
FILOLÓGIA 

VALÓ ÉS KÖLTÉS BALÁZS BÉLA 
ÁLMODÓ IFJÚSÁGÁBAN 

Az olvasó, így az irodalomtörténész, e különleges szempontú olvasó 
is, az írói, költői alkotásban, főként az elbeszélésben és a regényben, 
akarva-akaratlanul azt keresi, honnan vette tárgyát a művész; 
mennyi a műben a valóság, mennyi a kitalálás, a fikció, a költés. Nem 
jogtalanul, hiszen alapjában még a valóságtól legelrugaszkodóbb 
alkotás is, így vagy úgy, valamiképpen a valóságból indul ki, mégha 
tagadásával is; tehát bizonyos áttételekkel a hozzáértő többnyire 
megtalálja a kulcsát az élet és a mű összefüggésének. Természetesen 
igaz az irodalomelméleti megállapítás: „A magánélet és a mű közötti 
kapcsolat nem egyszerű okozati viszony."1 

Az önéletrajz némiképpen mégis más. Ettől természetszerűen vár-
juk el, hogy az alanyiság és az emlékezet megbocsátható kihagyásai, 
szépítései, átértelmezései kivételével, a valóságot híven adja vissza. 
De már Goethe híres „naplója", a Dichtung und Wahrheit, a Költészet 
és valóság (1811 — 33) figyelmeztet, hogy a művészi alkotástól itt 
sem szabad történetírói hitelt kívánni. „Az egyes adatok csak arra 
valók, hogy egy magasabb igazságot megerősítsenek" — hirdeti 
Goethe, és Babits hozzáteszi : „Itt nem festésről s a valóság aprólékos 
feltárásáról van szó, hanem végső együttlátásról, kikerekítésről, 
művészi összefogásról."2 

1. 

Balázs Béla Álmodó ifjúságának első kiadása alcímében a regényt 
mint műfajt föl is tüntette. Mégis egykorú kritikusai a világ legtermé-
szetesebb dolgának tekintették, hogy a művet önéletírásként fogják 
föl. S ilyen szemmel nézve Benedek Marcellnak is, Komlós Aladár-

1 René Wellek—Austin Warren: Az irodalom elmélete. Bp. 1972 
109. 

2 Babits Mihály: Az európai irodalom története. Bp. 1957. 305. 
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nak is szemet szúrt néhány mozzanat. Benedek Marcell mintegy 
summázatként leszögezte: „A jó önéletrajzregény mindig jó kor-
történet is." Bár ö úgy látta, hogy Balázs Béla nem vetíti vissza 
regényében későbbi világszemléletét a gyermekbe, a serdülő fiúba, 
az aratósztrájkkal kapcsolatos, „osztályharcos" élményeket ő is 
gyanúval fogadta: „A fejbeverés minden tekintetben annyira igaz, 
annyira szimbolikus, hogy kételkedem (de nem is fontos) — meg-
történt-e a valóságban."3 

Komlós Aladár már éberebb kritikus, ő megneszelte, hogy a 
regény mely pontjain lép túl a megengedhetőnél nagyobb mértékben 
az író. Dicséri Balázs költőiségét, azt, hogy „remekül tud elbeszélni", 
s az önéletrajzi regénynek a lőcsei gyermekkorról szóló első részét 
zavartalan gyönyörűséggel élvezte. „Míg Lőcse képe szinte magától 
lettnek látszik, a szegedi évek rajzába mintha beleszólt volna az író. 
Amott Balázs Béla, a költő öntudatlan ébredését mutatja be, itt a 
forradalmárét, aki a nép szívét keresve megtagadja osztályát, és az 
elnyomott parasztság mellé áll." Nem kételkedik az emlékek meg-
történtében, de azt a meggyőződését fejezi ki, hogy az író úgy emeli, 
úgy értelmezi emlékeit, hogy hőse később az általa már ismert érke-
zési pontra juthasson. „Tudom, úgymond, komikusnak tetszik, ha a 
kritikus azt hiszi, jobban érti az írót, mint ez maga. De bizony ez az 
eset előfordul. Ezúttal mintha Balázs is túlságosan gyanútlanul 
fogadná el, amit tudata felszíne mutat. Forradalmársága első rezdü-
lésének véli, ami talán nem az." „Azt hiszem — folytatja —, az a 
népiesség is, amelyet Balázs a maga forradalmisága első jelentkezésé-
nek vél, éppúgy, mint Sárközi Györgyé, inkább a zsidó költőkamasz 
öntudatlan sznobizmusa volt. Néprajongásának csattanója is, bár 
kevésbé tragikus formában, rokon a Sárközi [é]vel: a parasztlegények 
elverik a gyanús zsidógyereket. . ."4 

