
Szemle 

Deréky Pál: Л vasbetontorony költői. 
Magyar avantgárd költészet 

а XX. század második és bannadik évtizedében. 

Deréky Pál, Bécsben élő irodalomtörténész két kötetben 
összegezte a magyar avantgarde-ra vonatkozó alapkutatás-
ait. Budapesten kiadott munkája szerves egységet alkot a 
bécsi Böhlau Verlagnál 1991-ben megjelent könyvével, 
melynek Ungarische Avantgarde-Dichtung in Wien 1920-
1926 (Ihre zeitgenössische literaturkritische Rezeption in 
Ungarn sowie in der ungarischen Presse Österreichs, Ru-
mäniens, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei) a címe. 
Mindkét munkája hézagot pótol, mert részletesen ismerteti 
a magyar avantgarde költők célkitűzéseit és műveik egykorú 
fogadtatását. Meggyőzi olvasóit arról, hogy a mozgalom 
képviselői körében léteztek Kassákétól lényegesen eltérő 
felfogások. Közülük Németh Andor elképzelése a szómágiá-
ról látszik legjelentősebbnek, márcsak azért is, mert költői 
megvalósulása sem elhanyagolható: Fekete csillag című 
verse hálás anyagot szolgáltat a műértelmező számára. 
Deréky elsőként rendszerezi azokat a cikkeket, amelyek az 
egykorú sajtóban a magyar avantgarde-ról jelentek meg, s 
egyszersmind fölhívja a figyelmet a mozgalom kismeste-
reire - Kristóf Károlytól Mihályi Ödönig. Legföljebb az 
hiányolható, hogy nem kapunk határozott választ arra a 
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kérdésre, miért is emelkednek ki Kassák legjobb költemé-
nyei a magyar avantgarde versírásból. 

A bécsi egyetem magyar irodalomtanára három réteget 
különböztet meg a magyar nyelvű avantgarde költészet 
történetében. Véleménye szerint az elsőt az elkötelezettség 
és az ikonikus kifejezésmód, a másodikat a „digitális-analó-
giás" jelhasználat, a harmadikat „a személyesség és az 
érzelem visszatérése" jellemzi. Úgy sejtem, fogalmilag nem 
eléggé egyértelműsíthető e hármas jellemzés. Példaként a 
következő mondatot idézném: „Bonyolultan összetett tudat-
tartalmakat egyszerűsít és sematizál az ikonikus nyelvhasz-
nálat; ugyanezeket a tudattartalmakat legapróbb összegező 
részeire bontja a másik, majd analógiás úton összerakja 
őket" (13). 

Noha azt túlzás állítani, hogy a számozott költeményeket 
csak Kassák „halála után fogadta be a magyar irodalom" 
(29), abban teljesen igaza lehet Deréky Pálnak, hogy e 
művek értelmezése döntő a magyar avantgarde megítélése 
szempontjából. Kevésbé nyilvánvaló, hogy a „digitális-ana-
lógiás nyelvhasználat" kifejezés alkalmas kiindulópontul 
szolgálhat e kulcsfontosságú művek értelmezője számára. 

Ha valamit vitathatónak látok Deréky Pál két könyvében, 
az a versek értelmezése során használt nyelv. Nemcsak 
Kassák címtelen költeményeinek méltatására vonatkozik e 
megjegyzésem, de más szerzők munkáinak mérlegelésére 
is. Déry Az ámokfutó című művének jellemzésében talál-
ható a következő mondat: ,A költemény gerince az ámokfu-
tás ténye" (82). Másik példaként József Attila Esti felhőkön 
kezdetű és Csak a tenger jött el című versének következő 
minősítését említeném: „Mindkét költemény szerkezete 
szerelt, de a későbbi költeményben a montázsművészet már 
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túljutott a »csavarozás« fázisán és - akárcsak Dérynéi - egyik 
kép a másikba ömlik át" (177). 

Mindkét megfogalmazás visszavezethető arra az előfölte-
vésre, hogy egyfelől az avantgarde „alkotómódszernek", 
„érzelemelvonásnak" tekinthető, másrészt „versnyelv" és 
„mondanivaló" kettősségében kell gondolkodnunk, mivel a 
vers „hatóeszközökből", „építőkockákból", „mesterien al-
kalmazott, gyönyörű elemekből" áll, „a valóságból kitört 
darab idézetjellegű műbe szerelése" jellemzi. 

