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BÁTHORY GÁBOR1 0 

Az aláírás olvasata: Báthori Gábor 
Móricz bejegyzése: 

,.könnyelmű, bátor, erős ember szerencsétlenül vagdalkozó 
gondatlan, pompázó, cifra buja pezseg az ere elbizakodott" 

PÁZMÁNY PÉTER 1 1 

Az aláírás olvasata: Cardinalis Pázmány Petrus 
Móricz bejegyzése: 

„Gondolkozó, tűnődő magát nagy erővel koncentrálja, fe-
szülő idegein uralkodik, ígéretéből visszavesz, [mint Fráter 
György]12 nem tragikus egyéniség alkalmazkodik, m[eg]al-
kuszik szájba rág legjobb volna lemondani. 
De végül gúnyosan tör ki önérzete: valaki vagyok! túljárok 
az eszeteken! csak én tudom ki vagyok! mindnyájatoknál 
okosabb vagyok!" 

CSÁKY EDIT 

SZABÓ LŐRINC LEVELEIBŐL 

Alig néhány évvel voltam fiatalabb nála, mégis mindig olyan tiszte-
lettel és ragaszkodással közeledtem hozzá, mintha egy elérhetetlen 
csillagzat lakója lett volna, talán az is volt valójában . . . Ö erre termé-
szetesen semmilyen okot nem adott külsejével, viselkedésével. Közvet-
len, keresetlen, ó'szinte, szinte testvéri volt. Megismerkedésünk első 
percétől kezdve megajándékozott bizalmával, fejedelmi barátságával. 

Kapcsolatunk kezdetére nem emlékszem pontosan. A negyvenes 
évek elején történt, hogy a fürge lábú és tollú Baráth Ferenc, a fiatal 
hírlapíró, egyszer azzal állított be hozzám: 

- Szabó Lőrinc látni szeretné könyvtáradat! 
- Mikor? Bármelyik pillanatban boldogan várom. 

1 0 Szalay-Baróti: i.m. 222. 
1 1 Szalay-Baróti: i.m. 234. 
' 1 Valószínű olvasata ez. 
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Megállapodtunk egy hétköznap délutánj ában, amikor Lőrinc meg-
szabadul a szerkesztőség robotjából. A rövidre tervezett látogatásból 
néhány óra lett. Lőrinc meglepődött azon, hogy birtokomban van kis 
alakú Villon fordítása és Verlaine Nők című versgyűjteménye, ez utób-
binak külön kiemelte rendkívüli ritkaságát. E kötet a fordító feltünte-
tése nélkül jelent meg, ezért példányomba saját kezűleg bejegyezte: 
,Jord. Szabó Lőrinc". Emlékszem, milyen érdeklődéssel vizsgálgatta a 
klasszikus francia írók illusztrált kiadásait. Amikor az Ady és Babits 
első kiadásokat lapozgatta, megjegyezte: „Ady a nagyobb, Babits az 
emberibb." A kortárs-költőkről ekkor is, később is próbáltam vallatni, 
véleményét azonban magába zárta. 

További kapcsolataink emlékei az alábbi levelek. 

Szabó Lőrinc — Kozocsa Sándornénak 
Budapest, 1944. augusztus 2. 

Nagyságos Asszonyom! 

őszintén sajnálom kedves férjét, hogyne sajnálnám! Olvas-
tam, éppen nálunk, az esti Magyarország-ban, a baleset hírét. 
Remélem, nincs igazán nagy baj és Sándor hamarosan talpra 
áll. 

Sürgető lapja a legjobbkor jött. Én ugyanis most kaptam 
két hét szabadságot a katonaságtól, s ha közbe nem jön valami 
új baj, holnap, csütörtökön elmegyek — még nem is tudom, 
hová, a Balatonra. Higgyje meg, ezer külső tennivalóm van, 
csupa kényszerítő dolog: bizony megint elfelejtettem volna 
levele nélkül a Tóth Árpád kéziratot. De most előszedem a 
paksamétát és beleteszem a levélbe a kiválasztott darabot. 
Kelek is fel a gép mel lő l . . . 

