított fa, | hever egymáson a világ") 
a többivel ellentétes felépítésű, sorképlete 
nem 8 - 9 - 8 - 9 - 9 — 8 - 9 - 8 , hanem 9 - 8 -
9—8—8—9—8—9, ennek megfelelően az 
ereszkedő, úgynevezett nőrím itt a rím
képlet a-ja, a hímrím pedig ö-je-

Több pozitív eredménnyel jár a szavak 
és mondatok vizsgálata. A kvantitatív 
elemzés: a szavak és mondatok hosszúságá
nak elemzése azt mutatja ki, hogy ebben a 
nehéz gondolati tartalmú versben feltűnően 

SZABOLCSI MIKLÓS: A VERSELEMZÉS KÉRDÉSEIHEZ 

(József Attila: Eszmélet). Bp. 1968. Akadémiai K. - MTA Irodalomtörténeti Intézet. 1231. 
(Irodalomtörténeti Füzetek, 57). 

495 



nagy a rövid szavak és mondatok aránya 
(a mondatstatisztika lehetséges módjai 
közül a szerző azt választja, amely az össze
tett mondatok minden tagmondatát egynek 
veszi), ez pedig arra vall, hogy a költő a köz
beszéd eszközeivel, nagyfokú szenten ci ózus 
tömörítéssel ^fejezi ki mondanivalóját. 
A mondatok bosszúságának és felépítésének 
az egyes szakaszokban való megoszlása is 
jellemző, mint például a XII. szakaszban 
— ahol elhaladó vonatokról van szó — a 
rövid, majd egyre hosszabbodó és ismét 
rövidülő mondatok. E megfigyeléseket a 
szófaj statisztika tanulságai egészítik ki: 
a viszonylag nagy számú ige a verset dinami
kussá teszi, a soie viszonyszó pedig a bonyo
lult logikai kapcsolatokat tükrözi. (Szám
szerű adatait Szabolcsi, ahol csak lehet, 
más költői szövegeken végzett statisztikai 
felmérések eredményeivel veti össze, több
nyire Fónagy Ivánnak és munkatársainak 
kutatásai alapján). 

Az Eszmélet szókincsének kvalitatív, 
jelentéstani elemzése kimutatja, hogy a 
költeményben — a túlnyomó többségben 
használt egyszerű, köznapi szavak mellett 
— megtalálhatók az érett József Attila 
szókincsének egy-egy körülhatárolt képzet
körhöz fűződő, jellegzetes rétegei: a filozófiai
pszichológiai (képzet, determinált), a technikai 
(fogaskerék, szövőszék), a „külvárosias-
szegényemberes" (gyom, tócsa), az elnyomás, 
a börtön témaköréhez kapcsolódó szavak 
(rab, cella) stb., s jellegzetesen színezik a 
bájt, kecsességet sugalló „csokonaias" szavak 
(harmatos, lengedez), valamint néhány egyéni 
szóképzés és összetétel (csilló, szösz-sötét). 

A verstani szerkezetről szóló fejezet meg
állapítja, hogy az Eszmélet jambusi ritmusa 
bár darabos, de nem lazább, szabálytalanabb, 
mint a kor számos más verse. Számbaveszi 
a spondeusra végződő sorokat, amelyeknek 
meghatározó szerepük van a verselés dara-
bosságában; ezek kivétel nélkül ún. kata-
lektikus (csonka, páratlan szótagszámú) 
sorok, s többségük a gagliarda-ütem szerint 
is ritmizálható. Kérdés, hogy feltétlenül 
spondeusi zárlatúnak kell-e tekintenünk az 
„Akár egy halom hasított fa" és „Fölkeres
hetnéd ifjúságod" sorokat. Ezeknek hosszú 
/-je, illetőleg ú-ja a magyar prozódiában 
— nemcsak a magyar írógépen — rövidnek 
is számíthat, még ha a költő ragaszkodott is 
a helyesírási szabályokhoz. Van azonban az 
Eszméletben még egy szabálytalan ritmusú 
sor, amely elkerülte a szerző figyelmét. 
Ebben az akatalektikus sorban az utolsó 
jambus helyén nem spondeus, hanem cik
likus anapesztus, aprózás van: „csilló vélet
len szálaiból". (Ha az ш'-t diftongusnak 
tekintjük, amire Petőfi óta aligha van jog
címünk, akkor spondeusi zárlattal rend
hagyó a sor). Vajon nem a „szálakat", a 

„darabokra széthullást", a véletlennek el
aprózott voltát festi-e ez a verselési külö
nösség? 