Ellenvetésem mindössze annyi, hogy Л vasbetontorony 
költői szaknyelve inkább alkalmas irodalomtörténeti össze-
függések megállapítására, mint egész költeményeknek mint 
műalkotásoknak értelmezésére. Lehetséges, e kettősség 
összefügg Deréky Fái kétnyelvűségével. Egyszerre két 
nyelven írni értekező prózát hihetetlenül nehéz feladat. A 
magyar irodalomról két nyelven író kutatók száma elenyé-
szően kicsi. 

Mindezt előrebocsátva állapítom meg, hogy - amennyire 
igencsak fogyatékos német tudásom alapján meg tudom 
ítélni - Deréky Pál két könyve közül a németül írtnak a 
nyelve egységesebb. Egyike a legjobb munkáknak, amelye-
ket valaha magyar irodalomról írtak idegen nyelven. 

A német irodalom alapos ismerőjétől azt is lehetne várni, 
hogy összeveti a magyar avantgarde költészetét az expresz-
szionizmussal. E jórészt német irányzat köztudottan a 
naturalizmus ellenhatásaként bontakozott ki, hiszen a külső 
valósággal szemben a szellem világára összpontosította 
figyelmét, s a Darwin hatására kibontakozott, élettani meg-
határozottságot hangsúlyozó pozitivizmussal szemben a 
szellemtörténettel teremtett kapcsolatot. Míg Kassák a mű-
vészet, tudomány s technika egységét hirdette és a kultúra 
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hivatásának volt a szószólója, addig Benn a művészetet 
szembeállította a történetiség eszményével, Zur Problema-
tik, des Dichterischen címmel 1930-ban megjelent cikkében, 
1955-ben pedig így összegezte a modern művészet és 
költészet lényegét: „Kunst ist nicht Kultur, Kunst hat eine 
Seite nach der Bildung, der Erziehung, der Kultur, aber nur, 
weil sie eben das alles nicht ist, sondern das andere, eben 
Kunst [...] Das moderne Gedicht, das absolute Gedicht ist 
das Gedicht ohne Glauben, das Gedicht ohne Hoffnung, das 
Gedicht an niemanden gerichtet. („Soll die Dichtung das 
Leben bessern?" Gesammelte Werke in acht Bernden. Mün-
chen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Band 4, 1150, 1156.) 

Első tekintetre Kassák munkássága szöges ellentétben áll 
a művészet nevelő célzatának ilyen egyértelmű elutasításá-
val. Deréky Pál németül írt könyvének egyik fontos érdeme, 
hogy ráébreszti az olvasót Kassák tevékenységének kettős-
ségeire. Nemcsak arra, hogy miközben nevelő célzatú 
költészetet írt, elutasította azt a felfogást, mely szerint a 
költészet a nevelés eszköze. 

A magyar s a német nyelvű kötet azért is eg\óitt olvasandó, 
mert a két munka között nem egyszerűen átfedés van, sőt 
olykor nem is pusztán kiegészítik egymást, hanem ugyanan-
nak a jelenségnek adják más és más értelmezését. Az 
Irodalomtörténeti füzetek című sorozat részeként közre-
adott kötetben például ez olvasható: ,A Számozott költemé-
nyek visszhangjával ellentétben Л ló meghal... összességé-
ben elismerő bírálatokat kapott, s ez olyan meghatározó 
jegy, amely (akár a Máglyák énekelnek, pozitív fogadtatása) 
csalhatatlanul mutatja a mű „kevert" jellegét" (111 ). A német 
változat mintha kissé más jellemzést adna: .Das Pferd stirbt 
[. . .] gehört nicht in die Reihe der Numerierten Gedichte 
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Kassáks, obzwar seine Bauweise nicht sehr verschieden ist" 
(55). Inkább a második minősítést tudom elfogadni. Azért 
csak inkább, mert A ló meghal műfaja és terjedelme eleve 
más nyelvi lehetőségeket tételez föl. Az első megközelítést 
sebezhetőbbnek gondolom, mivel a nyomtatásban megje-
lent értékelések zöme olyan baloldali szerzőktől származik, 
akik eszmei okból fogadták értetlenül a számozott verseket. 

