
mind a mai napig nincsenek pontos adataink a hagyaték tartalmát illetően. Ennek oka 
az, hogy a későbbiek folyamán a kézirattár anyagát átrendezték: bizonyos összetartozó 
vagy összetartozónak vélt kéziratokat egybekötöttek, a kötetek új jelzeteket kaptak. A 
Kazinczy-hagyatékot részletesen feltáró informatív katalógus készítése folyamatban van. 
Ennek befejezése után pedig talán végre sor kerülhet Toldy Ferenc 1858-ból származó, 
és sajnos mind a mai napig érvényes jóslatának cáfolatára is, amely szerint a „magyar 
irodalom soha nem fogja a Kazinczy Ferenc munkáit hozzá méltó kiadásban bírni." 

Sehelken Pálma 

SZABÓ LŐRINC GYORSÍRÁSOS HAGYATÉKA AZ MTA KÖNYVTÁRÁNAK KÉZ
IRATTÁRÁBAN 

„A huszonhatodik év" II. kötetének teljes anyaga—pepita füzet, melyet a költő halála 
óta keresek—, kiadásra előkészítve szunnyadt Szabó Lőrinc íróasztalfiókjában. A szonett
eket tintával, gyorsírással, oldalanként külön írta be a füzetbe. Mikor megkérdeztem 
miért nem adja ki már, válasza csak ennyi volt: „Az olvasó nem szereti, ha a költő 
mindig sír." Nékem azért mutatta meg, mert tudta, hogy sok Kosztolányi gyorsírásos 
kéziratot kaptam a költő özvegyétől és emiatt kezdtem tanulni a régi Gabelsberger-
Markovits rendszerű gyorsírást. 1957 nyarán az utolsó beszélgetést készítettem vele, 
mely közvetlenül halála előtt jelent meg. Volkman utcai otthonában még olvasta a 
kéziratot, sőt bele is javított és különböző tréfás gyorsírási jeleket, „plakát-gyorsírást" írt 
kéziratom másolatára. Hozzám írt leveleit is tele tűzdelte gyorsírással, mert néki nemcsak 
munkaeszköz, segítsége volt a gyorsírás, hanem játék, hobby is. 

Most az MTA kézirattárában hagyatékának gyorsírásos anyagát fejtve, mind gyak
rabban akadok olyan sorokra, amelyeket akkor, 1957 nyarán még segítségével olvastam a 
„pepita füzetben." Vagy két órahosszat olvasgattuk azokat a verseket—közben egy-egy 
gyorsírási jelet magyarázott, mondván, hátha egyszer az ő írását is megfejtem. Miközben 
felesége hozta a kávét és süteményeket, megjegyezte „itt aztán találsz gyorsírást, lassan 
már kézírással el is felejt írni." Szabó Lőrinc csak annyit mondott: „ezt legalább senki 
nem tudja elolvasni." 

A költő halála után özvegyétől tudtam meg—akivel s leányával és Tóth Árpádnéval 
időnként összejöttünk, hogy a gyorsírásos anyagok Miskolcra kerültek, a költő gyorsírni 
tudó bátyjához, aki rövidesen szintén elhunyt; úgyszintén a költő özvegye és leánya 
is. Miskolcról a kézirat—legalább is egyrésze—az MTA kézirattárába került. Sajnos, a 
pepita ßizet máig sem került elő. Ennek a második kötetnek néhány első fogalmazványban 
(piszkozatban) fennmaradt versét adta közre „Szabó Lőrinc: Szavakkal nő a gyász— 
posztumusz szonettek" címmel Kabdebó Lóránt 1974-ben. Vajon hová került a pepita 
füzet, melyen és melyben kézírással egyetlen szó nem volt, csak gyorsírással? 

