
Bíró-Balogh Tamás

Az utóbbi tíz-tizenöt évben jelentõsen megnõtt az irodalmi ereklyék

kereskedelmi presztízse, a szerzõi kéziratok, dedikált könyvek ára

ugrásszerûen megemelkedett. Ma már nem ritkák a milliós tételek

(pl. József Attila egy-egy dedikációja kerül ennyibe), de több tízmilli-

ós leütési árra is volt már példa (Petõfi Sándor verskéziratáért). Az

irodalom szó szerint jó üzlet lett, és mint ilyet, megéri hamisítani.

Nemrég a legnagyobb hazai online piactéren egy felhasználó két

Ady-dedikált kötetet indított, de a két ajánlás még csak nem is ha-

sonlított egymásra, és valószínûleg egyik sem volt eredeti. 

Lehetõség szerint minden egyes irodalomtörténeti dokumentu-

mot kézbe kellene venni a vizsgálathoz. Jelen esetben több száz-

ezer forintot kellett volna kiadni ahhoz, hogy a kérdéses tételekhez

hozzáférjen a kutató, de most elegendõnek bizonyultak a róluk ké-

szült fotók is. 

Az egyik tétel az 1911-ben megjelent Vallomások és tanulmá-

nyok; az eladó leírása szerint: „Ady által dedikált könyv (Václesár Ist-

vánnak barátsággal Ady), illetve további két beírás is található ben-

ne, amit nem tudok kiolvasni, de a fényképen látszik”. 

Ezt a bizonyos fényképet megnézve az látszik, hogy a címlapon,

az Ady-dedikációk hagyományos helyén (a cím alatt) a tulajdonosi

névbejegyzés – elolvasni én sem tudom, de az bizonyos, hogy nem

a dedikáció címzettje, aki egyébként Vidmár, s nem Vacleár –, a

címlap jobb felsõ sarkában pedig ugyanazzal az írással a kötet be-

szerzésének dátuma áll (1917. nov. 30.). A címlap üresen maradt

helyén „szorong” Ady állítólagos dedikációja. Márpedig õ nem su-

vasztotta be dedikációit: nagy, lendületes betûivel legtöbbször az

egész címlapot vagy az egész elõzéklapot beírta, az esetek jelentõs

részében srég sorokban. (Ráadásul a bejegyzések elrendezõdésé-

bõl adódik, hogy a datált névbeírás korábbi, mint a dedikáció, s mi-

vel a kötet tulajdonosa és a dedikáció címzettje nem azonos, a

könyvnek 1917 november vége és 1918 decembere között gazdát is

kellett cserélnie.) Az elsõdleges döntõ érv persze az, hogy az aján-

lás szövege jól láthatóan eltér Ady ismert kézírásától. 

Ennek megállapításához pedig nem kell írásszakértõi vélemény.

Kieselbach Tamás mondta az index.hu-nak adott egyik interjújában:

„A mûbírálatnál nem az anyagvizsgálat a legfontosabb […]. A hamis

festmények kiszûréséhez szem kell. Hogy az ember több ezer fest-

ményt lásson, és felismerje a mesterek, képek, anyagok jellegzetes-

ségeit.” Ez nyilván az irodalomtörténeti dokumentumokra is igaz. Ezt

többen szóvá is tették a termék oldalán.

Az eladó azonban egy másik Ady-dedikációt is indított. Tételle-

írása szerint „a címoldal hátulján található a dedikáció, a címoldalon

pedig még egy régi névbeírás, ami fogalmam sincs, hogy kit takar”.

Az Illés szekerén címû kötetbe (1908) írt ajánlás szövege ez: „Osvát

Viktóriának / szeretettel / Ady Endre / 1918. dec. 9.”, a kötet korábbi

tulajdonosa pedig Ma-

jor Tamás volt, övé a

„régi névbeírás”. 

Mit lehet elmonda-

ni errõl a dedikációról,

amely, nem árt megis-

mételni, teljesen eltér 

a Vallomások és tanul-

mányokban szereplõ-

tõl. Errõl is ránézésre

meg lehet állapítani,

hogy vélhetõen nem

Adyé: merthogy nõi

kéz írta. Emellett még

három apróság, amely

cáfolja a hitelességet:

egyrészt Ady a dediká-

ciók keltezésében min-

dig „helytelenül” írta a

datálást, mert az év-

szám után soha nem

tett pontot, itt viszont van, azaz a dedikációt író kéz automatikusan

helyesre „rontotta” a dátumozást. Másrészt Ady soha nem dedikált 

a címlap verzóján („hátulján”), mindig a címlapra vagy az elõzéklap-

ra írta sorait. Harmadrészt pedig: 1918. december 7-én már egyálta-

lán nem írt ajánlást. Sõt: semmit sem írt.