Míg a magyar nyelvű kötet kissé lezáratlan hatást kelt, a 
Bécsben kiadott könyvnek határozott végkövetkeztetése 
van. E „Schlussbetrachtung" szerint „Worin genau der Ertag 
der Ismen besteht, konnte von den Zeitgenossen nicht 
geklärt werden. Schwerer wiegt, dass diese Frage bis heute 
nicht geklärt werden konnte" (120). E némileg kihívó, az 
összes eddigi kutatást kissé elmarasztaló, de korántsem 
jogtalan állítást a szerző érdekes, noha vitatható kiegészítés-
sel kapcsolja össze. Az 1970-es évektől jelentkező „új 
hullám" szerinte a Nyugat-mozgalomhoz és nem a magyar 
avantgarde-hoz nyúlt vissza. Ez ugyan igaz lehet, de oka 
részben abban keresendő, hogy a hetvenes években föllé-
pett újítók elsősorban elbeszélő prózaírók, míg a magyar 
avantgarde képviselői a szabadvers művelőiként alkották 
legjobb műveiket - ahogyan azt Deréky két könyve is 
bizonyítja. 

A Böhlau Verlag által gondozott kötetnek mintegy har-
mada szöveggyűjtemény. Elsőrendű válogatásra vall és több 
meglepetést is okozhat az olvasónak. Gáspár Endre érteke-
zései arra emlékeztetnek, hogy már Kassák kortársai között 
is akadt olyan bíráló, aki éles szemmel vette észre költésze-
tének jellegzetességeit és korszakait. Balázs Béla eszmefut-
tatása A lírai érzékenységről (1923) olyan utalásokat tartal-
maz az elfajzott művészetre, amelyek előrevetítik Goebbels 
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hírhedt támadását az expresszionizmus ellen. Kassák elmé-
leti írásai segítenek föltenni a kérdést, vajon nincs-e össze-
függés a legjobb művei közé sorolható számozott versek 
világának reménytelensége és a műalkotásról kialakított 
felfogásának megváltozása között. 1923-ban az elméletíró 
Kassák már Dantéra, Grünewaldra, Bachra hivatkozott, és 
azt hangsúlyozta, hogy a műalkotás nem problémát old 
meg, zártságában fához, kőhöz, emberhez hasonló valóság. 

A fejlődés bonyolultságához tartozik, hogy mire Gáspár 
megteremti a szimbolizmustól merőben különböző, téma s 
mélység nélküli új költészet elméletét, Kassák már tovább-, 
pontosabban visszalép, már-már föladva korábbi magatartá-
sát. A számozott költemények világában az avantgarde-ot 
kívülről szemlélő Komlós Aladár nem teljesen alaptalanul 
látott céltalanságot. Ha viszont ez így van, talán megérthető, 
miért is változott meg Kassák költői nyelve a Magyarországra 
hazatérés után. Abban Deréky Pálnak tökéletesen igaza van, 
hogy ,A társadalmi haladásba, egy igazságosabb társadalmi 
berendezkedésbe vetett hitét Kassák valószínűleg élete 
végéig sem vesztette el" (45), de 1925-ben már folytonos-
ságot emlegetett, a későbbiekben írt művei pedig nem 
egyszerűen egyenetlenséget árulnak el, de talán annak a 
fölismerését is tanúsítják, hogy szerzőjük némileg eltávolo-
dott a jövendőmondó szerepkörétől, melyet fiatalkorában 
magára vállalt. 