Balázs Béla vitatta Komlós magyarázatát. Bírálójához 1947. május 
24-én írt levelében Komlósnak arra a nyilván szóban tett kiegészítő 
észrevételére, hogy az „osztályharcos" élményeket Balázs első iro-
dalmi megnyilatkozásai sem igazolják, így védekezett: „Ez a regény 
18 éves koromban végződik. 24 éves koromban indultak el első nyil-
vános írásaim. És azokon persze hogy nem látszottak meg ezek a 
szociális élmények, mert én közben nem balra, nem a realizmus felé 
fejlődtem, hanem az absztrakt idealizmus és metafizika, lelki magamba 
húzódás felé — éppen első szociális tapasztalataimból menekülve a 
felhők felé. Halálesztétika (negyven év előtt), vándorpoézis, vagyis 
minden közösségből kiváló magányosság, misztériumok — Kodály, 

3 Csillag, 1948/13. 57. 
4 Haladás, 1947. máj. 22. 
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Bartók —, kozmikus gőg és lenézése minden szociális érdeklődésnek, 
mindennek, ami nem sub specie aeternitatis láthatok. Téged meg-
tévesztett, hogy azt hitted, hogy itt tendenciózusan előkészítem kom-
munistává fejlődésemet." Komlós bírálatában fölveti, mit vár Balázs 
önéletrajzának következő köteteitől: a Nyugat-nemzedék még élő 
tagjának irodalom- és művészettörténeti jelentőségű emlékeit sze-
retné látni „a magyar és európai szellem legszebb, legpezsgőbb és 
[leg]gazdagabb korszakáról". Balázs Béla, levelét folytatva, e vára-
kozásra így felelt: „A következő részben? Ellenkezőleg, ott erősen 
jobbra fordulok — nem politikailag, de filozófiailag. Nagy kerülővel 
kerültem vissza a realitásba, és regényem harmadik részében kezdődik 
majd csak a bal felé fordulat, és sok belső krízissel lassan történik."5 

A folytatásra sajnos már nem került sor. De érdemes lesz mai 
ismereteink birtokában összevetni a valóságot a költészettel, mégha 
tudjuk is, hogy nincs összefüggés „őszinteség" és művészi érték 
között,6 tehát az Álmodó ifjúságnak mint regénynek művészi értéké-
ből mit sem von le, ha íróját tévedésen vagy átköltésen „kapjuk 
rajta". De nehogy az utókort megtévesszük: tisztázzuk még most, 
mi a műben a valóság, és mi a költészet. 

2. 

Először helyesbítsük a tárgyi tévedéseket. Balázs Béla nem jeles-
kedik az adatok, tények, nevek pontosságával. Pl. itt is, versében is 
Tiszahátat ír a várható Tiszatáj helyett, nem tudva, hogy Tiszahát 
pontosan meghatározott földrajzi fogalom; Szatmárban, a Tisza 
törmelék-kúpján, hátságán létrejött táj.7 Egyébként ugyanezt a hibát 
fiatalkori költészetében Juhász Gyula is elkövette.8 1947-ben viszont 
éppen az ő versétől (Üdvözlet Tömörkénynek) ihletve adtam az induló 
szegedi folyóiratnak a Tiszatáj nevet,9 s ebből meg a helyi termelő-
szövetkezet (1960—1982) nevéből, vált mára általánosan használa-
tossá Szeged vidékének jelölésére. 

