korabeli kollégium poézisoktatásának módszerét,
fokozatait, a Csokonai zsengéiben kimutatható
megfeleléseivel s a versek kronológiájára vonat
kozó tanulságaival, amily módszeresen elénk
vetíti a Csokonai helyesírásának fejlődésében
megfigyelt három fázist s Kovács József és a
Budai testvérek költőnkre tett hatását festi: az
nekem bőven fölért egy-egy jó krimi izgalmasságával, s egyben igazi intellektuális örömet
okozott. Ugyanígy szívesen tanultam a Csokonaiversek esetleges mintáit, verstani kérdéseit,
helyesírását, dallamait érintő (s terjedelmükben is
eléggé ökonomikus) tájékoztatásokból.
A kiadás alapelveit a Textológiai Bizottság a
verseskötet gondozójának mintafejezeteit meg
vitatva, még í967-ben meghatározta. (Nóta bene,
akkor még a teljes - hatkötetes - sorozat 1973
előtti megjelentetéséről volt szó!) Eszerint „a
lehető pontos kronológia" lett a rendezés fő
szempontja, tehát a Csokonaitól utólag tárgyi
ciklusokba szedett versek sorrendi helyét egyen
ként, a gyűjtemények rendjétől függetlenül
kellett kijelölni. E határozatokat annak idején
Kiss József bizottsági titkár folyóiratunkban
ismertette: ItK 1967: 709. Ugyanakkor a bizott
ság - a kk.-ok régebbi elveivel, ül. gyakorlatával
(vö. A m. klasszikusok kritikai kiadásának
szabályzata. Bp., 1962. passim) némileg szakítva
- a zsengék „betűhív (eredeti helyesírású) köz
lése mellett foglalt állást" (uo.). Igaz, akkor még
idegen kéz másolatának hittük a Zöld-kódexet;
de minthogy utóbb ez is autográfnak bizonyult,
csak még több oka volt Szüágyi F.-nek az eredeti
helyesírás követésére. Ez természetesen nem je
lenti a régi betűformák szolgai átvételét: az s, az
ő, ű tehát akkor is mai alakjában jelenik meg, ha
Csokonai még másként írta. S az is az 1967-i
megállapodásból folyt, hogy a latin nyelven írt
verseknek mai magyar prózafordítását a kötet
szerkesztője a jegyzetekbe tegye. A latin vonat
kozások értelmezésében nyújtott segítségért

Szüágyi F. köszönettel adózott külső szakértő
tanácsadóinak (Borzsák Istvánnak és Szepessy
Tibornak); s rögtön itt jegyzem meg, hogy az
egész kötet lektorának, Stoll Bélának segítségét
ugyancsak hálás szavakkal nyugtázta művében. A rövidítések feloldásában, az áthúzott vagy tö
rölt, a kétes olvasatú stb. szövegdarabok hű jel
zésében könyvünk a kk.-ok legjobb hagyomá
nyait követi, s ebben is mintaszerűen gondos.
(Magam nem foglalkozván soha Csokonai kéz
irataival, egész pontos egybevetést sajnos nem
végezhettem).
Egészében véve tehát Csokonai-kutatásunk
eddigi nagy eredményei, nem kis mértékben a
kötet készítőjének egyéni sikerei pompásan
tükröződnek a kk. első darabjában. Jogosan lehet
rá büszke a magyar filológia. Az ismertetésem
elején jelzett késés, ül. a könyv tartalmában
szemet szúró terjedelemmegosztás' szokatlansága
természetesen annál kevésbé lesz bántó, mennél
gyorsabban követi egymást immár a többi kötet,
s mennél jobban igazolják ezek az itt megadott
alapelvek és ismeretek szükségességét és helyes
ségét. (Végtére van olyan modern kk.-unk is,
amelynek közlési módja, az egyes művek rész
leteiről vaüott álláspontja stb. „menet közben"
jócskán módosult!) Elsősorban persze a Költe
mények sorozat sürgős folytatását várjuk. Mert
bármennyire meglátszanak is az oroszlánkörmök
az itt közölt iskolai versgyakorlatokon, a költő
további kifejlődését és igazi nagyságát csak az
1790 utáni remekek fogják szemléltetni. És attól
tartok, hogy ha az ezekhez fűzött irodalom
történeti-esztétikai-nyelvi
tanulmányok
és
magyarázatok még ennek arányában kitere
bélyesednének, akkor kötetszámban is, határidők
dolgában is beláthatatlanul messze kerülnénk az
eredeti tervektől. (Ami persze akkor sem jelen
tené azt, hogy tudományunk semmit sem nyerne
vele.)
Tompa József

ÚJ SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK
Szilágyi Pál emlékezései. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bódis Mária. Bp. 1976. Színház
történeti Könyvtár 3.; Gróf Széchenyi István: Magyar játékszínrüi. Fakszimile kiadás. Az utószót és a
jegyzeteket Belitska- Scholtz Hedvig írta. Bp. 1976. Színháztörténeti Könyvtár 4.; Enyedi Sándor:
Déryné erdélyi színpadokon. Kritérion K. Bukarest, 1975.153 1.
Néhány éves megtorpanás után ismét kiteljesedőben van a Magyar Színházi Intézet és
Múzeum publikációs tevékenysége. Miközben
folytatódik - hatvanadik darabján túl - az éves

színházműsorokat, szerep- és rendezői katalógusokat közreadó Színháztörténeti Füzetek
sorozata, megindították a Színházelméleti
Füzeteket, amelyek egy megírandó magyar szín-