A vasbetontorony költői ugyanúgy alapos irodalomjegy-
zékkel zárul, mint az Ungarische Dichtung in Wien, ám a két 
kötet összehasonlításából könnyű megsejteni tudományos 
kiadóink mostoha helyzetét. A magyarul megjelent könyv-
ből hiányzik a névmutató, s míg az osztrák-német kiadvány-
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ban a tengernyi magyar név hibátlanul van szedve, a 
Budapesten forgalomba került munkában roppant sok a 
sajtóhiba. 
(Argumentum Kiadó, Budapest, 1992, Irodalomtörténeti 
füzetek) 

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY 

Kulcsár Szabó Ernő: 
Л magyar irodalom története. 1945-1991 

Elkészült a sokszerzős, sok szempont szerint tájékozódó 
irodalomtörténeti korszak-összefoglalások után a régvárt 
egyszerzőjű, egyetlen szerzői egyéniséget tükröző, szem-
pontjait következetesen alkalmazó korszakáttekintő mo-
nográfia. És már megjelenése előtt viharokat kavart. 

Kulcsár Szabó Ernő nem lexikont ír, nem seregszemlét 
tart, 'hanem az általa meghatározónak tartott, markánsan 
megrajzolt irodalomtörténeti horizontról visszatekintve 
foglalja össze a mához vezető utakat. Ezáltal más, eddig 
ismeretlen irodalomtörténet íródik: írja pedig általa ezt a 
történetet az a mára, szerintem már a magyar irodalomban 
is klasszikus eredményeket kialakító, nevezzük úgy, hogy 
posztmodern irodalom, amely értéke tudatában visszake-
resteti a szerzővel előzményeit. Ezáltal a szerző tulajdon-
képpen szerkeszt: az általa vállalt irodalom alkotói horizont-
jának megfelelő irodalomtörténeti-elméleti horizontról 
visszatekintve felvázol egy folyamatot, és ennek a folyamat-
nak kikeresi a szövegekben megtalálható dokumentáltságát. 
Valójában nem tesz mást, mint kedvelt hőse, Esterházy 
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Péter, aki az előzmény-szövegekből alakítja-szerkeszti meg 
a tudatállapotának megfelelő szöveget. Kulcsár Szabó Ernő 
a mai szövegek ismeretében kérdezi az elmúlt félszázad 
irodalmát, és meghallja azt a visszhangot, amely a múltból 
visszafelel a mai kérdezőnek. 

De ez a visszhang csak úgy jöhetett létre, hogy a szerző 
nemcsak a mai, posztmodern irodalomnak avatott és értő, 
alkotóként is jelenlévő (mert a kritikus-elméletíró is alkotó) 
tagja, krónikása, hanem irodalomtörténészként éppennyire 
értője is annak az irodalmi alkotásformának, amelyre éppen 
ez a posztmodern irodalom kérdezve alapozza saját mód-
szerét. Az általa másodmodernségnek (illetőleg a modern-
ség második hullámának) nevezett alkotói mód, amelyik 
irodalmunkban a század húszas éveinek végén, harmincas 
éveiben mindjárt - jelentkezése pillanatában - a legmaga-
sabb színvonalon valósulhatott meg. Az első olyan alkotói 
mód, amelyik szövegbeszédében a dialogikus poétikai 
paradigmát bevezette a magyar irodalomba, és köthető 
Kosztolányi, Szabó Lőrinc, József Attila, Szentkuthy, Határ 
Győző nevéhez. Nem nemzedékhez, nem formálásmódhoz 
vagy valamilyen tematikához, hanem egy szövegbeszédbei i 
és mű-szerkesztési módhoz, amely a személyiség megalkot-
hatóságának, az alkotás metafizikai rendezettségének célok-
ságú, centrális elvek alapján való klasszikus modernségű 
megvalósításával szembeni kételyét fogalmazza meg a mű-
vekben. Kulcsár Szabó Ernő könyvének ez az alapozása az, 
amelyet a mai „pécsi iskola" meghatározó egyéniségeként 
dolgozott ki, hangolva azt és kapcsolódva is a húszas-har-
mincas évek irodalomtörténeti paradigmaváltását vizsgáló 
líra- és prózatörténeti konferenciák munkamódszeréhez. 

A szerző kettős jártassága, imigyen kamatozódik mostani 
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könyvében: mind az irodalomkritikusi, mely kortársaival 
együtt nevelődött, mint az irodalomtörténészi, amely az 
utóbbi fél évtized oktatói-irodalomtörténetszervezői mun-
kásságából szervült ki. 