Apró történetietlenség, hogy Fadrusz János Tisza Lajos-szobra 
(1904) még nem állott Balázs Béla diákoskodása idején (262). Nem 
világos, milyen művészi célt vélt szolgálni az író, amikor Dettre 
Jánost mint osztálytársát emlegette, holott Dettre nem a főreálisko-
lába, hanem a piaristákhoz járt (264). Egyetlen értelme lehetett: 

5 Új írás, 1970/3. 88. 
6 Wel lek-Warren: i. m. 144. 
7 Vö. Új Magyar Lexikon. VI. 448. 
8 Juhász-szótár. 828. 
9 Vö. Szegedi örökség. 1983. 120. 

15» 
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hogy vetélkedésüket érzékeltesse; Dettrét mint Hegedűs Pál kedven-
cét (267) ábrázolja, hogy így jobban kitűnjék az ő sikere, amikor ő is 
eléri szigorú tanárának elismerését. 

Nincs szerencséje Balázs Bélának a kiszemelt dalokkal. Éppen 
Bicskey Dénesnek (a később operaénekes Ocskay Kornél hason-
másának) a magyar nótáival szemben szeretné az igazi népdalok 
értékét, szépségét és jelentőségét fölmutatni, de népzenei ismeretei-
nek fölületessége miatt népdalként ő maga is csupa népies műdalt 
idéz ( Szabó András megy a rétre . . ., Ki tanyája ez a nyár fás .. . , 
Ne menj rózsám . . . 280, 298, 299). Csodálom, hogy könyvének 
megjelenésekor Kodály — talán kíméletből — nem figyelmeztette 
erre. Petőfi szerb eredete sem oly egyértelmű, mint Balázs aggály 
nélkül állítja (293); az apai ág is az anyai ágnál jóval korábban el-
magyarosodott szlovák lehetett. A cselekmény jelentős — mint lát-
tuk, jórészt költött — része Kamaráson játszódik. Ez a Horgoshoz 
tartozó kis település a Kárászoké volt, a századfordulón ők parcel-
lázták, s főként szegedi úri és értelmiségi családok építettek itt villá-
kat. Balázs Béla hol Kamarásfalvának (294, 312, 430), hol Kamarás-
pusztának (298) mondja, valójában a hivatalos neve Kamaráserdő 
volt. (Az 1907. évi helységnévtár szerint mindössze 36 állandó lakó-
val.) Nem lehetetlen, hogy Balázs Béla csak akkor járt itt, amikor 
1906. augusztus 25. és 28. közt Bartók Bélával népdalokat gyűjtött 
Kamaráson és Horgoson, és Baranyai Gyuláék villájában szálltak 
meg.10 

Több ízben összetéveszti Tápét Dorozsmával; nem a dorozsmai, 
hanem a tápai lányok jártak sok szoknyában (296), s nem a tápaiak 
kiskunok (309, 312), sem a kamarásiak (431), hanem a dorozsmaiak 
— bár ezek is inkább jászok. A tápaiakat már 1908-ban kiskunoknak 
vélte (Napló, 1: 460). 

Ilia Mihály mutatott rá Tápé-monográfiájában (1971), hogy a falu 
leírásába is keveredtek máshonnan való színek. A tápai házak nem 
voltak meszeletlenek, mint Balázs Béla írta (302), hiszen — ahogy 
éppen az idő tájt Tömörkény megfigyelte11 — jellegzetes még a szín 
is, amellyel házuk, tornácuk falát kifestik. Balázs Béla Tápéval kap-
csolatban rácokat is emleget (uo.); ebben meg valószínűleg szőregi 
vagy deszki emlékei keveredtek. Lele József a szájhagyomány alap-
ján összegyűjtötte a tápai kocsmák jegyzékét, de „Mondscheinné bor-
mérésével" ő sem találkozott (303). 

1 0Ifj . Bartók Béla: Apám életének krónikája. 1981. 86. — Bartók 
Béla családi levelei. Szerk.: ifj. Bartók Béla 1981. 164. — Bálint 
Sándor: A hagyomány szolgálatában. 1981. 159—161. 