Az enjambement-ok aránylag nagy számú 
összességében „éles áthajlás"-t mindössze 
ötöt talál Szabolcsi az Eszméletben. A jelzőt 
és a jelzett szavát elszakító áthajlások 
mellé sorolja — a 32: lap utalása értelmében 
— ezt is: „s láttam, a törvény szövedéke 
| mindig fölfeslik valahol". Ezt az áthajlást, 
amely a mondatot voltaképpen természetes 
ízeire, alanyi és állítmányi részre tagolja, 
kevésbé érzem élesnek, mint ezeket: „Most 
homályként száll tagjaimban | álmom", 
„s ha kinn van | az éj", „csak kenyeret j 
eszem néha", „Nem dörgölődzik sült lapoc
ka | számhoz", „szürke gyom | ért számhoz", 
„Az meglett ember, akinek | szívében nincs 
se anyja, apja". Ezekre inkább áll az, amit 
Fónagy Iván mond az „igazi", a szó szoro
sabb értelmében vett enjambement-ről: 
„ott tépi ketté a mondatot, ahol a természe
tes tagolás ezt semmiképpen sem kívánná 
meg" (A költői nyelv hangtanából. 191). 

A nyelvtani szerkezet meghatározói 
közül a szerző az igei személyeket és az ige
időket emeli ki. Az igei személyek váltogatá
sából kialakuló kép még plasztikusabb 
lenne, ha a birtokos, illetőleg határozószói 
szeméi y ragozást is hozzászámítaná: így nem 
sikkadna el a második személynek meg
személyesítés értékű megszólító használata 
a IX. szakaszban: „belőled, arany öntudat !" 

Sok tanulságot, egyben vitaalkalmat 
szolgáltat az Eszmélet jelzőinek vizsgálata. 
A stilisztikai („költői") jelző fogalmát leg
utóbb Török Gábor próbálta tisztázni, éppen 
József Attila költői nyelvét tanulmányozva 
(A líra: logika. Magvető - Tiszatáj 1968. 
80. kk.). Szabolcsi munkájának a jelzőkről 
szóló fejezetét a függelékben táblázat egészíti 
ki; ebből kiderül, hogy ő sem tekinti stilisz
tikailag releváns jelzőknek a mennyiség
jelzőket és a kijelölő jelzőket, az ilyeneket, 
mint „semmi pára", „egyik dolog", „olyan 
ház", „sok vonat". (Bár a mennyiségjelző 
is lehet stiléma, például a József Attilára 
annyira jellemző módon materializáló, 
tárgyiasító „egy darab csönd"). Viszont 
a jelzők közé sorolja az igei-névszói állít-
mányban szereplő mellékneveket: „sovány 
vagyok", „lágy volt, szőke [és másfél mázsa]", 
továbbá az ingyen határozószót („ingyen 
keresek") és a szösz-sötét főnevet („a lengedező 
szösz-sötétben"). A két utóbbi nyilvánvalóan 
hiba. De az összetett állítmány melléknévi 
eleme kétségkívül közel áll a jelzőhöz, hiszen 
minőséget fejez ki, „milyen?" szóval kérde
zünk rá. (Bizonyára azért nem került a 
jelzők közé a lágy és szőke mellé harmadikul 
sorakozó másfél mázsa, mivel ez nem minősé
get, hanem nagyságot, méretet fejez ki, 
„mekkora?" kérdésre felel.) Felvetődik 
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a kérdés: nem volna-e célszerű a nyelvtani 
jelző fogalmától különböző stilisztikai jelző
nek más nevet adni? 