Ne botránkozzék meg az a kollega vagy olvasó, aki 
szívéhez esetleg közelebb álló alkotók nevét nem látja 
fejezetcímként feltűnni, avagy ritkábban látja említését. Ez a 
mű a maga rendszerén belül úgy zárt, megbonthatatlan 
alkotás, hogy egyben vitára nyitott: az általa vázolt folyamatot 
nem az abszolút értékrend megtestesülésének képzeli, 
hanem az általa felvállalt elvek érvényesülésének. Alkotóikig 
hangsúlyozódik: eg)> lehetséges világ az általa megrajzolt. 
Önmaga választotta mérték szerint mérhető (ez a minőségé-
nek mértéke), és más rendszerek szerint vitatható (de ez 
már egy nyitott vita részévé avathatja a könyvet). Tehát ne a 
más nézőpontokat kérjem rajta számon, hanem az ő maga 
rendszerét vizsgáljam, hogy érvényesen megkomponált-e 
(szerintem: igen), és ezen belül meggyőző-e a kidolgozása 
(szerintem: szintén). 

Ha igazi vitára számítok, lényegbelire: akkor négy-öt 
hasonló tájékozottságú, és hasonlóan elméletileg megala-
pozott mű jelenlétét is fel kell tételeznem. Mindaddig, amíg 
az irodalomtörténet felkészültsége ezt a fokot el nem éri, 
addig csak „bűnbakkereséses" vitatkozás folyhat, melynek 
alapja: Kulcsár Szabó Ernő bűnös, mert dolgozik. 

Magam részéről is az igazi vita az lenne, ha megírnám a 
saját szempontjaimat követő, hasonló terjedelmű irodalom-
történetet. Akkor ütköznének ki a különbözések. Ehelyett 
álljon itt egy részlet a kötet előkészületei során írott lektori 
jelentésemből. Kiviláglik a vizsgálódási szempontjaink kö-
zötti különbözés. Ha ő jobbára a másodmodernség és a 
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posztmodern közötti átmenetet vizsgálja, én inkább a 
klasszikus modernség és a másodmodernség közötti kap-
csolódást és különbözést figyelem. Számomra ennek egyik 
- sok értéket felmutató - pillanata a Rákosi-korszakban, a 
publikálás lehetősége nélküli teljes felszabadultságban ír-
ható le. 

.A legfontosabb kifogásom, amely szervíti majdminden 
megjegyzésemet: egyetlen fejezetnek a hiányolása. Ez pedig 
a Rákosi nevével jelzett korszak irodalomtörténetében 
jelenlévő pszeudo-irodalomtörténet. A látható alatt a látha-
tatlan. Ugyanis ebben az időszakban érett be a másodmo-
dernség a magyar irodalomban úgy és azáltal, hogy a 
megjelenés legkisebb reménye sem volt a számára. Tehát a 
legnagyobb szabadságban valósulhatott meg. Az értők-érté-
kelők köre még, ha szűken, de megmaradt, ez az alkotók 
öntudatát épen megtarthatta. Szabó Lőrinc, Weöres versei, 
Kodolányi mitikus regényei, a fiatalabbak közül л Szárazvil-
lám Nemes Nagy Ágnese, az Apokrif Pilinszkyje, A pokol 
tornácán Lakatosa, Kormos, Rába, Mándy, Mészöly, de a 
jungiánus alapon kollektív álmokat felhozó különleges 
Jánosy, és Németh László, az Égető Esztertől а II. Józsefig, a 
Bartók-esszéig, ahol még egyszer utoljára a korai nagy 
gondolkodó jelenik meg. Szabó Lőrincnél éppen Kulcsár 
Szabó Ernő szóbeli ötleteire hivatkozhatok: A huszonhato-
dik érben olyan dialogicitás, olyan dalnokot a daltól szétvá-
lasztó alkotói pozíciót találhatni, amely az összes eddigi 
műveihez képest is változott helyzetet teremt benne. De 
még ideszámítódhat Vas István költői megemelkedése, 
amely a versbeszédben olyan grammatikai fintorokat prog-
ramoz be, amelyek a későbbi, például Orbán-Tandori 
nevével jelezhető, a másodmodernségből a posztmodernbe 
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vezető, a szerző által példásan feltárt áthajlás tematikai 
modelljét előlegezik. Ugyanide köthető a lehajlás fázisában 
lévő Szentkuthy, de méginkább Szabó Magda, aki első 
sikeres, a Németh László-féle prózához kötődő regényeit 
ekkor írta, de innen, ezek kifordításaként ihletődnek kései 
regényei: a még klasszikus-modernségű Az ajtó, de a 
posztmodern beszédre rímelő A pillanat is. Úgyszintén 
ebbe a kis fejezetbe tartozik a »műfordítás-klasszicizmus« 
megemlítése, amely egy fordítói nyelvet alakít (pl. Kálnoky 
nagyon sokáig beszél ezen, Lakatos is): a »másképpbeszé-
lés«-nek nemcsak tematikáját, de hangnemét is alakítva 
ezzel. Esetleg visszamenve a centrális elveket remélő klasz-
szikus modernségig, de mindenesetre a megszólalhatás 
kételyét a másban-beszélés formájába átvezetve." 