Ady Lajos a bátyjáról írott könyvében számol be arról, hogy Ady

1918. november 23-án írt utoljára saját kézzel, amikor a régi Bibliájá-

ba jegyzett fel pár szót. „Ez volt Bandinak utolsó kézírása”, írja az

öcs; ezután Ady „egy hosszú lefolyású s heteken át magas lázzal já-

ró tüdõgyulladáson” ment át. „Leveleket tollba-diktált ugyan még

azután is, de már az aláírások sem tõle valók. Ismételten is meg-

esett, hogy mikor – egy-egy levél befejezése után – odavittem a tol-

lat és írómappát az ágyához, kezébe vette a tollat, négyszer-ötször

hozzákezdett a neve leírásához, végül fölnézett reám s azt mondot-

ta: »Írd alá helyettem.« (A nevét megtévesztésig hûen tudtuk utá-

nozni; a levélben kért autogramok 99%-a éppen ez okból: kegyes

csalás. Vagy felesége, vagy a »titkár« írta, a legtöbbször pedig ma-

gam hamisítottam az õ felkérésére”; Ady Lajos: Ady Endre. Bp.,

1923. 230–231.) 

Az említett titkár Steinfeld Nándor (1895–1945), aki 1913 õszétõl

volt Ady segítõje. Róla így ír a költõ öccse: „A Léda-korszak lezárul-

tával az addig ritkábban érkezõ nõi levelek hihetetlenül megszapo-

rodtak. Az egyre gyûlõ, s választ, autogramot, fényképet, találkozást

sürgetõ levelek egy részére pedig mégis csak válaszolni kellett. Erre
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a munkára ajánlkozott az akkor 18 éves, naiv Ady-rajongó »Nándor

fiú« s lassanként a Bandi levelezésének intézése mellett minden bi-

zalmas természetû ügy (pénzügyek, hitelezõk) gondozása az õ tisz-

te lett” (173.). Steinfeld maga is megírta ezt visszaemlékezésében

„Beszélgetés közben [Ady] megmutatta az autogrammkérõ és isme-

retlen nõktõl jövõ szerelmes, jórészt felbontatlan és válasz nélkül ha-

gyott levelek tömegét. Vállalkoztam rá, hogy segítségére leszek a le-

velek elintézésében s õ örült, hogy megszabadul ettõl a gondjától”

(Steinfeld Nándor: Feljegyzések Ady Endrérõl. Huszadik Század,

1919. aug. 134–136.).

Mirõl is van tehát szó? Ady, akit már életében kultusz vett körül

(melyet önmaga is épített), megteremtette a modern magyar iroda-

lom elsõ „fanklubját”: a „sztár” helyett egy „team” válaszolt a rajon-

gók autogram- és fényképkérõ leveleire. Ady helyett, de az õ bele-

egyezésével, tudtával illetve kérésére mások írtak az õ nevében.

Ady-dedikációt négyen írhattak: Ady maga, a felesége, az öccse és

a titkára. Nagyon sajátos helyzet állt elõ ezzel: egy olyan köztes stá-

tuszú kézirat, nem Ady-autográf, de nem is hamisítvány. Volt rá pél-

da, hogy írásszakértõk évekig vitatkoztak egy-egy Ady-dokumen-

tumról, hogy azt vajon Ady vagy Steinfeld Nándor írta. 

Talán ezért (is) késik Ady dedikációinak feldolgozása. Az Ady-

kutatás két meghatározó alakjának beszélgetésében hangzott el,

1987-ben: „Ady »összes mûvei«-nek kiadásával kapcsolatban eddig

figyelmen kívül maradt egy sajátos »mûfaj«-nak, a dedikációnak és

az emlékkönyvbejegyzéseknek a gyûjtése, bár az ismert »versküldé-

seket« fölvették az újabb kiadásokba. Jelentõs azonban a kötetek-

be, fényképekre írt s eddig össze nem gyûjtött baráti, udvariassági

ajánlások, udvarló, üdvözlõ, vallomásos vagy tréfás sorok száma. Fi-

lológiai feldolgozásuk szintén irodalomtörténeti feladat. (Kovalovszky

Miklós–Láng József: Adyról, Adyért. Tiszatáj, 1987. dec. 59–64.). A

megvalósítás nem lehetetlen, csak idõigényes és összetett.