. . . és jövök vissza. Ez is beletelt egy teljes órába! Hogy 
múlik az idő, az élet! Már 1/2 12 van! Tegnap éjfél után 1-kor 
feküdtem le, reggel 3/4 5-kor keltem, Klára lányomat kellett 
vonatra ültetnem, aki stipendiumot kapott egy hónapra Salz-
burgba s ma utazott a férjével, s csak este 9-kor kerültem haza: 
közben egy falatot sem ettem, egy korty vizet nem ittam, 
ellenben voltam a hadtestparancsnokságon, a kultuszban, sza-
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ladgáltam vasúti jegy után, voltam négy ismerősnél, öt könyv-
kereskedésben, írtam egy nagy beadványt valahova é s . . . és 
így tovább, igen, még fogorvosnál is voltam! Hát rémes az élet, 
pedig egyet-mást el is hallgattam . . . No de hagyjuk. Ez ugyan-
is csak lírai közbeszólás volt, az ugratta ki, hogy a Tóth Árpád 
dolgokat is mennyi ideig kellett keresni és válogatni; Egy óra: 
így kell ezt kiforszírozni, másképp sose jön el! 

Mellékelem tehát a verset, a Kaszáscsillag kéziratát. Nyilván 
tisztázat, három szerkesztőségi (Az Est) papíron, riport hátlap-
ján. A Vers a Lélektől lélekig-ben található, a kézirat jól 
klisíroztatható. Talán az első lapot, az első két strófával és a 
címmel, kéne, kissé kicsinyítve, közölni, fakszimilében. Kisebb 
kéziratot ígértem, de tekintettel Sándor nagy balesetére, le-
gyen övé ez a nagyobb darab. A sok összevissza anyagból 
küldöm, ami nálam van, őrizze meg jól, Tóthné nevében adom 
neki - bár nem kérdeztem meg: de hát, úgy érzem, van rá 
jogom, rám bízta ezt a masszát. Más nem kapott semmit! Vagy 
csak kölcsön! Ellenben hálálja meg a meggyógyuló professzor a 
dolgot a halott költőnek azzal, hogy sokszor és szépen foglal-
kozik majd vele. 

Ezzel végzek is. Azazhogy, most látom, tőlem is kérnek 
verskéziratot. Ez gyorsabban fog menni . . . Igen, már megvan, 
hat percig tartott, a négystrófás Döglött Legyet írtam le. 

Még egyszer gyors gyógyulást kívánunk a betegnek, én és a 
feleségem. S egyébként is minden jót! Kezét csókolom. Sán-
dort sokszor üdvözlöm. 

Igaz hivük: 
Szabó Lőrinc 
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Szabó Lőrinc - Kozocsa Sándornak 

1 
Igal, 1949. júl 24. 

Kedves Barátom! 

Köszönöm érdeklődésedet. Romain Rolland-nal, sajnos, 
semmi személyes érintkezésem nekem nem volt, s tudtommal 
Mikes Lajos dr.-nak sem. E tekintetben azonban csak az öz-
vegy lehet igazán tájékozott. Feleségem, aki lapodat utánam 
küldte, alighanem megkérdezi vagy megkérdezte őt (Mikesné 
Havas Irma, nyűg, tanárnő, Bors utca 15. I., Budapest), de 
talán új neki közvetlenül: ami biztos, biztos. Én most még két, 
esetleg három hétig itt leszek a Balatonnál, csavarogva a meg-
hívási helyeim körül. Rég láttalak. Ne feledkezz meg rólam 
ősszel! Minden jót kíván igaz hived: 

Szabó Lőrinc 

2 

Budapest 1950. dec. 16. 

Kedves Barátom! 