háztörténet módszertanát közelítik és újra meg fejlesztésére, s nem maradhatott volna el az első
jelent a Színháztörténeti Könyvtár is, melynek kötet impresszuma sem.
Már kiadás közben György Eszter, az Intézet
előző folyamában számos fontos forrásközlés és
kisértekezés látott nyomdafestéket. A három történeti és gyűjteményi osztályának új vezetője
kiadványtípus közül most az utóbbiról szólunk, a vette át elődjétől, Katona Ferenctől a sorozat
sorozat első-negyedik darabjáról; azzal a meg szerkesztését. Jó néhány problémát menet
szorítással, hogy a 2. kötetről, Szuper Károly közben sikerült megoldania, az újabb kötetek
naplójáról a Petőfi-adatok megkülönböztető útban vannak a tudományos igények maradék
fontossága miatt korábban már írtunk (It 1975/4. talan kielégítése felé. A témakör is kibővült: a
1053-5.) - ezúttal csupán a sorozat szempont harmadik füzetben még Szilágyi Pál színész
emlékezéseit rendezte sajtó alá Bódis Mária, a 4.
jából térhetünk vissza erre a kiadványra.
1974-75-ben négy kötet jelent meg, a sorozat azonban már fontos elméleti művet tartalmaz,
tehát igen gyors ütemben indult. Az alapötlet Széchenyi István 1832-es röpiratát (Magyar
mindenképpen helyeselhető: a magyar színészet Játékszínrűl), Belitska Hedvig gondozásában.
hőskorának múlt századi, nehezen hozzáférhető
A Magyar Színházi Intézet és Múzeum munka
kiadványait
(színháztörténeti
kísérleteket, társainak felkészültségét dicséri, hogy a főszö
emlékezéseket) újra megjelentetni, könyvesbolti veget követő tanulmányaikban számos rész
forgalomba nem kerülő, kis példányszámú, füzet kérdést mindazonáltal sikeresen megoldottak,
méretű kötetekben, kézirat gyanánt, amelyek így teljesítve a sorozat távlati célját. György Eszter
a szűkebb szakma, valamint a rokon- és társ például a súgó vándorszínészeti szerepének érté
tudományok művelői számára jelentenek első kelésében hoz merőben újat, jegyzetei egyébként
sorban segítséget. A főszöveg minden esetben az is tömörek, átgondoltak, célratörők; Cenner
első kiadás fakszimiléje, amelyhez jegyzet Mihály jól bizonyítja a kétféle (irodalomtörténeti
apparátus és tanulmány csatlakozik. Az utóbbi jó és színházi) forrásérték lehetőségét Szuper Károly
alkalom egyes színháztörténeti részproblémák Petőfi-ügyben sokat támadott naplója kapcsán;
tisztázására, tervszerűen foglalkoztatva az Intézet Bódis Mária - akinek ez az első nagyobb
szabad szellemi kapacitását, elsősorban a fiatal munkája - a fontoskodva emlékező Szilágyi Pál
munkatársakat. A sorozatszerkesztői koncepció szövegének, híres anekdotáinak forráskritikáját
fogyatékosságai azonban már itt jelentkeztek: a végzi el igen jó eredménnyel. Belitska Hedvig
szűkebb vagy tágabb, de minden értelemben szak (eddigi
publikációinak
szerves
tovább
mai, tehát színház- és irodalomértő, várható fejlesztéseként)
a
hazai
színházépítészet
olvasóközönség megkívánná a jegyzetapparátus Széchenyi köré csoportosított tényei mögé rajzol
tudományos, sőt a kritikai kiadásokban meg széles társadalom- és közönségtörténeti hátteret,
szokott elmélyültségét, az egyes kötetek közötti alcímei egy nagyobb munka körvonalait sejtetik.
utalásrandszer kialakítását stb. A követ És ne feledkezzünk meg a sorozatot technikai
kezményeknek elsősorban a Könyves Máté szempontból gondozó és irányító Szakáts Károly
1834-es Játékszíni Koszorú-ját közreadó György kéziratelőkészítő munkájáról sem, minthogy neve
Eszter és a Szuper-naplót gondozó Cenner Mihály nem jelenik meg a köteteken.
munkáján kellett szükségszerűen érződniük.
A 4. kötet témaválasztásával - úgy tűnik- a
Könyves előtt Endrődy János sokszor hivat sorozat tárgyköre szerencsésen kezd bővülni:
kozott és valóban első színháztörténeti kísérletét, elméleti írások, röpiratok, társulati vagyon
a Magyar Játékszínt (1792) lehetett volna válasz leltárak, színlapok, szóróversek és a színház
tani; a szigorúan vett terjedelmi korlátozás miatt történeti források más típusai várnak még köz
maradt ki Könyves munkájának főszövegéből az lésre. Néhány probléma orvoslása is a következő
1834-ben működött társulatok színészlajstroma kötetekre marad. Ilyen a jegyzetkészítés végleges
és Pest vármegye játékszíni könyvtárának kata egységesítése a kritikai kiadások gyakorlatából, a
lógusa, ugyanezért nem jutott tér Cennernek a megjegyzetelendő nevek körének megvonása, a
Petőfi-szakirodalommal való tüzetesebb egybe bibliográfiai adatközlés pontosítása.
vetésre stb. A kezdeti gondok technikai hibákkal
Végezetül, a teljesség igénye nélkül javítsunk
folytatódtak: egy jó lektor (ilyen csak a 4. füzet egy pár olyan pontatlanságot, melyekről fel
nél bukkan fel) bizonyára javaslatot tett volna a tehető, hogy hibásan rögződnek a literátus
jegyzetkészítés módozatainak egységesítésére, a olvasókban. Kötetenként haladva: Kelemen
név- és drámajegyzék mutatóvá való tovább László 1800-180l-es újratársulási kísérletének
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útvonaláról hiányzik Szeged, Gyöngyös, Losonc műve pedig jogos elvárásokat támaszt már a
(l.kötet, XX.); Rehákné 1796 után is fellépett könyv kézbevételekor.
(XXIII.), August Kotzebue iskolát teremtő híres
Bocsássuk előre: értékei, ezentúl nélkülöz
érzékenyjátéka, Az embergyűlölés és megbánás hetetlen összeállítást kapunk Déryné erdélyi fel
nem azonos a Maxvill Róbert c. darabbal, amely lépéseiről. Az eredményekből emeljük ki a
nek ugyan szintén ő a szerzője, de a hazai szín szerepkatalógus elkészítését, amely - igaza van
padokon többnyire Az önnön áldozat címen Enyedinek - még akkor is összeállítandó, ha
szerepelt (XL.). A 2. kötet adataiból javítandó, egyelőre hiányos; a későbbi kutatás azonban
hogy az Egy táblabíró a márciusi napokban viszonyítási alapot, adatbázist nyer. Ehhez el
alkalmi mű, hiszen a legszabályosabb három- kellett végeznie a színésznő emlékiratainak forrás
felvonásos vígjáték (XXL), ugyanez a műfaja kritikáját, az erdélyi helyi sajtó és a rendel
Kovács Páltól a Nemesek hadnagyának is (XXIL); kezésére álló memoár-irodalom átnézését a téma
a Pártosság dühe c. Ziegler-vitézi játékot nem szempontjából. Mindezt sikerrel teszi: örömmel
tekintjük jelenlegi adataink birtokában Katona olvastuk például Gyulay Lajos sokat emlegetett
József fordításának. A 3. kötethez: az „erdő 140 kötetes naplójának vonatkozó bejegyzéseit
kortinával" nem előfüggönyt jelent a vándor vagy az 1842-es Déryné-interjú itt először közölt
színészet technikai szótárában, hanem éppen hát szövegét. Adatai elsősorban a kistársulatok
térfüggönyt, amelynek zárósíkja elé az oldal útvonalának rekonstrukciójához hiánypótlóak,
kulisszák perspektivikus elhelyezése teremt dísz Pécskától Székelyudvarhelyig, Déstől Brassóig.
let-illúziót (24.), Egressy Gábor 1831. december
Enyedi Sándor ismeri és felhasználj a a magyar
21-én kötött Kassán házasságot (42.), és Várnai nyelven művelt színháztörténet legújabb ered
Péter zenetörténész kutatásai óta tudjuk Mátray ményeit, szemlélete az egyes kérdések meg
Gábor naplójából, hogy 1849-ben Schodelné is ítélésében korszerű, tényközlése sohasem csúszik
követte a kormányt Debrecenbe (73.).
vissza az évtizedeken át élt legendák szintjére. Jó
A sorozat valóságos erényeit és tudományos példák tucatját idézhetnénk - a legsikerültebb
hasznát tekintve, talán szigorúbban és terjedelme oldalak kétségkívül azok, ahol az öregedő Déryné
sebben szóltunk a hibákról, de tettük ezt a játékstílusának szükségszerű elavulását fejtegeti,
jobbítás, a sorozat jövője érdekében és abban a túllépve a tudomány tárgyilagosságával az óhatat
meggyőződésben, hogy csupán a többi művészet lanul érzelmi színezésű források szubjektivitásán.
tudomány legjobb eredményeit szem előtt tartva, Mégis: amíg a jegyzetek, a névjegyzék, a szerep
azokat következetes mércének alkalmazva foglal katalógus és a Déryné-interjú szövegét, illetve
hatja el a magyar színháztörténet is méltó helyét tételeit a felfedezés örömével olvassuk és
Közöttük. Erre pedig - a Magyar Színházi Intézet böngésszük újra meg újra, addig a kötetnek kb.
és Múzeum említett szellemi kapacitásának kétharmadát kitevő értekezéssel már több vitat
maradéktalan kihasználásával - a személyi és a kozni valónk akad. Kétségtelen, hogy éppen a
bőség zavara, a forrásközlés minél teljesebb mér
tárgyi feltételek egyaránt adottak.
tékének és a feldolgozás hatékonyságának ellen
téte okozza itt a feszültséget, de a tanulmányt
Enyedi Sándor új munkája, a Déryné erdélyi sokhelyütt grandiózus idézetmontázsnak érezzük.
színpadokon Bukarestben jelent meg ugyan, a A sajtóutalások, az önéletrajzi hivatkozások egy
Kriterion Kiadónál, de sokban a magyar színház másutánja nem jut nyugvópontra Déryné egy-egy
történet fentebb vázolt kérdéseihez csatlakozik. színháztörténeti jelentőségű .alakítása körül, ahol
A szerző, három évvel az erdélyi színészet kezdeti a különféle forrástípusok szembesítését, össze
szakaszáról (1792-1821) írott könyve után, egy gezését várnánk. És most tűnik ki, hogy a válasz
szerre van szerencsés és nehéz helyzetben. tott téma nem is annyira hálás, mint azt az első
Választott témája hálás és olyan forrásokkal pillantásra gondolnánk. A Déryné-pályakép ilyen,
rendelkezik (az egykorú erdélyi sajtóból és az sajátos szempontú megírása akkor „fizetődne ki"
ottani levéltárak anyagából), amelyek a magyar a tudományosság számára, ha a kiemelkedő
országi kutatás számára jelenleg hozzáfér művészegyéniség köré komponálódna a XIX.
hetetlenek. Az utóbbi tény azonban kötelezett század első felének Erdélye, a maga művelődés- és
séget is jelent: az ellenőrizhetlenség, a pár ízléstörténeti világával - olyan kérdésekkel pél
huzamos vagy a követő kutatások korlátozott dául, mint az arisztokrácia színpártoló tevékeny
volta megnöveli felelősségét a források kiválasz sége, akik (Wesselényi Miklóstól Gyulay Lajosig)
tásában és pontos közlésében - nagy sikerű előző támogatásuk, sőt színházlátogatásuk fejében meg-
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kívánták igényeik maradéktalanabb kielégítését
műsorpolitikában, színpadi kiállításban és színészi
játékban egyaránt. Jelenlegi adataink birtokában
úgy látjuk, hogy ez a folyamat sokkal erősebb
Erdélyben, mint Magyarország más területein és
időben is tovább tart. A színházi társadalmi érint
kezés és ízlésformálás újabb, demokratikusabb,
már nem az arisztokrácia irányította normáinak
kialakulása pedig éppen Déryné fizikai hanyat
lásával esik egy időre.
A tollhibák és a tárgyi * tévedések száma Enyedi előző könyvéhez viszonyítva - csökkent,
de még mindig van közöttük könnyűszerrel meg
előzhető. Az 1810-ben vármegyei pályát kezdett
Fáy András és az 1818-ban született Kazinczy
Gábor emlegetése színpártolóként, sőt vezető
ként a második pesti társulat idején a kötet név
jegyzékéből cáfolható. Ugyanígy kiszűrhető az
1824-ben 10 éves Egressy Béni szerzősége a
Tündérkastély Magyarországon című énekesjáték
ügyében (123.). Túlzottnak érezzük Kazinczy

Ferenc aktív színházi kapcsolatainak kiterjesz
tését az egész életműre; ez legjobb esetben is
csak 1806-ig érvényes, amikor elhárítja
Wesselényi felkéréséi az Erdélyből kirajzó
együttes igazgatására (113.). Némileg fonáknak
tűnik, ha Mozart és Rossini három, Shakespeare
pedig négy sorral és általában szerepel a névjegy
zékben, az idevonatkozó konkrét utalások megjegyzetelése helyett.
1975-ben ugyanezeken a hasábokon tekin
tettük át (négy színháztörténeti kiadvány
kapcsán) a szaktudomány néhány kérdését. A
mostani szemle kedvezőbb összképet mutat: a
kutatások összefogottabbak, a közlés lehetőségei
jobbak, a szerzők hatékonyabban figyelik és
használják egymás eredményeit. A mesterségbeli
tudás gyarapodása és a szemlélet ilyen változása
lehet az aranyfedezete a következő évtized elejére
várt magyar színháztörténeti kézikönyvnek.
Kerényi Ferenc