Az utóbbi időben sok olyan verstőredéket sikerült megfejtenem, amelynek teljes versét 
1957 nyarán még a költő segített kiolvasni. Úgy érzem a töredékek is—sőt a két-három 
soros írások is sokat árulnak el a költő gazdag gondolat- és érzelem világából, kár lenne, 
ha gyorsírásban s megfejtetlenül maradnának. Azt hiszem az MTA Ms 4675/98. sz. 
alatt nyilvántartott kéziratlap megfejtett szövege mottója is lehetne ennek a töredékes 
összeállításnak: 

Mindig az a fontos, ami nincs, 
Sose az a fontos, ami van, 
és mindig nem fontos, ami van, 
de fontos lesz, ha elveszett. 
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De furcsa, hogy csak az üres múlt van tele veled. 

* 

A fold, ahol együtt voltunk, a munka, amit csináltam, 
a könyv amit olvastam—mind átjárja 
ma is tüzed. 

Most értem meg csak, milyen nagy dolog volt, hogy szerettél... 
S éveken á t . . . nemcsak szerelem, de szeretet is . . . 

* 

Boldog üresség: ha teljesen átadom magamat Neked. 
Boldog üresség; ha teszek-veszek 
a sírodnál, észre sem veszem, 
hogy múlik az idő, 
órákon át tele vagyok veled 
és érezlek csupán és tele vagyok. 
Mindent veled kapcsolatban hozok 
és tartozunk a mindenségbe 
és utólag semmire sem emlékezem 
csak arra, hogy jó volt Nálad lennem. 

* 

Bocsáss meg kedves a bűneidért, 
ha volt, miattam volt, bocsáss meg érte. 

* 

Most már tudom, mi az: hónapokig 
készülni a halálra. 

* 

Iszonyú lehetett, de iszonyúbb, 
ami űzött: nem leszek öregasszony, 
emlékszem szavaidra... 

* 

Az igazi öröm csak egy volt, 
amikor együtt örültünk 
s az oly ritka volt! 

Igaz, könnyebb lett volna élni, 
ha csak magamra kellett volna gondolnom, 
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nem másokra, gyerekekre... 

* 

Te már előre mentél, én követlek, 
és évezredek múlva a poraink 
vagy az utódaink valaha keveredni fognak 
és csontjainkból újra támadunk. . . 

* 

A szó engedelmes, de a fájdalom nem. 

* 

Fél nap volna gyalog, fél halál a hidegben 
sírodhoz menni. Nem, nem lehet. Visszafekszem. 
Nem lehet. Butaság; hogy ha eszembe jutsz, 
még álmomban is annyira fájni tudsz, 
hogy felébredek és rögtön látni akarlak 
s nem tudom hinni, hogy már rég a föld alatt vagy. 
Ott vagy: gondolom és szégyellem magamat. 
Mintha gyilkolna a világos gondolat, 
mintha az űzne és lökne, döngölne vissza, 
ahonnan menekülsz a magányba, a sírba, 
és erre tétován nyújtom kezemet 
s már szinte érzem is, hogy kisegítlek, 
de minden üres és elfáradok. Kegyetlen 
hangok gyötörnek az éjfél utáni csendben, 
sírok, távozok, szaladok, maradok. 
Elalszom és megint hívnak. Felriadok. 
Figyelek. Csönd van, és egész jól hallom őket. 
Ahogy én erőlködöm, úgy erőlködnek Ők, a hantjuk alatt 
A szívem és agyam szólongat: egyre jönnek. 
S egyszerre én vagyok a s í r . . . 

* 

A Mindenségből néhány szótagot 
megértettem... 
Rettenetes könyv: teljes értelmét csak akkor, 
mikor meghaltál. . . 

* 

Most már csak olyasmi történik veled, 
hogy egy pici bimbó kinyílik sírodon. 

Amikor majd mindenki, akit ismersz, 
akit szerettél vagy aki gyűlölt 
meghal. . . 

123 



Akkor halsz meg, akkor enged a fold 
tovább ápolni . . . 
Akkor kezdődik az új életed 
s akkor majd újra találkozom veled . . . 