A kérdezett Vörösmarty-vers nem Shakespeare-fordítás, a 
Szonettek-ben (154 darab) nincs benne. Hogy ő maga annak 
tüntette fel, s hogy ezt Gyulai is elhitte, azt annakidején, 
amikor a Szonetteket először fordítottam, tehát 1920 táján, 
többször tárgyalgattuk Babits-csal és Schöpflin bácsival is. A 
„Szonettek"-ben, mondom, nincs benne semmi efféle: s most 
megint átnéztem Sh. egyéb tekintetbe jöhető verseit (Szenve-
délyes Zarándok stb.): nem, ez nem eredeti vers! A színmű-
vekbe itt-ott beleszőtt szonettek vagy különálló prológok is 
egészen másfélék. Valami ismeretlen oka lehetett V. rejtőzkö-
désének: esetleg csak az, hogy mintegy stilizáltán beszélt s félig 
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játékból, félig saját élményből „fogni" próbálta a Sh. szonet-
tek hangját, s ezt a rögtönzést „nem tekintette" magáénak. A 
hang heve megfelelne a sh-i szonetteknek, az egészet azonban 
én romantikusabbnak érzem valamivel, mint amilyenek a 
Sh.-éi. Maga a vers nagyon szép; nyitja, tartalmilag, nyilván az 
utolsó sor: mit kell értenünk a „mulat" szón: „gúnyolódik"? 
vagy „élvez"? Valami vamp-szerű magatartást tanúsít az „őr-
angyal" vagy csak „van, időzik"? 

Jó ünnepeket s újévet! ölellek . . 

3 

Budapest, 1954. február 24. 

Kedves Barátom, 

nagyon kérlek, hallgasd meg e sorok átadójának, A. Erzsiké-
nek a kérelmét. Könyvtárszaki felvétele ügyében szeretne egy 
kis előzetes tájékoztatást kapni. Nagyon kedves barátainknak 
(egyik) csemetéje, nagyon kedves és okos lányka és én nagyon 
szeretem. Szívességedet köszönve szeretettel ölel régi híved : 

Szabó Lőrinc 

II. Volkmann u. 8. 
(Tel.:164-141) 

U.i. — Épp itt van Baránszky-Jób László: ő is támogatja a 
kislány kérését és sokszor üdvözöl. 

4 

Budapest, 1954. május 8. 
Kedves Barátom, 

nagyon köszönöm, hogy fogadtad és tájékoztattad a felvé-
teli dolgokról kis protégée-met, A. Erzsikét. Valóban szeret-
ném tudni, mi a módja annak, hogy könyvtárszakos lehessen. 
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Már telefonált. Dr. Haraszti Gyulát én úgy rémlik nem isme-
rem. (Lehetséges, hogy 18-ban az ő édesapját hallgattam a 
francia szakon? ) örülnék, ha értesíthetnél, hogy kinek a sza-
vára ad igazán az ismerőseim közül. Megismétlem telefonszá-
momat: 164-141; legjobb kora délelőtt ideszólni. Hanem 
mulatságos volt, hogy amikor az A.-lányka ügyében azt a pár 
sort írtam Neked, itt feküdt, már jóideje, a lapod a postámban. 
Kérlek szépen, nem tudtam elolvasni az aláírást, csak később 
fejtette meg valaki! Hát így most köszönöm meg egyben a 
gratulációdat. S vezeklésül nyomban munkába veszem annak 
az apróságnak az elintézését, amire figyelmeztetni kedves vol-
tál. A László Gyuláéknak ígért Tóth-Árpád kézirat-emléket 
gondolom. Én bizony tökéletesen elfelejtettem a dolgot, jó 
hogy szólt neked s hogy te szóltál nekem. Mellékelem Pádi egy 
Baudelaire fordítása kéziratát, a „L'alchimie de la douleur"-ét, 
alkalmilag légy szíves te átadni nekik, hiszen tulajdonképpen a 
te érdemed a megszerzése. És nagyon örülnék, ha — mint írod 
— egyszer kedved támadna kijönni és elbeszélgetni ezeregy 
dologról. Lászlóékat üdvözlöm, feleségednek kézcsók, ölellek, 
szeretettel: 

Szabó Lőrinc 

KOZOCSA SÁNDOR 

NÉHÁNY SZÓ A SZÉP SZÓRÓL 

Meghatottan és elismeréssel forgatom az 1974-ben kiadott 
Szép Szó Repertóriumot, amely, mint általában az ilyen kiad-
ványok, a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában látott nap-
világot. Van azonban benne két elírás, amelyet feltétlenül hely-
reigazítandónak vélnék és örülnék, ha az Irodalomtörténet a 
helyreigazításnak helyet adna. 