JÓZSEF ATTILA VÁLOGATOTT LEVELEZÉSE
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Fehér Erzsébet. Bp. 1976. Akadémiai K. 530 1. /Új Magyar
Múzeum 11./
„A vonat direkt itt áll meg a ház előtt." így
hívogatja József Eta öccsét, Attilát, 1936. június
23-án kelt levelében Szárszóra. Ez a különben
közömbös sor számunkra már döbbenetes. Mint a
drámákban: ha a színen pisztoly van, előbb-utóbb
elsül; ha telefon, kellő időben megcsörren. A
vonatnak is ilyen furcsa dramaturgiai szerep
jutott József Attila tragédiájában.
Erről a tragédiáról vallanak az összegyűjtött
levelek. Érdemes pillantást vetni: irodalom
tudományunk az utóbbi negyedszázadban mit
művelt az írói levelezésekkel. A kritikai kiadá
sokon kívül még három akadémiai sorozat is föl
adatának tartotta levélgyűjtemények közzé
tételét, így a Magyar irodalmi tár (Zrínyi, 1951;
Sárossy Gyula, 1954); A magyar irodalom
történet-írás forrásai (Erdélyi János, 1960,1962;
Gyulai Pál, 1961; Tompa Mihály, 1964; Bajza és
Toldy, 1969), végül a mostani, az Új Magyar
Múzeum (alcíme: Irodalmi dokumentumok
gyűjteményé),
amelyben
Babits, Juhász,
Kosztolányi (1959), Móricz (1963), Ambrus
Zoltán (1963) után most József Attila levelezése
is megjelent. Ady válogatott levelezését a Szép
irodalmi Könyvkiadó adta ki (1956). Vajda János
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leveleit 1958-ban, Kazinczy hatalmas levelezé
sének második pótkötetét, a sorozat 23. kötetét
1960-ban, Mikszáthét - kritikai kiadásának
24-26. köteteként - 1961-ben (második kiadás
ban 1962-ben), Petőfiét (nem először persze, a
kritikai kiadása 7. kötetében) 1964-ben, Tóth
Árpádét 1973-ban meg az Akadémiai Kiadó.
Szenteleky Kornél 1933-ban halt meg, és
levelezése 1943-ban látott napvilágot. Adyé
halála után 37 évvel; József Attiláé 39-cel. Sok ez
vagy kevés? Nem tudom. De úgy vélem, érdemes
volna már a levélgyűjteményeknek, a szöveg
kiadások e sajátos fajtájának kérdéseit textológiai
föladataink keretében külön is szemügyre
vennünk.
A válogatás
József Attila levelezése nem a kritikai kiadás
sorozatában jelent meg: nem összes, csak
válogatott. Ebbe kényszerűen bele kell nyugod
nunk. „Címzettek birtokában levő anyagot - írja
Fehér Erzsébet - nem gyűjtöttem abból a meg
fontolásból, hogy kinek -kinek illendő meghagyni
azt a jogot, hogy emberi kapcsolatainak - vagyis

saját személyes életének - dokumentumait maga
választotta időben és módon hozza nyilvános
ságra" (5). Ezzel nem egészen értek egyet; a
fegyvert nem kellett volna előre letenni. Bár
mennyire tiszteljük is a címzett jogát magánélete
egyelőre nem nyilvánosságra szánt mozzanatai
hoz, arra azért kísérletet tehetünk, hogy a nála
levő levelek publikálására kérjük. Vágó Márta
vagy Gyömrői Edit példája mutatja, hogy számít
hatunk is a címzettek megértésére: ők tudták,
hogy József Attila minden szava közkincs, s nem
zárkóztak el a legbizalmasabb levelek közzététele
elől sem. Nem tudom, milyen jellegű és értékű
levelek lappanganak még magánosoknál; talán
már nem is olyan jelentősek, mint amilyeneket
ismerünk; mégis kár, hogy már most nem juthat
nak be a kutatás vérkeringésébe, s még inkább, ha
utóbb elkallódnának. Hiszen a címzett addig ha
logatja a nyilvánosságra hozás idejét, hogy meg
hal, s érzéketlen örökösei kezén hagyatéka ebek
harmincadjára kerül. Sok példa volt már erre.
József Attila leveleit, az iménti korlátokkal,
teljességre törekvőén közli ez a gyűjtemény; a
hozzá írottakból válogat. Szándéka szerint úgy,
hogy feleljenek a József Attila-levelekre. Ez
helyes szempont, mégis sajnálom, hogy a szer
kesztő Hertha Böhm leveleit teljesen mellőzte,
Vágó Márta leveleit pedig erősen megrostálta. Az
előbbiek - Bokor László ismertetőjéből (Nép
szabadság, 1964. aug. 16.) kitetszően - nagyon
fontos adatokat közölnek József Attila párizsi
korszakához, munkásmozgalmi tevékenységének
kezdeteihez; az utóbbiak pedig - noha egy évvel
előbb, 1975-ben jelentek meg végre teljességük
ben Vágó Márta könyvében — annyira szorosan
kapcsolódnak József Attila Mártához szóló
leveleihez, hogy egymás nélkül alig érthetők. De
még a Fehér Erzsébet megszabta szempontok
szerint is hiányolható néhány levél. Pl. a 167. sz.
érthetetlen Márta 1928. nov. 13-i levele (az ő
könyvében a 415-416. 1.) nélkül; sőt ugyan
ebben a levélben emlegeti Márta az „Istenke
csavargóját", amelyre meg József Attila a 169.
levélben reagál, tehát ez sem érthető Márta
említett levele nélkül. Kár volt itt takarékoskod
ni, annál kevésbé, mert Vágó Márta könyvében
külön időrendben szerepelnek József Attila és
külön Márta levelei; ez roppant nehézkessé teszi
levélváltásuk követését; erre a gyűjteményre várt
volna, hogy egységes időrendbe osztva végre
élvezhetővé tegye József Attüa és Vágó Márta
levélváltását. Annyit azonban most is meg kellett
volna tennie, hogy a jegyzetekben levélről levélre
utal legalább a nem közölt levelek lelőhelyére, és

azokra a mondataira, kifejezéseire, amelyek a
közölt levelek megértéséhez nélkülözhetetlenek.
(A föntiekben az „Istenke csavargója", a
Koroknay-ügy stb.)
Levél, tehát itt közlendő lett volna a szegedi
egyetemi fölvételi kérelem (hasonmása a képes
könyvben), valamint az 1928. márc. 5-i alapvizsga
kérelem is, bár ez már a kötet lezárása után látott
napvilágot (Kritika 1975. 8. sz.). Hiányzik a
Cecilkének 1936. nov. 14-én írt levél is (közölte
Vida Sándor a Népszabadság 1971. márc. 28-i
számában). Hiányzik a József Jolán könyvében
(460-461. 1.) idézetekben közölt bécsi levél
1926 szeptemberéből.
Végül hiányolok egy kimaradt mondatot is,
mert nagyon fontos. Anton Straka leveléből (a
324. lapon a 8. sor közepén, a pont után):
„Azután szó volt arról, hogy a nyáron esetleg
átrándulnál Prágába" (ItK 1955. 226). Hiányát
zökkenő alig jelzi, és éppen észrevehetetlensége
miatt veszélyes a kihagyás, és homályossá teszi
az utána következőket.
Újdonságok
A József Jolán és Németh Andor könyveiben,
szakfolyóiratokban és lapokban évtizedeken át
fölhalmozódott leveleken kívül is sok eddig
kiadatlan, új közlés gazdagítja ezt a gyűjteményt.
Néhány József Attila-levélre is érvényes ez (123,
126, 203, 208, 231, 253, 337. sz.), a Márta
könyvéből hiányzó groteszk versekre (148. sz.),
vagy korábban csonkán ismert levelek teljesebb
közlésére (124, 190. sz.). Ezek Jolánhoz, Etushoz, Judithoz, Flórához stb. szólnak; a 190. sz.
pedig a fontos levél Fábry Zoltánhoz. De még
inkább sok újat ad a gyűjtemény a költőhöz írott
levelekből. Kunvári Bella, Pintér Ferenc, Galamb
Ödön, Tettamanti Béla, Németh László,
Pálmiklós János, Gunda Béla, Vámbéry Rusztem,
Kardos László, Gaál Gábor, Lesznai Anna, Bányai
László, Bánócziné Balogh Vilma, Veres Péter,
Füst Milán, Anton Straka, Kosztolányi Dezső,
Buday György, Takács Ferenc, Sigmund Freud,
Berezeli A. Károly, Takáts Gyula, Ignotus Pál,
Radnóti Miklós, Franyó Zoltán, Jancsó Elemér,
Győry Dezső, Szántó Judit, Bak Róbert stb.
levelei roppant sok érdekes és értékes részlettel
gazdagítják mind az életrajzot, mind a költő
emberi arcát. Mennyire jellemző pl. a Beké Manó
hoz szánt, de el sem küldött, a vásárhelyi
Pákozdy Ferenccel közös levél egy bonyolult
differenciálszámításról. (Persze Pákozdyra is jel
lemző!) Fontos adalék, hogy az Egy spanyol föld-