A képeket elemezve — amelyek rész
ben a jelzőkből rajzolódnak ki — Szabolcsi, 
az irodalomtörténeti-kritikai szóhasználattal 
egyetértőleg, nem tesz különbséget az egyes 
képfajták, metafora, szimbólum stb. között: 
a képek tartalmát, irányát vizsgálja. Meg
állapítja, hogy a filozófiai-társadalmi vagy 
pszichológiai tartalmat a költő többnyire 
a természet („Nappal hold kél bennem"), az 
emberi test („Sebed a világ"), a technika 
(„a múlt szövőszéke") köréből vett képpel 
ábrázolja. Az Eszmélet képanyagát, dísz
leteit a külvárosi táj: a szűk udvar, a teher
pályaudvar, a külvárosi lakás ablakából látott 
természet szolgáltatja. A képek sűrűsége igen 
nagy: a vers 96 sorára 58 képegység esik. 

A vers tartalmi elemzését bevezető feje
zet arra mutat rá, hogy az Eszmélet műfaji 
előképe Villon Nagy Testamentuma, nemcsak 
versformájában, hanem belső szerkezetében, 
hangütésében, sőt egyes motívumaiban is. 
A villon i rímképlet ababbcbc, az Eszméleté 
ababbaba; Szabolcsi nem mondja ki, de 
nyilvánvaló, hogy ez a formai szigorítás is 
annak a logikai, gondokodásbeli fegyelem
nek az eszköze és megnyilvánulása, amely 
József Attilára általában, az Eszméletre 
pedig különösen jellemző. 

Eddig tart az „analízis", a versnek eleme
ire való szétszedése és leltározása, s ezt követi 
a „szintézis", a vers gondolati rekonstruálása 
és értelmezése. A szerző szakaszról szakaszra 
követi az ellentétpártok mozgását, a rész és 
az egész közti feszültséget, a kérdéseket 
és válaszokat, amelyek új kérdéseket rejte
nek magukban, — a vers egész dialektikáját 
(gyakran vitázva korábbi értelmezőkkel, 
Horváth Mártonnal, Bori Imrével, Tamás 
Attilával) egészen a végső szakasz feloldásá
ig, hegeli szintéziséig. Fölfejti a vers filozófiai
világnézeti rétegeit: a költő egyéni, materiális 
és politikai problémáit, a Marxra és főleg 
Engels Feuerbachjára visszavezethető gon
dolatokat; a feltételezett egzisztencialista 
és freudi hatásoknak csak bizonytalan 
nyomait találja. „Az Eszmélet — hang
súlyozza — olyan struktúra, amelynek 
egésze több, mint részei, amelynek részei 
mást, olykor kevesebbet mondanak tartalmi
lag és jelentenek esztétikailag, — mint a 
vers egésze." (69). A mű lélektani mondani
valóját abban a törekvésben látja, hogy 
„az indulatokat, kételyeket, szorongásokat 
a kereső ész, a fegyelem, a »dolgos ész« ereje 
világítsa át, értelmezze, rendezze. Ehhez ki 
kell mondani a félelmeket, aggályokat, 
szembe kell nézni velük, — s le kell győzni 
őket" (70). 

A költemény genezisének megértését 
segíti a versszöveg kialakulásának nyomon 

követése a vázlatokon, variánsokon keresztül. 
Az Eszméletnek a költő életművében el
foglalt helyét szinte térképszerűen rajzolják 
meg a korábbi és későbbi versekkel ki
mutatható motívumazonosságok. (A költe
mények előzményeiből való kialakulását 
a függelék táblázatai között grafikus ábra 
szemlélteti.) Az Eszméletté] motívumrokon
ságban levő versek között meg lehetett volna 
említeni a Kirakják a fát címűt is, amely az 
V. szakasszal azonos élményre, a gyermek
kori pályaudvari tüzelőlopás emlékére épül. 