U T I Ö M 8: 133., 293. 
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Érdekes, hogy Balázs Béla úszóház helyett folyton uszodát emleget 
(317— 322). Annak idején fürdő volt a nevük (Regdon-fürdő, Naschitz-
fürdö stb.). Az úszóház — meglepetésemre — ma sincs sem az értel-
mező, sem a történeti-etimológiai szótárban.12 Balázs Béla tán nem 
is ismerte. Elírás, mikor Szőri Józsefet Szörynek írja (319—322); mi-
kor a Maros-torok helyett Körös-torok kerül tollára (336); két lappal 
később már jól írja; amikor a Közművelődési palota előtti szobrokban 
ő is Platónt és Arisztotelészt látja Homérosz és Szókratész helyett 
(346). A helyi nyelvérzék nem azt mondja, hogy valaki „a Rókusban 
fekszik" (371) ezt a pestiek mondhatják, hanem „a rókusiban", ti. a 
rókusi kórházban. Békefi Antal eredeti neve nem Braunstein volt (377), 
hanem — Gulyás Pál lexikona szerint (2: 887) — 1884-ig Kann. Nincs 
tudomásunk a környéken sem Szilágypusztáról (421, 423), sem Pálfy-
uradalomról (421). Talán ez utóbbit a Kárász-uradalommal tévesz-
tette össze. A horgosi csendőrőrsön nem lehetett kapitány (435); ez 
a rang a csendőrség körében ismeretlen volt, de községi őrsökön 
egyébként is csak altisztek (később műszóval tiszthelyettesek) szol-
gáltak. Szegeden sohasem volt Part utca (329); a leírása alapján 
nem is dönthető el, mivel cserélte össze az író. Érdekes, hogy az új-
szegedi Tisza-, majd Maros-töltést következetesen deszki töltésnek 
emlegeti (379—380); meglehet, hogy akkoriban így hívták, bár két-
tem. Az egyébként hiteles lehet, hogy a töltésről rálátott Vánky 
tanár úr udvarára (379), hiszen ő a Fürj utcában lakott.13 

3. 

A valóság és a költés jellemző példája írói nevének sorsa. Ez a kis 
novellisztikus epizód (375— 377) Mórának a Szegedi Napló szerkesztő-
ségében történt debütálásáról szóló elbeszéléseire emlékeztet. Isme-
retes, hogy Balázs Béla verse nyomtatásban először a Szegedi Napló 
1900. karácsonyi számában jelent meg Bauer Herbert névvel, Juhász 
Gyula verseinek társaságában14 Az Álmodó ifjúság időrendje ezt vala-
mivel későbbre, kb. 1901-re teszi, s úgy állítja be, mintha írói neve 
már ekkor megszületett volna (377, 378), mégpedig a szerkesztőség-
ben szundikáló, cinikus megjegyezéseket tevő, unatkozó fiatalember-
től, akinek nevét az író el sem árulja. Minthogy a Szegedi Naplóban 

12 Hexendorf Edit volt szíves velem közölni a nagyszótári anyag-
ból az úszóház első előfordulásait 1900-ból, hírlapból és Benedek 
Elektől; 1905-ből Herczeg Ferenctől; 1908-ból Ambrus Zoltántól. 

13 Szalóky István: A szegedi faiskolák története. 1955. 15. 
14 JGYÖM 1: 367. 
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Sz. Szigethy Vilmos mutatta be Bauer Herbertet, föltehető, hogy a e 
figurában őt örökítette meg az író. Eddigi tudomásunk szerint azonban 
a Balázs Béla mint írói név először 1904. március 19-én ötlött föl benne, 
mégpedig sajátságos módon: drámájába, melynek végül Dr. Szélpál 
Margit lett a címe, a maga alakját is bele akarta írni e néven" De csak 
1908. január 3-án olvasunk újból az írói névről a naplóban; előtte már 
a Nyugatnak így adta le első ott megjelent írását, cikkét (jan. 16.), s e 
néven nyújtotta be verseskötetének anyagát Wolfner Józsefnek.16 

4. 