műves sírverse Ignotus Pál ösztönzésére,
Betegségtudatára is fényt vetnek a levelek.
Francoék fölkelésének napjaiban, frissen szüle Már 1926 őszén neuraszténiásnak (117), sőt
tett. Nem kevésbé érdekes, hogy a Hazám 1937 ironikusan ugyan, elmebetegnek (125) mondja
májusában több részletben keletkezett: a foly magát, 1927 tavaszán pedig világosan céloz arra,
tatást a Szép Szónak sürgetnie kellett. Különös hogy előbb-utóbb ő is a Szieszta-szanatóriumba
olvasni a József Attilához mint szerkesztőhöz kerül (139).
szóló, szinte ugyanolyan megfogalmazású, kérlelő
Az éhezés is végigvonul a levelezésen. „Sok
leveleket, mint amilyeneket korábban ő írt más szor nem ettem mást, mint amit este kaptam itt
szerkesztőkhöz. De nincs tanulság nélkül az a sok hon, azaz ételmaradékot" (53). „Tegnap dél óta
levél sem, amely verset kért József Attilától; ma este ettem csak valamit" (61). „Majd egy hete
szeretetéről, ragaszkodásáról, becsüléséről tudó már kenyéren és vízen élek" (62). „Ma tizedik
sította a betegségébe zárkózott költőt. Csak a kór napja, hogy nem eszem" (87). „Napi
bénító hatásával magyarázható, hogy sok ilyen kiadásom? . . . Tej, sajt, kenyér és költemények"
kérés (Strakáé, Illyésé, Kőhalmi Béláé is!) telje (115). „Hamarosan ki sem számítható idő óta
sítetlen maradt.
kenyéren és vízen élek" (171). „Feleségemmel
A levelekből - a versek mellett - a jellem együtt hosszabb idő óta a szó szoros értelmében
rajza is kiegészül. Figyelemre méltó pl. az a gyer éhezünk" (290). Természetesen az éhezés
mekies dicsekvés, amely végigvonul a levelezésen: nyomán támadt gyomorbajról sem csupán versből
eleinte nagy iskolai elfoglaltságáról, sikereiről, értesülünk. Párizsból tudósítja Jolánt a tünetek
később költői elismertetéséről számol be nén ből: „gyomorbajjal nem vagyok hajlandó élni"
jének, utóbb arról is büszkén ad hírt Ottó Ferenc (142). Még mindig Párizsból: „Amióta eszem,
nek, hogy nagyon elfoglalt, mert Hatvány Lajos azóta tudok enni, s a gyomorbaj ellenkező fajtájú
könyvtárát rendezi.. . Ez a magabiztos önértéke tünetei - melyek még rémísztó'bbek - mutat
lés, amelyért Vágó Márta annyit korholta, jól föl koznak rajtam: állandóan éhes vagyok" (164).
ismert lélektani indítékból táplálkozott. El kell Alighanem hozzájárult gyomorbajához a korai
hinnünk, hogy igaza volt József Attillának: dohányzás: már 1921. júl. 30-án dohányt kér
„Pedig igazán régen eltemettek volna már, ha Etustól, mert állandó éhségérzetén ezzel próbál
nem neveltem volna ki magamban azt a bizo segíteni (23). Tizenhat éves ekkor! Párizsban napi
nyos és sokat fölhányt öncsodálatot. Ami kívül 40-50 cigarettát szív (134).
hiányzik a világból, azt az ember belül, önmagá
írógépe többször is zálogban van. 1932-ben
ban kell megteremtse, mert máskülönben el Juditot kéri kiváltására (288), de 1933 őszén
pusztul" (197).
Hóman Bálinttól segélyt kér, hogy új lakásába
Ez a fölfokozott önérzet nyilván összefügg költözhessen, és „zálogkölcsönnel megterhelt
csodálatos hiszékenységével, tervhalmozásával. munkaeszközét" az árverezés elől megmenthesse
Az udvarias szót, a legkisebb ígéretet kész (294). 1935 őszén Szendy Károly főpolgár
pénznek veszi, és idő előtt elkiabálja. Meszlényi mestert „mint a Főváros fia" ugyancsak arra kéri:
szobrot készít róla, az Humanité közli a versét, a váltsa ki a főváros már nyolc hónapja nélkülözött
párizsi József Attila-estre Juhász Gyula verset, írógépét (315). Halálakor megint zálogban volt az
Móra prózát ír, s így tovább... Még minket is írógép: Jolán is a kiváltásához kért segítséget
megtéveszt e kijelentő módú és jelenidejű állít- Babitstól (Gál István: József Jolán két levele
mányokkal: keressük a hozzá szóló Juhász-verset, József Attila halála után. Magyar Nemzet, 1976.
a róla írt Móra-cikket (142), pedig ilyenek nincse máj. 9.).
nek. Mórával kétszer is megjárhatta: a Dugonics
Az az életrajzi mozzanat is most hang
Társaságban való bemutatását is hasztalan vette súlyozódik kellően, hogy Párizs után még
biztosra (39). Oktató, olykor kioktató hajlama is Szegeden szándékozott alapvizsgázni (438); tehát
kiütközik leveleíiből: Jolán, Galamb Ödön (volt Horger fenyegetését talán pártfogóiban, kedves
tanára!), Márta francia hibáit kijavítgatja, sőt nem tanáraiban (Dézsi, Mészöly, Tettamanti) bízva,
állja ki, hogy Mártát magyar nyelvhelyességre ne nem látta akadálynak.
intse (204).
Levelei kiegészítik költészetének, prózai
Anarchista korszaka szinte pontosan tük írásainak bölcseleti és esztétikai tanításait. A
röződik leveleiben: vagdalkozik, Adyt lekicsinyli, Galamb Ödönhöz (78. sz.), Jolánhoz (90, 120.
Párizst robbantaná (127, 430). Tanulságos a leve sz.), Gáspár Endréhez (100. sz.) szóló ilyen
lezés Babitshoz és Illyéshez fűződő kapcsolata jellegű levelek eddig is ismertek voltak ugyan, de
most számos apró adalékkal színesedtek.
tekintetében is.
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Bizonyos vonatkozásban még a stílus fej
lődésére is érdekes világot vetnek a levelek. A
Makóra került kisdiák többször is él a kérdő
szónak a pesti köznyelvben gyakori, hibás szó
rendjével: meg-e kaptad! nem-e lehetne"! (11).

felé mutatnak. ,JLapot alapítok": a 93. lapon
1926. febr. 8-án, a 96. lapon márc. 26-án van
erről még szó. politikai elveim revízió alá
vettem": ennek jellege a 94. lapon szintén a febr.
8-i levélből (,^ljen az egész világ szociális forra
dalma, éljen a szindikálizmus útján létrehozandó
kellektív lelkű emberiség anarchiája!"), valamint
A kiadás
a 100. lapon az ápr. 24-i levélből (Hazafelé tilos,
Kár, hogy a kötetben egyetlen levélhasonmás de az én életem irányát végig mutató lehető
sincs. Sőt, még a levelekben olykor előforduló ségeket kaptam. . .„) derül ki igazán.
A levelek keltezése egyébként Fehér Erzsébet
illusztrációkat (98,188) sem eredetiben közű. Az
életrajzi időrend fontos eligazító; lehetett volna nek nem sok gondot okozott, mert a korábbi
tüzetesebb: részletesebb és pontos keltezéseket közlők többnyire már tisztázták. Néhányat azon
adó. A levelekben említett József Attila-művek ban ő helyesbített: így Bálint Györgyé nem
(versek, kötetek, prózai írások, tanulmányok, 1932-ből, hanem 1935 májusábóljúniusából való
műfordítások) mutatója igen hasznos. Nem ezen (247. sz.). Téved azonban, amikor Zelk Zoltán
a kiadványon kérem számon, csak újfent föl két levelét szögletes zárójelben Rákoshegyen
vetem: mennyivel könnyebben kezelhető volna ez keltezettnek tünteti föl, holott a ceruzás írás és a
a levelezés is, ha a jegyzetek egyenként követnék megfogalmazás kétségtelenné teszi, hogy Zelk
Pesten írta őket, hiszen nem küldte, hanem ott
a leveleket, nem a kötet végén.
hagyta, miután József Attilát nem találta a Szép
Szó szerkesztőségében (275, 278. sz.). Egyébként
A keltezés
kár volt ezt a két levelet egymástól elszakítani,
közéjük iktatni Straka két levelét, hisz a tág idő
A közlés rendje természetesen a szoros idő határ (1936. június) lehetővé tette volna, hogy
rend. Az 52. sz. levél jegyzetében közölt cédula akár Straka levelei előtt, akár utánuk egymás
szövegének (408) szintén a levelek közt, a 61. mellett szerepeljenek.
lapon lett volna a helye. Ugyanígy a 74. sz. jegy
A 31. sz. levelet Patyi az 1922. febr. 18-i és
zetben (415) közöltének a 86. lapon: ez utóbbi okt. 14-i levelek közt közli. Fehér Erzsébet szerint
legföljebb - az áthúzás jelölésére - kúpos záró a papír formája, színe, minősége, a tinta színe, az
jelben. A Halász Gábornak írt levél töredéke, írás képe az 1921. okt. 23-án kelt 15. sz. levéllel
amely a címzett közléséből ismeretes csupán, egyezik meg. Meglepően mégsem egy évvel
most a 260. számú, mert Fehér Erzsébet csak korábbra, hanem egy évvel későbbre helyezte el!
tágan, 1935-re keltezte, és az év végére helyezte. Talán csak azért a homályos meghatározásért,
Holott ez a levél - nyilván friss - válasz Halász amelyet Szabolcsi Miklós ad 1923-ról szóló
nak a Nyugat 1935. áprilisi számában megjelent szövegében: „ez idő tájt íródhatott" (Fiatal
bírálatára, tehát nyugodtan elhelyezhető a életek indulója, 1963. 462).
mostani 245. sz. levél után. A 286. és 287. sz.
A 39. sz. levél pontosabb időmeghatározása
levelet föl kellett volna cserélni: egy napon „1923. dec. eleje" helyett: „1923. dec. 8. előtt".
íródtak, de épp Fehér Erzsébet magyarázza A 95. sz. levél kelte valószínűleg így közelebb
ügyesen a jegyzetben (476), hogy előbb kért kerülne a valósághoz: „[1926. aug. 23-án? ] " A
József Attila pénzt Rapaport Samutól, majd úgy levél hétfőn íródott, szept. l-re választ várt;
döntött, levelét nem küldi el, hanem más úton előtte pedig csak 30-án volt hétfő, tehát ez sem
próbál pénzt szerezni, s ekkor írt Hirsch Albert- jöhetett számításba. A 313. sz. levél keltezése
nénak.
pontosabban: „1937. ápr. 28. előtt."
Végül az a gyanúm, hogy a 72. sz. levél nem
Ritka, amikor a keltezetlen levelek kikövet
Szegeden és nem 1925 júniusában, hanem Bécs keztetett idejét Fehér Erzsébet megokolja. Több
ben, 1926 februárjában, márciusában, áprilisában nyire csak el kell hinnünk neki. Pl. nem tudjuk,
íródott. Első közlője, Patyi Sándor párizsinak miért éppen 1920. októberi a 4. sz. levél; miért
vélte, de Fehér Erzsébet „mind írásképe, mind 1926. augusztusi a 94. és 95. számú? (S ha a 95.
utalásai alapján" korábbra keltezte. Korábbra, de sz. csak „aug.", a 94. sz. pedig „aug. vége", akkor
nem ennyire. Az írásképet nem ismerem, de ezek is fölcserélendők.) Patyi kb. 1927. februári
ebben fél év nem sok eltérést mutathat. Utalásai ként közli József Attila nagynénjének, Szűcs
viszont pontosan az 1926 tavaszán írott levelek Vincéné Pőcze Máriának 105. sz. levelét; Fehér

