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án) Albert Camus, T  S. Eliot, Karl Jaspers és 
Ignazio Silone levelet írt Kádárnak, amely
ben ez állt: „Miniszterelnök Úr! Az a hír, hogy a 
budapesti törvényszék titkos tárgyaláson 9 évi bör
tönre ítélte Déry Tibort, mélyen megrázta országa
ink közvéleményét. A nagy magyar író híre Ma
gyarország határain túlra is eljutott. Hosszú idő 
óta megérdemelt elismerésnek örvend nemzetközi 
értelmiségi körökben, ahol egyaránt tisztelik tehet
ségét és jellemét. Hogy egy ilyen kivételesen értékes, 
feddhetetlen erkölcsű férfit börtönbe zártak, olyan 
megrendülést keltett köreinkben, amelyről, úgy érez
zük, Önnek tudnia kell, megrendülésünket a bör
tönbüntetés súlyossága, az elítélt kora és gyenge 
egészségi állapota csak növelte. Önhöz fordulunk, 
Miniszterelnök Úr, helyezze szabadlábra Déry Ti
bort és barátait. [...]” A levél tartalmáról és ka
landos sorsáról az Irodalmi Újság 1958. febru
ár 1-jén kiadott számában tudósít. Ebből ki
derül, hogy Magyarország párizsi nagyköve
te megtagadta a levél továbbítását, így a négy 
író közvetlenül Kádárhoz címezte december 
21-én. Miután 1959. január 21-ig nem érke
zett válasz, az írók a nemzetközi közvélemény 
elé tárták a levél tartalmát.

T. S. Eliot, mint ismeretes, igen ritkán fog
lalt állást politikai, kivált napi politikai kér
désekben -  már csak ezért is különleges fi
gyelmet érdemel az 1956-os magyar forrada
lom, a bebörtönzött írók érdekében kifejtett 
tevékenysége.
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A H o lm i szerkesztőségének

Engedjék meg, hogy a Holmi szeptemberi 
számában Wilheim András Pr o l e g o m e n a  
Sz a b o lc si o lv asá sá h oz  címmel megjelent 
írásához egy megjegyzést fűzzek. Az 1103. ol
dalon olvasható: „ A különböző közgyűjtemények
ben többfelé bontva (és valószínűleg nem a maga 
teljességében) elhelyezett hagyaték alig áttekinthető 
s szinte hozzáférhetetlen.” Mint Szabolcsi Bence 
jogutódja, szeretném leszögezni, hogy Sza
bolcsi Bence teljes kézírásos hagyatéka leánya, 
Szabolcsi Éva 1980-ban bekövetkezett halála 
után, ismétlem, a maga teljességében az MTA 
Könyvtára kézirattárába került. A kézirattár 
feldolgozta, rendszerezte. Az anyag kutatha
tó, egy kuratórium engedélye szükséges hoz
zá. Ennek tagja lévén tanúsíthatom, hogy 
egyetlen esetben sem tagadtuk meg az enge
délyt. Az igaz, hogy Szabolcsi Bence könyv
tárának zenei része kottákkal együtt a zene
akadémia könyvtárába került, a neki dedi
kált, főleg magyar irodalmi művek pedig a 
Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárába. (Köz
tudomású, hogy ma alig van mód tudós 
könyvtárak tulajdonosuk halála utáni együtt 
tartására.) Hogy ezenkívül található-e más 
közkönyvtárakban vagy hivatalokban egy- 
egy levele, azt a kutatásnak kell tisztáznia.
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