Vitatkoztunk ezzel? Mindenesetre egy párhuzamos iroda-
lomtörténet lehetőségét vetettem fel ezáltal. Kulcsár Szabó 
Ernő pedig megírta a könyv Szabó Lőrinc-fejezetét, amely a 
benne felvetett vizsgálódási szempontokkal és az érzékeny 
poétikai megfigyelésekkel munkájának legszebb lapjait 
eredményezhette. 

Kulcsár Szabó Ernő erénye, hogy az általa kidolgozott és 
vállalt módszer szerinti horizontról az irodalomtörténeti 
eseményeket pontosan írja le, de nemcsak a vonulatokat 
tudja megrajzolni, hanem egyes portréi is kitűnőek. Kiemel-
kedő Nemes Nag}' Ágnes, Orbán Ottó, Tandori, Mészöly 
Miklós portréja, és természetesen az Esterházy-, valamint a 
tőle pontosan elkülönített Nádas-portré. 
(Argumentum Kiadó, Budapest, 1993) 

K A B D E B Ó LÓRÁNT 
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Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése 

A Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése (Dokumentumok. 
1929—1941) című könyv a simontornyai vármúzeum igaz-
gatónőjének, az Illyés-hagyatékot kutató Takács Máriának a 
munkája, elismerésre méltó teljesítmény és jelentős hozzá-
járulás mindkét klasszikus jobb megismertetéséhez. 

A levélváltás csak egyik formája volt kettejük sokoldalú 
kapcsolattartásának; a kommunikációs csatornák sokfélék, a 
már akkor is kihasznált telefónia mellett a személyes 
beszélgetések is fölöslegessé tehették a mindenkori levél-
írást, és az is közismert, hogy Babits nem volt nagy híve a 
levélfogalmazásnak meg a válaszírásnak, megtette ezt he-
lyette a lelkes, grafomán vonzalmakkal megáldott feleség, 
Török Sophie is. Később pedig a halálos kór nehezíti a 
kétoldalú írásos kapcsolat egyensúlyának fenntartását, ek-
kor viszont Illyés megszaporodó beteglátogatásai pótolják a 
lapváltást. 