Erzsébet indokolás nélkül 1926. decemberinek említendő. Két okból: tartozunk ennyivel a föl
minősíti. Lehet, hogy tud róla valamit, amit mi fedezőknek, korábbi - főként első - közlőknek,
nem, de ahhoz, hogy elhiggyük, ezt közölnie s ugyanakkor lehetővé kell tennünk a kutatóknak
kellett volna. S az is igaz, hogy a 314. sz. levél a minden oldalú ellenőrzést, növelnünk a hozzá
jegyzetéből kiderül, miért helyesbítette a 313. sz. férhetőség lehetőségeit. Egyik ti. az egyik kiad
levélnek a képeskönyv szerinti 1932-i datálását; ványhoz, másik a másikhoz fér jobban hozzá;
ám azért jó lett volna erre utalnia, hiszen minden egyikünknek ez esik keze ügyébe, másikunknak
levél jegyzetének önállóan elégséges magyarázatot amaz. A 35. sz. levelet pl. közölte Nádass József
kell adnia. Kivéve a neveket. Az olyan utalások, (Ország-Vüág, 1960. nov. 23.); a 84. számút
amelyek egy-egy név magyarázatában másik jegy Szabolcsi Miklós (ItK 1961. 738.); a 100. számát
zethez utasítanak, fölöslegesek: erre való a név a Jövendő 1945. dec. 8-án; a 191. sz. megjelent a
JAÖM 4. kötetében (188) is.
mutató.
Elvétve közli Fehér Erzsébet a jegyzetben a
levelek borítékjainak és a levelezőlapoknak cím'
zéseit, holott erre sokkal több alkalma lett volna.
Textológia
Sok boríték elveszett ugyan, de a lapokon mindig
Nem kritikai kiadás ez, mégis olykor nem ott a címzés, és ez néha érdekes, sőt fontos lehet.
ártott volna néhány textológiai megjegyzés. Érde Pl. ebből tudjuk, mert szerencsére ezt megadja a
kes például, hogy az Sz. Szigethynek írt 29. sz. jegyzet, hogy először 1932. szept. 9-én címzi
levél először magázódva kezdődött (JVe haragud Juditot József Attiláné-nák. De a 34. és 35. sz.
jék), és a két utolsó betűt utóbb húzta ki a fiatal levelek megértéséhez tudnunk kéne, hova küldi
diákköltő (37). A 165. sz. levél törléseit, József Attila Makóról a lapját, Budapestről a
amelyeket Vágó Márta a Szépirodalmi Könyv levelét Jolánnak? Nyilván Ausztriába. A 37. sz.
kiadó kiadta könyvében közöl, miért mellőzzük levél Cacához Makóról Vásárhelyre ment, mert
egy akadémiai kiadványban? Nem tudom azt ott élt az apjától elvált anyjánál, s csak időnként
sem, mi a magyarázata, hogy József Attilának látogatott el Makóra az apjához.
A forrásjelölésekre is érvényes, amit imént a
Gyömrői Edithez írt 245. sz. levelét nem a Petőfi
Múzeumban őrzött kéziratból, hanem Vezér levelek lelőhelyeire vonatkozóan írtam. Németh
Erzsébet publikációjából veszi. Abból, hogy a Andornak a Csillagban megjelent József Attila
jegyzetben hangsúlyozza is ezt, nyomós okra életrajza a Válogatott levelezés legtöbb forgatója
számára egyedül tanulmánykötetében (A szélén
következtetek. De mi lehet ez?
Több helyt adós Fehér Erzsébet az eredeti behajtva, 1973) érhető el. Az ebben közölt
levél lelőhelyének vagy eltűnésének megjelölé levelek jegyzeteiben tehát mindenütt meg kellett
sével (pl. a 24, 35, 39,40, 45,46, 47, 93. stb. sz. volna adni ennek a könyvnek a lapszámát is.
levelek jegyzetében). Csak a 37. sz. jegyzetben Fehér Erzsébet ismeri ezt a gyűjteményt, két
utal az Espersit Jánoshoz és Cacához írt levelek ízben hivatkozik is rá (475,477). Hasonlóképpen
sorsára, és csak a 82. sz. jegyzetben mondja meg, Halász Gábort idézve a Nyugaton kívül
hogy az eredeti lappang. Pedig sokkal több lap Válogatott írásainak (1959) megfelelő helyére is
pang, s a fönti levelek egy része a makói József utalnia kellett volna (470).
Utalt viszont, helyesen, a korábbi közlések
Attila Múzeumban van. A 19. sz. levélről viszont
azt mondja a jegyzet: „Eredetije elkallódhatott téves vagy szándékosan hamis szövegrészeire. E
[pontosabban: elkallódott]; József Attila által tekintetben a legérdekesebb József Jolán - nem
készített másolata: PIM" (394). Ez téves. Juhász félek a szótól - hamisításainak elemzése lehet. A
Gyulának József Attilához írott 1922. augusztusi tény nem ismeretlen előttem: már 1955-ben
levele József Attila saját kezű másolatában a szóvá tettem egy részüket a „József Attila élete"
Somogyi-könyvtár Kilényi-gyűjteményében talál utolsó kiadásának (1955) bírálatában (Tiszatáj,
ható. Mégpedig ezzel az ismertetett Jcötetből 1955. 395-402). A József Attila-kutatásnak
hiányzó, érdekes záradékkal: ,,/lz aláírást próbál előbb-utóbb meg kell rajzolnia Jolán igazi arc
tam utánozni, de biz közel se jár Juhász bácsi képét (vö. Monoki György: József Jolán
erős-karakterisztikus autogramjához." Ennek a emlékére, Magyar Hírlap, 1975. jún. 29.), sakkor
mondatnak sem szabad hiányoznia József Attila szövegkritikai módszerrel össze kell vetnie a
könyvében közölt leveleket az eredetiekkel. Sok
válogatott levelezésének jegyzetéiből.
Nem mindenütt tesz eleget Fehér Erzsébet a érdekes következtetésre nyílik majd alkalom. De
kiadástudomány ama íratlan szabályának, hogy a érdekes az irodalomtörténész Szalatnai Rezső
közölt levelek valamennyi eddigi publikációja apró kozmetikája is.
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Szöveggondozás
A Válogatott levelezés írásmódja eleve nem
lehet következetes, hiszen annyi helyről szedte
össze anyagát, annyi áttételen keresztüljutottak
ebbe a könyvbe a szétszórtan megjelent József
Attila-levelek, hogy ezek írásmódja szükség
képpen különbözik. Más a helyesírása a kéz
iratnak, más a csak nyomtatásból közölteknek; ez
utóbbiak főként a közlőktől^a közlési helyektől,
szerkesztőktől, nyomdászoktól függnek.
Megint más a gépeltekének. Nem sok értelme
van, hogy Szegő Endre 178. sz. terjedelmes
levelében követni próbáljuk az írógép írásmódját,
annál kevésbé, mert ez a szándékunk megtörik a
szedőknek teljesen érthető törekvésén, hogy a
mai helyesírás szerint írjanak. Ezért az eredmény:
felemás, egyszer művészet olvasható, két sorral
lejjebb művészet (266); a 264. lapon ur, a 266-on
úr. Aligha Szegő Endre rakta föl a vesszőket,
inkább a nyomdász. Mindennek még a József
Attila gépelte levelek (pl. 184, 194, 231. sz.)
helyesírásában sem volna reprodukálásra érdemes
jelentősége, ha elütne József Attila kézírásos
gyakorlatától. De József Attila - akár Juhász
Gyula - a korabeli sajtógyakorlat vissza
hatásaként általában a rövid ortográfiára hajlott,
azaz az i, u, ü rövid változatát a hosszabbak rová
sára előnyben részesítette. így betü-t írt; de
kevéssé valószínű, hogy három sorral lejjebb
viszont betű-t (275). A képeskönyv 142. lapján
éppen erről a szövegrészről megjelent hasonmás
összefolyó két pontja vesszőnek látszhat, de
nem az.
így azután nagyon nehéz megkülönböztetni
az eredeti levelekben észlelt írássajátságokat, tollhibákat, géphibákat; a forrásul használt közlés hi
báit; végül a bírált kiadványnak a téves olvasatait
és sajtóhibáit. Nem tudom pl. mire vélni a hosszú
ő helyett olykor található rövid ö-i: érdeklődéssel
(175), levő (176), ijjesztöen (183), szerkesztősége
(349), szerzői (372); avagy a fordítottját: töké
letesen (135), önállóságra (154), nőinvázió tőrt
rám (161) stb. Kénytelen vagyok azt hinni, hogy
ezekben ennek a levelezésgyűjteménynek a szedői
a ludasok.
Más a helyzet a Vágó Márta leveleiben talál
ható „sajtóhibákkal". Ezek zöme írójuk sajátos
helyesírását tükrözik. Ilyen alakokat találunk
leveleiben: muszály (181, 214), atmospherája
(214), külömben (214, 217, 234, 250), ahoz
(217, 233, 250), külömbség (217), közönbösek
(238), metaphisikai (251), ijjesztöen (183), ijjesztettél (251); lassankint (214), hetenkint (258).