*

Adyéhoz nagyon hasonló Illyés Gyula esete is: õ maga vallotta be,

hogy nem minden Illyés-dedikáció származik tõle. 1953 márciusá-

ban írta naplójába: „Lusta levélíró vagyok; voltam már akkor is, ami-

kor még nem kerültem ilyen gyanús viszonyba a tollal. […] Családi

levelezésünket ma sem én intézem. Az azon túlmenõt sem. […]

Meghittebb leveleim java sem az én kezemet dicséri. Hát ahol még

nem is véleményt kell mondani. Meg kell vallanom, a könyveimbe

rótt dedikáló sorok egy része sem az én jobbom érdemébõl méltó,

hogy a jövõnek megõriztessék”, és ezt késõbb – a Félbe-szerbe.

Bölcselõknek címû 1961-es jegyzetben – is megismételte: „õ [Flóra]

intézi a gépírást, a levelezésem. Könyveimbe írt dedikációk egy ré-

sze az õ kezétõl származik: kézírásunk véletlenül olyan hasonló” (Ily-

lyés Gyula: Naplójegyzetek 1946–1960. Sajtó alá rend.: Illyés

Gyuláné. Bp., 1987. 353. és Naplójegyzetek 1961–1972. Sajtó alá

rend.: Illyés Gyuláné. Bp., 1989. 23.). A feleség részérõl azonban ez

nem tudatosan tanult imitáció volt, hiszen, ahogy Illyés 1953-ban ír-

ta: „már jóval megismerkedésünk elõtt, már diáklány korában úgy

vetette a betût, mint én. A sors tréfája volt-e hát? Egyik nagy áldá-

sa.”

Sõt, hogy még bonyolultabb, ugyanakkor ironikusabb is legyen

a történet, Illyés másutt azt is bevallotta, hogy õ is írt mások helyett

dedikációkat. Az 1965. március 2-i Köszönet és üdvözlet Illés Bélá-

nak címû jegyzetében áll: „Nekem, szerénységemnek arcizmom

nem rezdült, ha egy-egy megyénk kultúrájának fizetéses elõharcosa

a könyvnapi megnyitó ünnepi csendjében, mint A szkipetárok föld-

jén kitûnõ íróját köszöntött, s kért föl nyilatkozatra. Akként nyilatkoz-

tam. Kézrándulás nélkül dedikáltam székvárosunk fõterein az Anek-

doták könyvének nem egy példányát, de a Krétarajzokéit s a Türel-

metlen szeretõkét is, szerény, de meleg kézszorítással viszonozva a

megbecsült érdeklõdést. Újságírónak – irodalmi rovat munkatársá-

nak – volt alkalmam szakszerû felvilágosításokkal a Találkozásaimat

illetõ elmélyült kérdéseire, a szót tapintatosan írói pályám egyik

csúcsteljesítményére, az Aranylibára igyekezvén terelni” (Naplójegy-

zetek 1961–1972:  168–169.). 

Illyés kemény kritikát mond az ország kulturális helyzetérõl, de

nincs okunk kételkedni szavahihetõségében, s biztosak lehetünk

benne, hogy valóban létezik Illés Béla (1895–1974) 1959-ben kiadott

kötetének (Anekdoták könyve), illetve Illés Endre (1902–1986) 1957-

es és 1961-es munkáinak (Krétarajzok; Türelmetlen szeretõk) olyan

példánya, amelyet Illyés Gyula dedikált. (A Találkozásokat és Az

aranylibát szintén Illés Béla jegyzi.)

„Mindezt, ördög tudja, miért is nem tekintem, sose tekintettem

orgazdaságnak”, teszi hozzá, és véleménye teljesen érthetõ. Mert

nemcsak a más kvalitású Illés Bélával és Illés Endrével keverték

össze, de közvetve egy külföldi, már halott íróval is: A szkipetárok

földjént ugyanis Karl May írta.
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