A barátság mélységét tehát nem a levelek darabszáma 
jelzi, sokkal intenzívebb vonzalmak és eszmék fűzik őket 
egymáshoz. Pedig számos különbség is elválaszthatná, eltá-
volíthatná egyikőjüket a másiktól. Ezekről Takács Mária 
bevezetője is megemlékezik. Az életkori különbség olykor 
jelentős távolító tényező; közel húsz évről van szó. ízlésük, 
de származásuk is más: Babits Szekszárd, Illyés a tágabb 
tolnai táj szülötte, s e származás is predestináló kihatású -
lehetett volna. Babits jómódú polgárok, városi és megyei 
tekintéllyel rendelkező család gyermeke, Illyés pusztai 
uradalmi kovács utóda, a társadalmi hierarchia és a felme-
nők osztályokra rúgó különbségével. S mégis éppen ők 
találkoztak össze sorsdöntőén. 
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Megismerkedésük, majd egymásra találásuk fokozatait, 
időpontjait ma már ismerjük: a kisdiák Illyés még az 
érettségi rendjére felügyelő szigorú tanártól szeppen meg 
1917 tavaszán, de 1928-ban - József Attila unszolására és 
rámenős közvetítésével - már a költők, is bemutatkoznak 
egymásnak Babitsék pesti lakásán (lám, József Attila eme 
szerény s mégis nagy jelentőségű katalizátor-szerepét is 
fontos lenne már érdemén kezelni). Végül is Füst Milán 
Nyugatba beajánló levele hívta fel Illyésre a szerkesztői 
figyelmet, hogy aztán pár évvel később, 1930 végén már 
Babitsékkal töltse a szilvesztert Németh Lászlóék lakásán... 
Illyés 26 éves a személyes találkozások idején, s hamarosan 
rendre hozza írásait a vágyott Nyugat. A költői pálya során 
mind gyakoribb vendég lesz az esztergomi szentélyben is, s 
később gyönyörű sorokban vall Babits magyar és világiro-
dalmi jelentőségéről („Volt egy pillanat..."). Addigra Babits 
régen megelőlegezte már a rajongás kölcsönét: „.. .emberi 
tulajdonságai is a legszeretetreméltóbbak" - írja Illyésről 
1932-ben. 

Illyés kezdetben Babitsné Tanner Ilonával levelezget -
kényszerből, s még nagy tisztelettel nagyságos asszonynak 
szólítja, de nemsokára őt is tegezheti. Ezen Ilonka-levelek is 
ama 40 üzenet közé tartoznak, melyek a kapcsolat első hét 
évéből maradtak fenn, az utolsó négy év termése jóval 
szerényebb: 11 levél, de e csökkenő arányt a már említett 
logikus okok magyarázzák, s azt se feledjük, hogy az utolsó 
években szerkesztőtársak voltak. A „ki ír, kinek" kérdést 
hamar megoldották: aki éppen ráért, vagy akinek írhatnékja 
támadt (utóbb, szomorú rendező elvként: aki egészséges 
volt). A levélgyűjtemény alapján főleg Illyés a kezdeménye-
ző, de a Babits mellett az íródeák szerepét is hűségesen 
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betöltő „Sophie" maga is gyakorta korrespondál, s Illyés 
Muca is jól egészíti ki a házaspárok írásos kapcsolattartását. 
Mellesleg Babits csak a 13. levéltől lép elénk „személyes" 
levelezőként, Illyés pedig majd minden leveléhez verset is 
mellékel, megjelentetésben reménykedve - a műbe való 
babitsi beavatkozás árán is. Az összesen 81 számozott levél-
(féle) mellett Török Sophie alias Tanner Ilona kivonatolt 
naptárát meg egy jellemző „királyi büntető törvényszéki 
ítélet" részletes anyagát is tartalmazza a kiadvány (sajtó útján 
elkövetett nemzetrágalmazás vétsége miatt vonták felelős-
ségre Illyést és négy társát). Babits feleségének feljegyzései 
valamiképp Széchenyi Л'л/;/ójának szűkszavúságára emlé-
keztetnek, ott találkozhatni vacsoravendégek, látogatók 
ilyen lajstromozó, kurta megörökítésével. A levelek tartalma 
még ma is számos érdekességet rejt: a nagy műgonddal 
alkotó - néha úgy tetszik: önbizalomhiánnyal is küszködő, 
ám a „kijáró" szerepet mások érdekében mégis elvállaló -
ifjú Illyést ugyanúgy bemutatják, mint a hatalmas tekintélyű 
főszerkesztő Babitsot és kettejük elmélyülő barátságát, sőt a 
házaspárok - csak ritkán - derűs hétköznapjaiba is betekint-
hetünk, értesülünk utazásaik utórezgéseiről, vendégváró 
előkészületekről, szellemi eseményekről, műhelymunka-
forgácsok hullanak lábunk elébe, s magángondokat, beteg-
séget, aggodalmat oldanak fel tréfásra hangolt bagatellek. 
Illyés már-már túlzottnak ható tekintélytisztelete csak ké-
sőbb enged meg csöppnyi, előbátorkodó iróniát, hangja 
mindvégig tisztelettudó és nagyrabecsülő (összetegeződé-
sük időpontjának nem tudtunk nyomára bukkanni). 