A könyv zárófejezetei — a strukturalista 
műelemzés különféle irányzatainak áttekin
tésével — elvi tanulságként foglalják össze 
azt, aminek bizonyítása az egész elemzés 
célja volt: hogy a strukturalista és esztétikai, 
szinkronikus és diakronikus elemző mód
szerek nemcsak összeférnek, hanem haszno
san felfrissítik, kölcsönösen megtermékenyí
tik egymást: „Az élménytől a kész műig 
terjedő alkotási folyamatot az eddiginél 
árnyaltabban és mélyebben lehet felfog
nunk." (88) Szabolcsi Miklós ezt az utat a 
tőle megszokott nagy erudícióval, beleérző 
képességgel és eszmei-világnézeti felkészült
séggel kíséri végig. Eredményei még mara
dandóbbak lennének, ha több figyelmet 
fordított volna az akríbiára is. (A sajtó
hibák közül csak a 119. lapon található 
jelzőtáblázatot említem, ahonnan kimaradt 
a vers X. szakasza, a X. sorszámot a XI. 
kapta, de ebből is elsikkadt a szigorú jelző, 
a Xll.-ből pedig a fényes és a lengedező. 
S hogy egy elírást is szóvá tegyek: a Vörös-
ma rty-kutató Tóth Dezső Tóth Beïa-ként 
szerepel a 14. lapon). Nem teljesen kielégítő 
ezenkívül az analízis és szintézis szerves 
egységének megteremtése sem. Talán a hely
szűke az oka, de úgy érzem, a tartalmi elem
zésnél nem sok hasznát vette a szerző a nagy 
fáradsággal elkészített hangspektrumoknak 
vagy az enjambement-ok statisztikájának. 
Az egzakt módszerek csak akkor érik meg 
a beléjük fektetett energiát, ha sikerül meg
találni a vizsgált műnek azt az egy vagy 
több anyagi jellemzőjét, paraméterét, amely
nek viselkedése, változásai a tartalmat 
hordozzák, — amint ezt az 1968. ne vembe ré-
ben tartott verselemző vitaülésen másokkal 
együtt maga Szabolcsi is hangsúlyozta. 
Ilyen paraméter lehet az egyik versnél a 
hangállomány, a másiknál a verselés, a 
szimbolika, a mondatszerkesztés, de lehet 
akár az igei és névszói állítmányok aránya 
vagy a szóanyag stilisztikai rétegződése is. 
Az Eszméletnek Szabolcsi által elemzett 
strukturális tényezői, minden érdekességük 
és tanulságos voltuk mellett sem ilyen kulcs-
szerepűek. De bizonyára fölhasználhatók 
lesznek más elemzésekben ! Szabolcsi munká
jának legnagyobb érdeme éppen az, hogy ki
jelöli az utat és kedvet csinál hasonló kuta-
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tásokra az irodalmi szövegvizsgálat, a stiliszti- eszközökkel dolgozó művelőinek — s bizo-
ka és a verstan „hagyományos" és „modern" nyara saját magának is. 

J. Soltész Katalin 

MÓRICZ VIRÁG: MÓRICZ ZSIGMOND SZÉF 

Bp. 1967. Szépirodalmi K. 491 1. 

A Móricz Zsigmondról szóló könyvek 
száma újabb tekintélyes művel gyarapodott: 
Móricz Virág könyve talán az első, amely 
igazán emberi közelségbe hozza a nagy írót 
úgy, hogy közben éreztetni tudja művészi 
egyéniségének belső vívódásait, küzdelmes 
életének válságos pillanatait és messzebbre 
tekintő írói erejét. Hatásának titka abban 
az egyszerű, jó érzékkel megválasztott mód
szerben rejlik, hogy Móricz Virág mindvégig 
szabadon engedi áramlani csaknem ötszáz 
oldalon keresztül azt a gazdag anyagot, 
amely rendelkezésére állt. Levelek, napló
feljegyzések, különböző szerződések eredeti 
szövegét olvashatjuk a könyvben, s csak 
mindig a megfelelő helyen szól közbe mérték
kel és jó ízléssel a szerkesztő-író lánya, 
munkatársa, vagy a kor jelenségeit kritiku
san szemlélő írónő. Voltaképpen maga 
Móricz Zsigmond írta ezt a könyvet, mert a 
nyilvánosságra hozott naplórészletek és 
bizalmas levelek írójuk legszemélyesebb 
ügyeiről vallanak. Ez persze nem csökkenti 
Móricz Virág érdemét, mert a gazdag anyag 
közlése már önmagában is jelentős tettnek 
számít. Az összeállításhoz választott el
járásának helyességét pedig a meglepően 
eredeti, a ráerőszakolt magyarázatoktól 
mentes, hitelesnek tekinthető Móricz-portré 
igazolja, melynek emberi közelsége, sokszor 
lemeztelenített őszintesége megragadja a 
szakembert és az író műveit jól ismerő 
olvasót is. 