Sajnálatos, hogy Balázs Béla naplójának sajtó alá rendezője, 
Fábri Anna elfogadhatatlan érveléssel éppen a napló elejét nem adta 
ki, holott ez teremtene lehetőséget az Álmodó ifjúsággal való egybe-
vetésre. A napló e része éppen azért volna nélkülözhetetlen a kutatás 
számára, hiszen tudjuk, hogy az Álmodó ifjúság megírásához maga az 
író is fölhasználta, sőt több helyt idéz is belőle (218, 260, 293, 381), 
másutt legalább hivatkozik rá (219, 289, 343, 411); de nemcsak eze-
ket a helyeket kellene összehasonlítani az eredeti naplórészletekkel, 
hanem az egyéb kínálkozó párhuzamokat is. Pl. Balázs Béla arról 
ír, hogy álmában híres, gazdag ember volt. „Hadvezér-e vagy tudós, 
hatalmas miniszter-e vagy világhírű költő, az nem volt világos" 
(314). Ez majdnem szó szerint az 1903. június 13-i naplóbejegyzéssel 
azonos: „Már 15— 16 éves koromban, mikor a jövőmmel foglalkoz-
tam — fantasztikus, romantikus, óriási álmaim voltak —, minden 
nagynak elképzeltem magam." „Tudósnak, művésznek, államférfi-
nak, diadalmas hadvezérnek . . ."" De tanulságos az is, amit napló-
író szokásáról, szinte mániájáról mond. „Ha üres oldal feküdt előt-
tem, parancsoló kötelezettségnek éreztem [az írást]. (Ma is úgy 
vagyok vele)" (217). „Ez volt a nagy rituálé, mely valósággal beteges 
szenvedélyemmé n ő t t . . ." (219). Aki kezébe vette már az akadémiai 
kézirattárban Balázs Béla naplófüzeteit, tudja, hogy hány üres hely 
maradt benne: későbbre halasztott, végül elmaradt bejegyzések helye. 
Itt is említ ilyet: lerészegedése után meg akarta írni, hogyan történt. 
„Naplómban két lapot üresen hagytam, hogy ezt az esetet majd 
egyszer oda beírjam" (289). A napló ismerői arra is emlékeznek, 
hogy Balázs Béla év végén vagy hosszabb szünet után mérleget szo-
kott készíteni (411). 

15 Napló. 1. 162. 
16 Napló. 1. 461. 
17 Idézem: Kodály Szegeden. 1982. 10. 
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Tanulságos édesanyjához való viszonyának meggyónása is. Sze-
rette, úgymond, az édesanyját, de viszolygott túlságos gyöngédségé-
től. „Talán közeledő betegsége is jelentkezett abban, hogy mind-
untalan sírt, és szakadatlan csókolása és cirogatása terhes lett nekem. 
Én azelőtt egyáltalában nem voltam rideg, sőt nagyon kívántam a 
gyöngédséget, de abban az utolsó időben könnyeinél is kínosabb 
volt nekem az a ragadós kutyatekintete, mellyel néha órák hosszat 
csüngött rajtam, és követte minden mozdulatomat, szótlanul" (419). 
Naplójában hasonlót ismer el: „Anyám beteg, és én nem tudom 
eléggé szeretni. Holott ő imád engem. Teljesen elidegenedtem tőle, 
nincs belső kapcsolatunk, és én enélkül nem bírom az intimitást. 
Az idegeim nem bírják. Például alig tudom tűrni, ha megcsókol" 
(1: 489). Mi sem jellemzőbb, mint hogy édesanyjának halála után 
alig fél évvel, 1914 elején, naplójában hibásan írja be édesanyja halá-
lának idejét: azt írta, október elején halt meg az anyja, holott novem-
ber 27-én! 1917-ben tíz napig nyaralt Újszegeden, de nem ment ki 
az anyja sírjához: „messzi volt, meleg volt" (2: 240). Elméletet gyár-
tott mentségére: „Egy darab föld, melynek semmi köze ahhoz, ami 
bennem a halottból megmaradt." Ám azért volt annyira őszinte, 
hogy hozzátegye: „De azonkívül érzem, hogy anyám nem jelent 
nekem annyit, amennyi természetes volna" (2: 241). Érdekes, épp 
Balázs Bélától tudjuk, hogy Lukács György sem szerette az anyját 
(1: 227). 