Vágó Márta az élőbeszédet követve szinte mindig
elhagyja a —bari, -ben utolsó betűjét: tisztába
vagyok vele (178), közbe elhatároztam (215),
bent az iskolába (216), a könyvtárba dolgozni
(216), idejébe (217), közbe ezerszer éreztem
(233), rendbe van (233), akik Zürichbe a leg
nagyobb megértéssel voltak (249). A hogy kötő
szót gyakran rövidíti: h. (178). Mindezt azért kell
szóvátenni, mert Vágó Márta saját könyvében
ezek és más, azóta megváltozott helyesírású
alakok (vájjon, t.i., ú.n.) mai helyesírással
szerepelnek. Az eltérés tehát nem ennek a levél
gyűjteménynek a rovására írandó, hanem a Szép
irodalmi Könyvkiadó gyakorlatával magyará
zandó. Ugyanígy itt helyes a 179. lapon az izróktól alak, szemben a Vágó Márta könyvében értel
metlen íróktól alakkal. Ez ugyanis az „izraeliták"
sajátos, szokatlan rövidítése.
De még mindig marad egy sereg olyan írás
módú alak, amely vagy nyilvánvalóan hibás, vagy
legalább kételyeinket hívja ki. Ezeket kénytelen
vagyok sorjában elővenni. Mindjárt az 1. sz. levél
ben, a De szeretnék gazdag lenni c. gyermeki
versikében ott a probléma, amely állásfoglalásra
késztet: Stoll Béla Dicsekednék helyett Dicseked
nél alakot olvas benne (Magyar Hírlap, 1976. ápr.
11.). A képeskönyvbeli hasonmást nagyító alatt
tanulmányoztam, de inkább k-nak látom. S így is
van értelme: a l l éves József Attila - ahogy a
férfi is - szeretett bizony dicsekedni, új ruhával
is, verseinek sikereivel is. Miért is dicsekednék
helyette a megszólított, Jolán?
A 2. sz. levélben is van probléma: itt a Etuskával áll, s ez hihető is volna mint ferencvárosi
nyelvsajátság, ha Patyi nem az névelőt közölne.
Melyik hibás tehát? A 3. sz. levélben miért nagy
kezdőbetűs a Mert, ha előtte vessző van? József
Jolán ponttal közli, nyilván helyesen. A 27. lapon
állományozzuk van; József Jolán és Patyi Sándor
közlésében helyesen: áttanulmányozzuk. A 39.
sz. levél zavaros, mert az egyik sor végéről a mit
szócska a következő sor végére lopódzott (most:
hogy mit majd beszélünk róla; helyesen: hogy mit
fizessenek érte... hogy majd beszélünk róla). Az
50. sz. levélben érettségi helyett élettségi áll. Nem
világos, ki írja a 61. lapon a Brüsszeli szó után
zárójelben a sic\ szócskát; ha József Attila,
miért? Ha Fehér Erzsébet, még inkább: miért? A
66. lapon (csak az én példányomban?) két sor
ban is néhány szóból hiányoznak a betűk (hogy
sikerüljön.. .felhasználni). A 68. lap második
sorában hiányzik a kért szó: A Színházi Élet
verset s fényképet kért a karácsonyi számba. .
József Jolán helyesen közli. Nyilvánvaló
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sajtóhiba a 69. lap megboldugult alakja. Ugyanitt
nemigen érthető a július nagy kezdőbetűje;
ugyanott szeptember kisbetűs. A 79. lapon
hivatolosat áll hivatalosat helyett, és Megbíztak a
helyes Megbízlak helyett. A 80. lapon rossz
helyen van a vessző: Lucienek is, így a helyes. A
75. lapon szerezz helyett bizonyára szerezd a jó.
86. lap: beszélthetünk helyett beszélhettünk.
107. lap: rotorozok helyett motorozok. 120. lap:
meghámozni helyett - Patyi olvasatával egyet
értve ' - meghatározni. A 124. lap közepén a záró
jeles rész elejéről hiányzik a bár kötőszó; József
Jolán így közli. 136. lap: soroztatni helyett soroztathatni, ahogy Galamb Ödön könyvében
olvassuk. 148. lap: szakrilegiumja helyett szakrilegiumjai. 149. lap: lefüstölt helyett leföstött,
ahogy Vágó Márta könyvében látható. 151. lap:
összefirkáltál helyett összefirkál, szintén Vágó
Márta közlése és értelem szerint is. 182. lapon 72
pengő helyett 27 pengő; Vágó Márta könyve
szerint. 186. lap: orszelek helyett orv szelek (vö.
JAÖM 1: 461). A 200. lapon valószínűleg Édes
helyett Édös állt; Vágó Márta így közli, s a követ
kező lapokon itt is így szerepel (201, 203). Az
aláírás itt (201) A. Vágó Márta könyvében:At. A
213. lapon társadalmiosztálytársaim egybeírtan
szerepel; Vágó Márta könyvében (382) különírtan
(társadalmi osztálytársaim); de fölteszem, hogy
Fehér Erzsébet követi az eredetit. A 226. lapon
pinterkedik helyett pintéredik lesz a helyes; így
közli Vágó Márta, és így igazán Szabó Dezső-s,
ahogyan ez idő tájt prózáját is írja épp Pintér
Jenő ellen. Gyanús a 227. lapon az Egyikőükkél
alak, de az, hogy Vágó Márta könyvében
Egyikőjükkel
szerepel,
önmagában
nem
bizonyíték. A 163. és 173. sz. levél megszólítása
itt Attillám, illetve Attilám; Vágó Márta könyvé
ben (411, 435) Attilkám, s valószínűleg ez a
helyes, mert a szövegben már Fehér Erzsébet is
így közli. A 171. és 172. sz. levélben fordított a
helyzet: itt Attilkám áll, Vágó Mártánál (432,
434) Attilám. Jó volna ebben rendet teremteni.
A 255. lapon mindkét előforduláskor itt fordul
áll; Vágó Márta könyvében először fordult, s csak
a második fordul. A 252. lapon megelégeltél
helyett megelégedtél a helyes. A 293. lapon a
215. sz. levél aláírása Malitok helyett Malitok.
Bányai László í-vel írta nevét (könyvén is így
szerepel); ha netán asszonynevében Jolán .y-nal
írta is, az előbbi a helyes. Nem valószínű, hogy
József Attila kisbetűvel kezdte volna Marx nevét,
ahogy itt a 300. lapon látható.
A jegyzetek néhány hibája is helyesbítésre
szorul. A 422. lapon a 98. sz. levél jegyzetében
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József Jolán könyvének helye jól: 264-270. A
124. sz. levélé: 219-221. A 439. lapon a 132. sz.
levél jegyzetében nem Révész, hanem Réner
Sándor a helyes olvasat. A 444. lapon a 146. sz.
jegyzetben Vágó Márta könyvének helyes lap
számai: 369-370.
Talán aprólékoskodásnak tűnt mindezek föl
sorakoztatása, de úgy gondoltam, ha már a ma
gam példányában kijavítgattam, miért ne kímél
jem meg a József Attila-kutatókat, a levelezés
gyűjtemény birtokosait a zavaró, sőt félrevezető
hibáktól: kiki bejegyezheti ezeket a saját
könyvébe. Jónéhány vesszőhibát (vessző pont
helyett, fölösleges vessző) nem is teszek szóvá. De
a technikai jelölések megérnek még pár szót.
Kiegészített keltezésekben több helyütt szögletes
zárójel helyett kerek áll (102, 103. sz. stb.). A
266. sz. levélben elmaradt a címzés és a kelet
gépelt részének dőlt szedése. A 316. sz. levél címe
és jegyzetének címe eltér. A 363. lap utolsó
sorában nagykötőjel (gondolatjel) helyett kis
kötőjel a helyénvaló: kérdezni- és közölnivalóm.
Magyarázatok
A hazai irodalomtudományban a levelezések
jegyzeteire Belia György szabott mércét Ady,
valamint Babits, Juhász, Kosztolányi levelezé
sének kiadásaiban. Fehér Erzsébet magyarázatai
nem ilyen aprólékosak, nem járnak utána minden
utalásnak, kifejezésnek. Nem aknázta eléggé ki a
korábbi levélközlők magyarázatait sem. Végered
ményben azonban derék munka volt a jegyzetek
elkészítése. Az alábbi hibajegyzék az arányokat
tekintve nem több a megengedhetőnél. Hiszen
non omnia possumus omnes. Két nevet elírt:
Erdélyi László (nem Sándor) és Gosztonyi Lajos
(nem János) a helyes.
Hibás magyarázat, amit a 421. lapon a 97. sz.
levél jegyzetében mond Jarnó János schillingjei
ről. Aligha az egy évvel korábbi Kassai Naplóban
megjelent versek honoráriumáról volt itt szó
(miért fizetné most, miért schillingben a Párizs
ban levő József Attilának? ), hanem inkább egy
bécsi találkozáson kapott baráti kölcsön vissza
fizetéséről. Hiszen Párizsba menet, 1926.
szeptember elején a költő — Hertha Böhm
kedvéért - pár napot Bécsben töltött. Jarnó
október közepén jelentkezett fizetési készségével,
s kért egyúttal verseket.
A 422. lapon Fellnert a zsidó hitközség alkal
mazottjának véli; József Jolán (259) közli
keresztnevét (Leó), Patyi szerint pedig (ITK
1955. 215) bankár volt.

