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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. 
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Az egyik az, hogy az a társunk, aki 1939-ben, legtöbbünk 
emigrálása után a szerkesztést átvette, Gáspár Zoltán volt, nem 
pedig, mint tévesen írták, Gáspár Sándor. 

A másik pedig, ami lényegesebb, a Szép Szó kelendőségét 
illeti: példányszámunk kicsiny volt, de nem annyira kicsiny, 
mint a Repertóriumból hinni lehetne. A Repertóriumban 
ugyanis 600, sőt 400 példány szerepel. Nos, mint az Irodalom-
történet 1974. 3. számában megjelent dokumentum tanúsítja: 
a Szép Szó és a Pantheon RT 1937 januáijában aláírt megálla-
podás szerint „legalább 1.500 példány" volt kinyomandó. 
Emlékezetem szerint azelőtt is, azután is, kb. egyezer példány, 
még a legkevésbé fogyó számból is elkelt. Voltak azonban 
számok (az 1936. első szám, továbbá a két könyvnapi külön-
szám, s főképp a József Attila Emlékszám, de egyebek is), 
amelyek ennél sokkal jobban keltek. 

IGNOTUS PÁL 