Ifjúkori szerelmével, Ágotával kapcsolatban írta: „Két nappal 
ezelőtt véletlenül elmentem a házuk előtt, mikor éppen kocsiba szállt 
apjával. Erős szél fújt, és kissé meglebbentette rövid szoknyácskáját. 
Egy pillanatra megláttam nadrágja fehér csipkeszegélyét" (361). Az 
eset a naplóból van véve, de igen jellemző változtatással. Ismeretes, 
hogy Ágota modellja Löw Eszter volt, a tudós főrabbi, Löw Immánuel 
szépséges és művelt lánya. Az eset 1905 karácsony másnapján tör-
tént, a zsinagóga előtt. „Mikor Eszti fellépett a kocsiba, felhúzta 
elöl a szoknyáját, hogy fehér harisnyás lába majdnem térdig kivil-
lant" (1: 283). Tehát nem a bugyogójának fehér csipkéje, csupán a 
harisnyás térde — az is csak majdnem! Juhász Gyula számára is 
hatalmas szexuális élmény volt 1909-ben, amint megpillantotta az 
imádott Anna — bokáját! (Vigasztalásul.) Balázs Béla tudta, hogy 
1946-ban az eredeti élmény már mosolyt fakasztana az olvasóban, 
ezért merészebbé, a mai olvasó erotikus fantáziáját is fölborzolóvá 
fogalmazta át. A regényben így folytatja: „Rögtön behunytam sze-
mem, mintha még ki akartam volna nyomni belőle ezt a képet. 
Gonosztevőnek éreztem magam, és boldogtalan voltam szégyenle-
temben. De nem tudtam többé szabadulni ettől a képtől." A napló-
ban hasonlóan örökítette meg reagálását: „Elpirultam, hogy forró 
lett az arcom, behunytam a szemem, és félrekaptam a fejem, hogy a 



462 Filológia 

körülállók megütődve bámultak rám. Olyat éreztem, mintha valami 
bűnt követtem volna el." 

A regényben azok a kortársai, akik megjelenésekor már nem éltek, 
saját nevükön szerepelnek. így pl. Hegedűs Pál, Vánky József, 
Jászai Rezső, Dettre János, Szőri József, Angelo Torricelli, Békefi 
Antal, Back Bernát, Fehér Ipoly, Tóvölgyi Margit. König-Király 
Péter nyilván még élő feleségére, Juhász Margitra tekintettel viseli 
alig leplezett Kaiser Péter nevét ( 3 4 8 - 3 4 9 , 372, 3 8 4 - 3 8 5 , 395). 
Nem tudok arról, hogy iszákos lett volna, s bordélyházakat is nyil-
ván csak legénykorában látogatott (349); pályája ismeretében „elzül-
lött zseninek" semmiképpen sem minősíthető. Petri-Pick Lajos túl-
élte Balázs Bélát; aligha örülhetett, hogy Perl Ödön alakjában meg-
lehetős sok kedvezőtlent megörökített róla íróbarátja (230—235, 
2 3 9 - 2 4 1 , 287, 338—342, 327); nem különben húgáról, Pick Margit-
ról (245). 