* 

Szívedből nálam is jobban szerettél. 
Közben a titkok és most halál: Te.-Mi. 
Hogy volt, nehéz tudni, elmondani; 
Vádol a buta gyűlölet, de mi 
—utólag látom—ahogy öregedtünk, 
magunkat romboltuk, míg védekeztünk, 
és mindketten mindenre ráfizettünk. 

* 

Ha van szavad, nem hallik át, 
ha van könnyed, nem hull ide. 

* 

Légy te ma 
tiltó példa: ne kövessen a 
másik asszony, a feleség s anya! 

* 

. . . porszem 

. . . sohasem, 

. . . azonkívül, azonkívül sehol sem! 

Úgy sajnálok minden napot, 
mintha életem vége felé járnék.. 

* 

A tegnap már nem én vagyok, 
a holnap már nem én leszek, 
mégse halok meg: milliók 
öröklik az életemet. 

Milliók kezdik újra és 
nem fejezik be sohasem, 
az idöfa vagyok én, 
az idö az én erezetem. 

124 







S mint ki másban, bennem is 
magát látja majd a jövő . . . 

Gondolatok, emlékezések, verstőredékek a költő gyorsírásos jegyzeteiből—, ismerve 
gondosságát itt-ott nyilván változtatott volna a szavakon, sorokon—ez nékem nem lehet 
feladatom. így is, immár több mint harminc év távlatából szól hozzánk és még lesz sok 
mondanivalója, ha sorai megfejtésre kerülnek. 

A következőkben közöljük Szabó Lőrinc két versének (Ahogy lehet, A kedvemért) gyors
írásból megfejtett szövegét. A két vers gyorsírásos kézirata az MTA Könyvtárának 
Kézirattárában Ms 4675/4. szám alatt található. Megfejtője Kaposi József gimnázi
umi tanár, az MTA Soros-Alapítvány támogatásával létrehozott és felkészített „Régi 
gyorsírások megfejtői" munkacsoportom tagja. 

Ahogy lehet 

Minden reményt s keserűséget levetve 
tudtam meg, mily jó páncélban vagyok, 
magamba zárkózom mint egy halott, 
akinek nincs már mozdulni kedve. 

Megváltani magamat nincs hatalmam; 
ha tudsz, segíts és említsd meg amit kérek; 
nem férhet hozzám idegen ítélet: 
megyek, ahogy lehet, a zűrzavarba. 

Vannak zsibbasztó mérgek. Én a helyi 
érzéstelenítést a lelkemem 
hajtottam végre,—eleget gyötörtek! 

Nem volt utamon öröm soha semmi 
de nem ijeszt karambol, és ha jön 
úgy halok meg csak, mint egy összetört gép. 

Szabó Lőrinc 

A kedvemért 

Szeressétek egymást a kedvemért, 
életem asszonyai, 
a legkisebb is volt valaki 
s ha csak egy órát értem élt, 
megérdemli, hogy a többiek 
megtűrjék őt is a kedvemért. 

Olyan kár nézni, mérlegelni, 
szerelem volt-e vagy más ez vagy az: 
kellett a pillanatnyi vigasz 
s a rossz megvetve is jobb, mint a semmi: 
a semmitől menekültem én 
és nem volt idő mérlegelni. 

A feledésre vágytam, nem a halálra. 
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Amikor nem bírtam az életet, 
iszom a legjobb mérgeket 
s bennük lesz az a megsemmisülés 
amely nem ítél egészen halálra. 

Titkos család, valahogy, értem 
volt minden, halottak elevenek, 
furcsa rendeltetéseiket: 
én magam is csak félig értem 
de mert nagyon haragszanak, 
fáradtan, elgyötörve kérem: 
Szeressétek egymást a kedvemért 
életem asszonyai, 
hisz a legkisebb is volt valaki 
s ha csak egyetlen órát, értem élt, 
megérdemli, hogy a többiek 
megtűrjék öt is a kedvemért. 

Szabó Lőrinc 