Babitsot itt is a közmondásos, jól ismert meleg, tanítvány-
tisztelő, majd munkatársat visszabecsülő hangvétel jellemzi. 
Meg a másikat zavarba hozó, mentegetőző szerénység. 
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Ismeretes, hogy kapcsolatuk alapvetően Osvát öngyilkossá-
gát követően vált szorosabbá, amikor Babits és Móricz vette 
át a Nyugat szerkesztését. így többszörösen is érthető, hogy 
Illyés rövid idő után Babits adoptált „fiai" közé kerül, 
Komjáthy, Szabó Lőrinc társaságába. S majd a halotti ágy 
mellett is ő olvassa le a búcsúzkodó Babits szájáról a sikoltó 
üzenetet: „fáj". Kettejük mélyen emberi kapcsolatának jel-
lemző és hasonlóan megható mozzanata, hogy 1941.[!] 
márc. 12-én a Zeneművészeti Főiskolán a Nyugat szervezé-
sében zajló Illyés-esten a beszélni már nem tudó Babits 
bevezető gondolatait fel kell olvasni. Öt hónapra vagyunk a 
búcsútól. Illyés majd a hátrahagyott Babits-verseket gon-
dozza posztumusz kötetben. 

A levélgyűjtemény nem szerzőként-levélíróként elkülö-
nítve jelent meg, hanem dátum szerint besorolva, az üzene-
tek kronológiája alapján, nem kevés szerkesztői munkálatot 
jelentve a kéziratok gondozójának. A számos mellékelt 
fakszimile és fotó a hitelességnek is biztosítéka. Míg azon-
ban az Illyés küldötte levelek az OSZK Babits-hagyatékában 
bárki számára hozzáférhetők, a Babits házaspár üzenetei az 
Illyés család birtokában vannak, s ez a kutatómunka jellegét 
is meghatározta. Takács Máriának értékmentő-feltáró tevé-
kenységéhez először meg kellett szereznie a család bizal-
mát és jóindulatát, majd csaknem családtagi minőségben, 
megbízható kommentáló-jegyzetelő munkával a fellelt do-
kumentumokat irodalomtörténetileg is érvényessé kellett 
tennie, sokezres levél- és egyéb iratanyagon átküzdve 
magát, székhez béklyózó, porletörlő életformát is vállalva 
ezzel. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a Babits-levelek első 
közléséről van szó - a Babitséknak írt Illyés-leveleket 
ugyanis - a jegyzetapparátus lényeges különbsége nélkül -
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Téglás János válogatásában és jegyzeteivel közölte már a 
Mint különös hírmondó — Tanulmányok és dokumentu-
mok Babits Mihályról című kötet 1983-ban, sőt ezt is 
megelőzte egy alkalmi minikönyv 1982-ben, nyomdaipari 
tanulók vizsgamunkájaként. Téglásnál 51 számozott üzene-
tet találunk, s tőle tudjuk, hogy Illyés leveleit Török Sophie 
gyűjtötte-őrizte; Téglás már 1983-ban célzott arra, hogy 
Illyés levelesládája is bizonnyal számos Babits-üzenetet 
rejthet. ím, az igazolat. 

Bírálatként csupán annyit jegyzünk meg, hogy a Babits 
által láthatóan hanyagolt hosszú ékezeteket gyakran -
megszokásból - kiteszi a nyomda, erre vigyázni kell a 
hitelesség érdekében - ha már ott a fakszimile is. 

A kötetet Illyés Gyuláné Flóra asszzony, az Illyés barátsá-
gát és érdeklődését is élvező Csányi László, valamint N. 
Horváth Béla lektorálták. A levelek válogatásában Illyés lka 
is segített a kutatónak. A gyűjtemény Ozora, Pálfa, Simontor-
nya - a híres színhelyek - és Szekszárd város önkormány-
zata meg a szekszárdi Illyés Gyula Alapítvány támogatásával 
jelent meg Tolna fővárosában. 
(Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd, 1992) 

DRESCHER J . ATTILA 
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