A kevésbé fölismerhető regényhősök közül kettőnek a mintáját 
Bauer Hilda 1961. február 2-i levélbeli közlésének köszönhetem. 
Eszerint Kramer zongoratanár alakjában Zucker Simont (1863— 
1927) kell látnunk ( 3 4 6 - 3 4 8 , 372, 3 8 4 - 3 9 0 , 4 0 2 - 4 0 3 ) , Berta néni 
pedig Eisenstädter Józsefné (nem pedig, mint a napló jegyzeteiben 
olvassuk: Enyedi Lukácsné) (1: 686). Az az önérzetes hang, amelyet 
a naplóban a „főnyúzó" Back Bernát (275) malmának az igazgatójá-
val, Berta néni férjével kapcsolatban az Álmodó ifjúságban olvasható 
(277), hiteles, mégha a karácsonyi megalázás nem vagy nem így 
történt is. A naplóban olvassuk a valóságot: „Édesanyám megint 
valami értékpapírt kapott Eisenstádteréktől. Hildának párizsi tar-
tására pedig 100 frankot küld Eisenstädter Laura havonként. Anyám 
panaszkodott: lehetetlen volt visszautasítania. Oly jók, annyira szív-
ből jön — és végre rá is fér. Pedig mégis szégyeníti." S tovább: „Én-
bennem az első érzés dühös gyűlölet volt. Gyűlöltem azt az asszonyt, 
aki maga a szívjóság és szeretet. Megalázásnak éreztem" (1: 282). 
Bauer Hilda idézett levelében nekem azt írta: „Berta édesanyám leg-
jobb barátnője, mindennapos volt nálunk — nagyon szerettük —, 
kitűnő ember volt." 

A Pick-gyár, amelyről sok szó esik a regényben, s ahonnan a 
szegedi szalámi elindult a világhír felé, akkor még a Margit (ma 
Gutenberg) utca 12. sz. alatt volt. (Ma a Centrum Áruház raktára 
van benne.) Back Bernát háza a régi vasúti híd szegedi oldalán. Bauer 
Hilda szerint : „ N e m volt az villa, hanem egy nagy magasföldszintes 
ház, a Back-malom közelében volt, azt hiszem, klinika áll a helyén." 
Löw Immánuel háza a Hajnóczy u. 8. alatt ma is áll. Balázs Béla 
jól emlékezett: egyemeletes (286). Valamennyi közel Balázs Béláék 
Dugonics tér 2., majd később a Fekete sas (ma Bajcsy-Zsilinszky) 
u. 22. szám alatti lakásához. 
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5. 

Az Álmodó ifjúság az utókor egyöntetű véleménye szerint Balázs 
Béla kiemelkedő alkotása: Szabolcsi Miklós szerint „utolsó évtizedei 
talán legszebb műve";18 „talán legszebb és legegységesebb műve";19 

„legérettebb, legmaradandóbb műve";20 Rónay Mihály András sze-
rint „a magyar széppróza egyik legszebb diadala";21 „prózánk egyik 
legfénylőbb remeke";22 „a magyar költői széppróza e magában álló 
mesterműve"23; Vörös László szerint „a magyar próza legnagyobb 
értékei közé tartozik";24 „kiemelkedően nagy mű".25 

Magam is Balázs Béla legjobb alkotásának tartom; regénynek, 
amely nem bizonyul ugyan helytörténeti kútfőnek, de változatlanul 
esztétikai érték. 

PÉTER LÁSZLÓ 

A CSONGOR ÉS TÜNDE 
LEHETSÉGES FORRÁSÁT, MINTÁI, 

IRODALMI HATÁSOK 

„Mint curiosumot jelölöm: Vörösmarty engemet 1821-ik évi Octo-
ber végével, megbízott az «Argyrus Király» mesés költeménynek 
megvételére, 's annak Börzsönybe nekie leküldésére. E' meghagyást 
jegyzeteim között találom" — írta 1865-ben Toldy felkérésére készí-
tett visszaemlékezésében Sallay Imre, a költő egykori iskolatársa, 
műveinek hűséges másolója.1 

Sajnos, Sallay sem arra nem tért ki, hogy az „Argyrus Király" 
melyik kiadását küldte el Vörösmartynak; sem arra, hogy miért 

18 A magyar irodalom története. 1966. 6. 261. 
19 Lehetetlen emberek. 1984. 13. 
20 Lehetetlen emberek. 28. 
21 Népszabadság, 1959. máj. 17. 
22 Népszabadság, 1974. jan. 27. 
23 Magyar lant, 1984. 323. 
24 Tiszatáj, 1967. 1133. 
25 Tiszatáj, 1984/8. 35. 
1 Sallay Imre : Igénytelen-rövid Vázlatok Vörösmarty Mihál Koszo-

rús Költőnk életéből. — MTA Könyvtár kézirattára. 