Megkérdeztem Ottó Ferencet: a Favágót nem
a 246. sz. levél jegyzetében említett pályázatra
zenésítette meg. Ezt a szerkesztő is megkérdez
hette volna, s akkor nem kellett volna föl
tevéseket nyomtatásba rögzítenie. („Valószínűleg
erre a pályázatra készült.. .")
A 491. lapon említett Híd nem a ma is élő
vajdasági folyóirat volt, hanem a Márciusi Front
rövid életű (1937-38) lapja.
Kételyeim vannak a következő magyaráza
tokkal szemben.
Abramovics Irén valószínűleg nem szakrilégiumot (szentségtörést), hanem ellenkezőleg:
szakramentum-ot (szentséget) akart írni (148,
433). Vajon valóban zavarhatta a vihar az 1935.
aug. 14-i rádióadást, ha Vásárhelyen is akadt, aki
hallgatta (314, 469)?
Hiányosnak tartok néhány magyarázatot. A
47. lapon írja József Attila, hogy gyámja ismét
bankba akarja tenni, pedig már egyszer volt.
Mikor? Fodor József emlékezését (418)
kritikával kell fogadnunk: 1926-ban a két évvel
azelőtti sajtópör aligha számított az Est-lapokban
való megjelenés dolgában. Balázs Bélának Kner
Imréhez József Attila verseinek kiadása ügyében
írott levelére (A könyv mestere, 1969. 112) a 91.
sz. jegyzetben utalni kellett volna, sőt idézni is
ezt a nagyon érdekes és fontos bekezdést: „Itt
küldök neked egy kötetre való verset legmelegebb
ajánlásommal. József Attila nevű, egészen fiatal
és roppant tehetséges költő versei. Bájos frisseség,
színes sokrétűség és mindig meglepő spontaneitás.
Nagyon örülnék, ha kiadnád ezeket a verseket.
Ha mindjárt felelhetsz, aminek örülnék, akkor
írj." Ezt kelet nélkül, a Bécsből Berünbe való
költözésének napján (egyelőre csak annyit tudok,
1926-ban) írta Balázs Béla.
A 112. sz. levél kapcsán meg kellett volna
mondani, hogy a Schwartzer és a Siesta ugyanaz.
Jó lett volna kinyomozni, mik lehettek a Justus
Pállal vívott „barátságos verekedéseik" (357)? A
290(. lapon érthetetlen a Danci aláírás, ha nem
mondjuk meg, hogy Agárdi azelőtt Danzinger
volt. Az Almási Gyula Béla levelében emlegetett
,János bácsink": Espersit János (319). József
Attila A véka alatt című verse nem ismeretes
(uo.). Ha - helyesen - a jegyzetekben említettük
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Makai Zsuzsi és Péter születését, miért maradt ez
el Ádám születésekor, holott a 252. levélben róla
szól József Attila. Tótis Béláról meg kellett volna
említeni munkásmozgalmi szereplését, s utalni
József Attila kritikájára a könyvéről (JÁŐM 3:
346). Strakáról megemlíteni, hogy 1925 és 1936
között szolgált Pesten; így érthető a későbbi
prágai levelezés. Az Arany c. vers keletkezésével
kapcsolatos másik emlékezés lényegét is el kellett
volna mondani, hiszen két mondat az egész; nem
csak utalni a JAÖM 2: 437. lapjára.
Néhány szereplőnek meg kellett volna
szerezni a születési és halálozási évét. Nem Zolnai
Béla vagy Mészöly Gedeoné az érdekes itt, ezek
megtalálhatók a lexikonokban, hanem az olyan
aprószenteké,
mint
pl. Gebe
Mihályé
(1869-1927), Kesztner Zoltáné (1875-1942),
Székely Istváné (1901-1944) stb. Falábú Jenő
(1882-1947) sem 1945-ben halt meg. Akiről
Fehér Erzsébetnek „nem sikerült közelebbit meg
tudnia": Szabó Mihály (sz. 1904.) két osztállyal
járt József Attila alatt; 1926-ban érettségizett,
természetrajz-földrajz szakos tanárként tanított
szülővárosában; 1951-ben ő volt a makói József
Attila Múzeum igazgatója; tőle vettem át 1952
elején az impériumot. Ma már nyugdíjas.
A levelezésben említettek közül hárman a
könyv megjelenésekor már nem éltek. Abaffy
László 1975-ben, Vágó Márta és Almási Gyula
Béla 1976-ban hunyt el. Azóta Eperjessy Kálmán
(1893-1976) és Ottó Ferenc (1904-1976) is.
Végül még egy névkiegészítés. A Rádió
hivatalos leveleit aláíró Hlatky keresztneve Endre
volt. 1941-44-ben nagyváradi főispán. Többét
nem tudok róla.
Összegzésül
Értékes, gazdag levélanyag, a József Attila
kutatás nélkülözhetetlen forrása. Fehér Erzsébet
tel együtt reméljük, hogy a levelek kiadása újabb,
még »ismeretlen levelek nyilvánosságra kerülését
segíti elő, s így nem túl sokára mód nyílhat József
Attila teljes levelezésének közzétételére. Ezt a
célt is, a mai kutatás égető szükségletének
kielégítését is jól szolgálja a mostani levél
gyűjtemény.
Péter László
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KABDEBÓ LÓRÁNT: ÚTKERESÉS ÉS KÜLÖN
Szabó Lőrinc 1929-1944. Bp. 1974. Szépirodaim K.415 1.
„. .. Kabdebó Szabó Lőrinc lázadó év
tizedé -t a magyar és világirodalom összefüggésibe helyezve igényesen és szemléletesen raj
zolta meg, élénk érdeklődést keltve monográfiá
jának folytatása iránt. Az első kötet a magyar
irodalomtudomány fontos eredménye". így
summáztam véleményemet az ItK 1972/1. számá
ban a Szabó Lőrinc lázadó évtizede című könyv
ről.
Azóta
„Útkeresés
és
különbéke,
1929-1944" címen a monográfia második kötete
is megjelent és csak most látszik igazán, hogy
milyen nehéz munkára vállalkozott Kabdebó
Lóránt. És rögtön szeretném hozzátenni:
munkáját sikeresen oldotta meg.
Kabdebó könyvének értékelésekor nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez az első
eset, amikor egy jelentős egyéniség, egy nagy
költő szemszögéből dolgozták fel, ül. értékelték
az 1919-1944 közötti időszak költészettani,
esztétikai, irodalompolitikai, magyar- és világ
politikai, valamint eszmetörténeti eseményeit.
Kabdebó szigorúan ragaszkodik a tárgyhoz, a
költőhöz. De mivel hűséges biográfus és lelki
ismeretes szövegmagyarázó, a költő mikro- és
makrokozmoszát szinte napról napra és versről
versre követi és így kerül szembe az irodalmi élet,
a politika és a történelem kérdéseivel. Ez
utóbbiak - és ez módszertanilag a monográfia
egyik legnagyobb érdeme - nem kívülről kerül
nek bele a könyvbe, hanem belülről, az életrajz és
a szövegmagyarázat következményeként.
Szabó Lőrinc egyik legfontosabb versének és
egyik legfontosabb kötetének a Különbéke címet
adta. Kabdebó, aki Lengyel Balázs nyomán a
Hajnali rigók című verset látja a „Különbéke első
mozdulatának" (40.1.), a „különbéke" különféle
fokozatait és megjelenési formáit tekinti az adott
időszak (1929-1944) legfontosabb és leg
problematikusabb jellemvonásának. A költő
többféle különbékét köt. Különbékét köt a
fővárossal, de különbékét köt a fasizmussal is,
noha veszély- és pusztulástudata számos kor
társánál hamarabb manifesztálódott verseiben.
Kétségtelen tény, hogy Szabó Lőrinc
századunk egyik legnagyobb magyar költője. A
monográfiában tárgyalt 15 évben két kitűnő
kötetet adott ki, a Te meg a világ-ot, amelyet már
régen a magyar líra egyik csúcsteljesítményének
tartanak és a Különbéké-t. Ezek árnyékában a
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Harc az ünnepért vagy a Régen és most
halványabbnak tűnik, de azért természetesen
ezek is egy rangos költő rangos teljesítményei. Az
olvasó benyomását, a kritikus tapasztalatait
Kabdebó elemzései igazolják. De a monográfia
nyomán már nem vagyok biztos abban, hogy egy
értelműen igazam volt-e, amikor 1967-ben a
Kortársban megjelent esszémben azt állítottam,
hogy Szabó Lőrinc líráján nem hagyott nyomot
az, hogy politikailag a fasizmus felé sodródott.
Most, amikor Kabdebó az egyes költeményeket
az időtlen „összes versek"-ből kiemeli és vissza
helyezi a korba, amelyben íródtak, visszahelyezi a
folyóiratokba, amelyekben megjelentek és meg
világítja egy-egy utalás eredeti értelmét,
kételyeim támadnak egykori állításom helyes
ségét illetően. Ami pedig az életrajzi tényeket
illeti, tehát pl. az, hogy Szabó Lőrinc részt vett a
németek szervezte 1942-es nemzetközi író
kongresszuson, hogy németországi útjairól lelkes
beszámolókat írt és hogy még a nyilas korszakban
is publikált, nyugtalanító adatok. Annál nyugta
lanítóbbak, minél jobban szeretjük Szabó Lőrinc
költészetét. De ki tagadhatja, hogy Céline vagy
Drieu La Rochelle, a francia kollaboránsok, ki
tűnő írók voltak és Aragon például, a francia szel
lemi ellenállás egyik hőse, nemrégiben, ifjúkora
legjobb barátjáról szólva megjegyzi, hogy az ő pá
lyája is alakulhatott volna úgy, mint Drieu la
Rochelle-é.
Kabdebó önmagának is, olvasóinak is alaposan
felteszi a kérdést. Minden kétséget kizáróan
igazolja, hogy Szabó Lőrinc veszélytudata
hamarabb működött, mint kortársainak java
részénél, világnézeti, politikai vagy felekezeti
különbségre való tekintet nélkül. Ugyanakkor az
iránt sem hagy kétséget, hogy e nagy költő
lelkesedett a hitleri Németországért. Azért-e,
mert bízott a német győzelemben vagy azért,
mert elkerülhetetlennek tartotta azt és ezért,
magát reálpolitikusnak hívén, különbékét kötött
vele, eldönthetetlen kérdés. Kabdebó idézi Szabó
Lőrinc egyik, 1938 augusztusában megjelent
németországi
útibeszámolójának
zárósorait:
„Láttam a már befejezett vagy most folyó, vagy
éppen megkezdett építkezéseket, amelyek körül
fogják venni a magyar vendégeket. Minden gigászi
méretű". Nagyjából ugyanebben az időben G.B.
Shaw így ír a fasiszta diktatúrák népszerűségét