Mindez azonban a könyv jelentőségének 
csak az egyik oldala. Hiszen Móricz Virág 
dokumentumgyűjteménye az író életének 
egyik legmozgalmasabb, legnehezebb szaka
szával foglalkozik, azzal a jó három évvel, 
amit a Nyugat szerkesztőjeként töltött el. 
így hát nem közömbös ez a könyv a folyó
irat története szempontjából sem. Ha mind
eddig ugyanis — még Gellért Oszkár könyvé
nek ismeretében is — hiányoljuk azt a tudo
mányos igényű, szubjektív indítékoktól 
mentes monográfiát, amely századunk leg
tekintélyesebb magyar irodalmi orgánumá
nak teljes történetét dolgozná fel, ez a Móricz 
Zsigmondról szóló mű az 1929-től 1933-ig 
terjedő időszakban alapvető lehet, és a benne 
közölt dokumentumok sok kérdésben döntő 
szerepet játszhatnak. Csak ezek tükrében 
láthatjuk igazán, hogy a Nyugat hogyan 
vészelte át az Osvát Ernő halálát követő. 
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krízist és a világméretű gazdasági válság 
nehéz időszakát. E dokumentumok fontos
ságát akkor is hangsúlyozzuk, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy a Nyugat még ebben az 
időszakban sem csak Móricz Zsigmond 
ügye volt, és a folyóirat történetének maj
dani feldolgozója a szerkesztőtárs Babits 
Mihály, vagy más közvetlen munkatársak 
szemléletét is mérlegelni fogja. 

Az 1929-es esztendő Móricz Zsigmond 
életében — második házasságának harmadik 
évében — a színdarabok írásának nagy 
terveivel telt el. A színházi sikerektől remélt 
pénzt, megértő társakat, esetleg barátokat. 
Január 4-én jegyzi fel naplójába: „ . . . Berki, 
a kertész nagy építkezésről ábrándozik, s 
ha elég erélyes lesz, meg is csinálom. Kertész
házat és vízvezetéket kell majd csinálni, 
ötezer pengőbe legszerényebben is belekerül. 
Egyelőre 45 000 pengő adósságom van . . . 
De ha a Muzsikaszó még megy és ha a jövő 
b i z t a t . . . " Pedig jól tudta, hogy б nem 
igazi színpadi író: „Az Uri muri játszása 
alatt rájöttem, hogy valóban nem tudok 
színpadra írni." Változó színpadi sikerei 
sem tudják feledtetni vele második házassá
gának sikertelenségét, reménytelen magá
nyát: „ . . . Nincs egy hely, ahova nagy 
ünnepélyes meghívás nélkül csak úgy be
menni hajlandó volnék. Egyetlen barát 
nélkül lenni. Senki más barátom a világon, 
csak az íróasztal. No de hát nem bírom 
folyton, a homlokom kimerül. S úgy látszik, 
itt nagy baj van. Persze, Jankának minden
ről beszélhettem, mert megértett, és ha nem 
mindig érdekelte is, eltűrte. És mégis csődbe 
került az is. Uh de rémes volna, ha most egy 
vazelinnal bekent nő bejönne. Mért rémes? 
csak azért, mert semmi másról nem lehet 
vele szólni, csak szerelmi hangokat a vazelin
ben csorgó archoz." 

1929 novemberében, Osvát halála után 
lezajlottak a Nyugat átvétele körüli izgal
mak. Érdekes kérdés, hogy Móricz Zsigmond 
miért vállalkozott erre a nagy feladatra, 
hiszen б írja naplójában, hogy a folyóiratot 
soha nem érezte magához közel állónak, 
húsz éven át még olvasni se tudta, egyes 
számai felvágatlanul hevertek szobájában. 
A lehetőségek azonban most felgyújtották 
képzeletét: Ignotus, Osvát és Fenyő régi 
szerkesztői munkája ellenében ő most egy 
olyan lapot formálhatna, amely betölthetne 