magyarázva: „Mivel semmi sem jött a parlament
től, sem Németországban, sem másutt, az egyre
inkább csalódó proletariátus megundorodott a
parlamenti rendszertől.. . Primo de Rivera és
Hitler modern utakkal fedték be országukat,
milyen kontraszt ez az angol képviselőkkel, akik
képtelenek
hidat
verni
a
Serern-en."
(Everybody's Political What's 1944. 253.) Shaw,
csakúgy, mint Paul Valéry (ez utóbbi a szellemi
ellenállás résztvevője a megszállott Franciaország
ban, bár e minőségben ritkán emlegetik) Cromwell szemszögéből nézik Hitlert és ezzel - óhatat
lanul is - nemesi levelet adnak neki.
Azt írja Kabdebó: „A korábbi lázadó - mind
kevésbé fenntartva a tagadás szólamát is - az
adott társadalmi rendbe beilleszkedett, elfogadva
annak értékrendjét és befogadtatva önmagát ez
értékrend
által
meghatározott
körökbe.
Személyes aktivitása, a politikai hatalom
szorongó tisztelete, az erő elvének elismerése
mindinkább egyfajta káros konkrét történelmi
valóság elfogadása felé irányítja." (164.) Majd
hozzáteszi e kitűnő elemzéshez: „A mát mindig a
túlélés szándékával mutatta be . . . "
Mind a fasiszták, mint az antifasiszták között
vannak olyanok, akik Németország és szövet
ségesei győzelmét elkerülhetetlennek tartják. Az
antifasiszták közül is sokan próbálnak - leg
alábbis ideiglenesen - valamiféle különbékét
kötni. Ugyanakkor Magyarországon olyan írók
vagy tudósok, mint Lajos Iván, Csécsy Imre vagy
Fenyő Miksa (kommunistákat szándékosan nem
említek), akik a Szovjetunióra is vagy az Egyesült
Államokra is tekintenek (vagy mindkettőre),
tehát nemcsupán közép-európai koncepcióban
gondolkoznak, Németország vereségét (még leg
nagyobb sikereik idején is) elkerülhetetlennek
tartják és ezért különbékére nem törekszenek.
Értékes és gondos anyagfeltárásával Kabdebó
könyve hasznos adalékokat ad egy olyan majdani
monográfiához, amely összeurópai vonat
kozásban dolgozza fel a fasizmussal különbékét
kötő vagy a fasizmussal teljesen átitatott írók
politikai nézeteit. Egy ilyen monográfia fel
tétlenül szükséges ahhoz, hogy egy-egy jelentős
író helyzetét pontosan lássuk, de elképzelhetetlen
olyan mélyfúrás nélkül, mint Kabdebó könyve,
vagy Pierre-Marie Dioudonnat Je suis partous
(1930-1944), Les maurrassiens devant la
tentation fasciste (Paris, 1973) című alkotása.
A félreértések elkerülése végett: Kabdebó nem
eszmetörténetet írt, hanem irodalomtörténeti
monográfiát. Csak mint műiden igazán jó
irodalomtörténet, túllép a diszciplína szűk

határain, és olyan problémákat vet fel, amelyek
megoldása interdiszciplináris kutatásokat igényel.
Kabdebó a Te meg a világ című kötet 1929
után írt darabjainak méltatásával kezdi a monog
ráfia második kötetét. „1929 után nemcsak az
irodalmi élethez, de az alkotáshoz való viszonya
is megváltozott Szabó Lőrincnek. A vers meg
szűnik számára csak önkifejezési eszköz lenni.
Alkotássá válik, amelyet költő készít. Nem
élményeket, de megfigyeléseket formál verssé és
ennek során tudatában van a versalkotás szere
pének." Kabdebó rendkívüli találattal az „aktor"
és a „néző" szólamának nevezi a Te meg a vüág
dialógusait, amelyet egyébként az önmegszólító
vers egy sajátos változatának tekint. E fogalmak
segítségével írhatja le az új versek különbözőségét
a régitől: „Korábban az elbeszélő és cselekvő
azonos volt. A cselekmény elbeszélésének és
lezajlásának viszont különbözött az idősíkja; a
mostani versben az aktor és néző kettősségének
megteremtésével kiküszöböli az időbeli különb
ségtevés kényszerét. Itt egyszerre folyik a versben
a küzdelem és kíséri ezt figyelmével a néző, aki
tudja, úgyis hiába minden." (7-72.)
A Te meg a világ verstípusának kialakításában
Rába György nyomán, aki Szabó Lőrinc egyik
nyilatkozatára hivatkozik, Kabdebó Bertrand
Russelnek tulajdonít rendkívüli jelentpséget. Nem
kétséges, hogy a költő nyilatkozatait rendkívül
komolyan kell venni, hogy Rüssel „viszonylatai"
bátoríthatták a költőt, tudatosíthatták prob
lémáit és lehetőségeit és meggondolkodtató, hogy
a Te meg a világ című kötetet Kabdebó az angol
filozófus szavaival jellemzi: t „Míg tehát
ismeretünk arról, ami van, kisebb lett, mint
amilyennek gondoltuk; arról, hogy mi lehet,
hallatlan
mértékben
megnövekedett
ismeretünk . . ,. a logika, ahelyett, hogy mint
eddig, a lehetőségek határait jelentené, a képzelet
nagy felszabadítójává vált, mely végtelen sok, a
mindennapi reflexió nélküli ész elől elzárt alter
natívát tár elénk, s a tapasztalatra bízza, hogy
ahol a döntés lehetséges, döntsön a sok világ
között, melyet a logika választásunk elé bocsát."
Mégis, nem túloznám el Rüssel hatását, inkább
egyfajta (ha még oly egyoldalú) találkozásról
beszélnék. A Szabó Lőrinc lázadó évtizede című
könyv, Kabdebó monográfiájának első kötete
meggyőzően bizonyította azt az olvasói tapasz
talatot, hogy Szabó Lőrinc költészete kötetről
kötetre változik, hogy szakadatlanul újra
kezdődik és az életmű egységét éppen az újra
kezdések állandósulása teremti meg. A Te meg a
világ aktor-néző dialógusai korábbi kötetek
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ellentmondásaiból nőnek ki, mint ahogy a Külön
béke versei is magyarázhatók a Te meg a világ
már-már elviselhetetlen feszültségének levezetési
vágyából és - a személyiség bizonyos fajta gazda
godásából is. Mert a Különbéke gazdagodás is, a
Lóci-versekkel tudatosítja költőileg Szabó Lőrinc
azt a tényt, hogy apa. A költőnek a családjához
való viszonyáról, a családi élet tapasztalatainak és
tanulságainak mind az alkotásban való tudatosítá
sáról, mind az alkotás folyamatában való szere
péről Kabdebó egyébként, kijelentéseit gazdagon
dokumentálva, árnyaltan beszél.
Az előbb idézett és a Te meg a világ jellem
zésére szánt Russel-sorok azonban további szem
besítésre adnak alkalmat. Megértetik, hogy a
francia költészet elhanyagolt, XVII. századát is
olyan jól ismerő Szabó Lőrinc miért határolta el
magát olyan élesen és következetesen a XX.
századi és főként az 1918 utáni francia köl
tészettől, holott nyilvánvaló, hogy hallott róla és
legalább felületesen ismerte és ennek az idő
szaknak angol költészetét szerette. A szür
realisták a képzeletet a logika elvetésével akarták
felszabadítani, számukra, a logika, hagyományos
módon, a képzelet lehetőségeinek határait jelen
tette, Szabó Lőrincnél viszont éppen a logika vált
a képzelet felszabadítójává, noha, természetesen,
a logika fogalmának változásáról nem szabad
megfeledkezni. És amikor Szabó Lőrinc a lehető
ségek következetes keresésével, ill. tudomásul
vételével már-már a pessoa-i személyiségváltásig
eljutva próbálja a személyiség határait kitágítani
(„Mindig egy testbe zárva lenni - mindig csak én
sohasem más - ahol igazi változás - hogy bír
játok ezt elviselni"), akkor a szürrealisták a
személyiség feladásával és a személytelen köl
tészet megvalósításával kísérleteznek.
Kabdebó könyvét a szembesítések könyvének
is nevezhetném, mert a monográfiában - erőltetettség és tudálékosság nélkül - Szabó Lőrincet
mindig szembesíti legfontosabb kor- és pálya
társaival. Miniatűr kettősportrékat ír, a József

Attilával való érdekes, a Radnótival való kissé
eltúlzott, míg az Illyéssel való sok szempontból
reveláló. Talán még sohasem derült ki ennyire
élesen Illyés párizsi tapasztalatainak a jelentősége,
a francia, illetve német kultúra eszményéhez való
ragaszkodás megkülönböztető jellege (egy adott
történelmi pillanatban), amelyre Illyés is utal
1940-es - Kabdebó idézte - írásában és az indi
vidualizmus problématikussága. Barátság, tisztelet
és vita címszavakkal lehetne összegezni a több
évtizedes Szabó Lőrinc—Illyés Gyula kapcsolatot,
amely sohasem volt statikus, és mindig az adott
történelmi pillanat döntötte el, hogy melyik
eleme dominált. Két évtizede jelent meg Illyés
Gyula nagy tanulmánya Szabó Lőrincről, a Mag
vetőnél kiadott válogatott versek bevezetőjeként.
Lényegében ez az írás hozta vissza Szabó
Lőrincet a magyar irodalomba és ezért inkább az
azonosulásra, mint a távolságtartásra figyeltünk
olvasása közben. Ez a nagyszerű esszé és Illyés
Gyula egyéb, Szabó Lőrincre vonatkozó írásai is,
ma, Kabdebó monográfiája jóvoltából még
dinamikusabbak, még mozgalmasabbak. Az
1956-os esszét, főként Szabó Lőrincnek a követ
kező évben bekövetkezett halála miatt, mint az
utókor értékelését olvastuk, Kabdebó helyre
állította - olvasói tudatában - a valóságos, a kor
társi viszonyt.
Befejezésül, de nem összegezésként: Kabdebó
monográfiája kitűnő, igen sok szemponttal
dolgozó, mindig a konkrét anyaghoz ragaszkodó,
abból kiinduló és ahhoz visszatérő alkotás. Lehet,
hogy egyes állításait vagy hangsúlyait a majd
elkészülő József Attila- vagy Illyés-monográfiák
módosítani fogják, de sem úttörő érdemét, sem
önértékét nem csökkentik. E monográfia egy
szerre zárt és nyílt azért, mert a verselemzés
technikájától a politikai gondolkodás kutatásáig a
legkülönbözőbb szakterületek kutatóit problé
máik tudatosítására serkenti.
Ferenczi László

SŐTÉR ISTVÁN: A SAS ÉS A SERLEG
Akadémiai arcképek. Bp. 1975. Akadémiai K. 204 1.
Tudományos gondolkodás, tények és adatok
feltárása és mesteri csoportosítása egyesül az
esszéíró hangvételével Sőtér István könyvében,
amely a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves
történetét foglalja össze. A könyv lapjain a tudós
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és az író nyújt egymásnak kezet. A tudós meg
látja és megrajzolja az általános fejlődés nagy
vonalait, ezekbe ágyazza bele az Akadémia mint
intézmény
történetét,
és
szemléletesen
bizonyítja, hogy „a magyar művelődés össz-

