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MEGEGYSZER AZ AUTOGRÁFIA 
KÉRDÉSÉRŐL* 

Schweitzer Pálnak sajnos nem csupán az itt megjelent vita-
cikkére kell válaszolnom, hanem egyúttal ugyané kérdésről 
már korábban (1978. aug. 27-én) az Új Tükör című közműve-
lődési hetilapban közreadott írására is. Sajnos, mert a mostani, 
szakszerűségre törekvő fogalmazásával ellentétben, Új Tükör-
beli megnyilatkozásában az érveit aligha erősítő, inkább gyen-
gítő, gyanakvó: írásomban hátsó gondolatokat sejtető, gúnyo-
lódó hangnemben fogalmaz. Annál sajnálatosabb ez a - köz-
szellemünknek hála — régen elavult „vitastílus", mivel én ma-
gam udvariasan, a fiatal Ady-kutató levélpublikációja iránti 
megbecsüléssel szóltam egy olyan kérdésről, ami nemcsak ne-
kem, hanem problémája volt már Ady kortársainak, hajdani 
barátainak - köztük Móricz Zsigmondnak - nem csupán gon-
dolatvilágában, de feljegyzésében, írásában is. 

Az Új Tükör-beli „vitacikk"-re ugyanott (1978. szept. 10.) 
csak röviden reagáltam. Válaszom lényege ez volt: „. . .vita-
partnerem jórészt gúnyolódó hangnemmel kísért ellenérvei 
nem győztek meg. Cáfolásukra azonban alkalmasabb fórumnak 
tartom — a filológiai elemzés színterét - a szakfolyóiratot." 

Schweitzer két megnyilatkozásának tárgyi érvei egyébként 
szinte teljesen azonosak, így az itt olvasható szövegre, s az Új 
Tükör-belire együttesen válaszolhatok, mégpedig a mostani 
cikk pontjainak sorrendjében: 

l . A levelezést közreadó Schweitzer-cikkhez kapcsolódó, 
problémafelvető írásomban mondottak alátámasztására — 
felesleges részletezni — egy 1913. nov. 2-i keltezésű, Baróti 
Marikának címzett levél megvizsgálását kértem Újlaki Lajos 
igazságügyi kéz- és gépírásszakértőtől. A véleménye ez volt: 
a kézírás „nem származik Ady Endre kezétől". Vitapartnerem 

*Schweitzer Pál és Tolnai Gábor vitacikkeinek közlése után a szer-
kesztőség a vitát nem kívánja folytatni 

A szerk. 

8 Irodalomtörténet 



114 Vita 

helyesen járt el, — az Új Tükörben így nyilatkozik erről: — 
„ . . .íráselemzéssel szemben csak íráselemzés állhat helyt hite-
lesen. Dr. Móré Imre igazságügyi kéz- és gépírás-szakértő vizs-
gálatának végkövetkeztetése így hangzik, a levél kérdéses kéz-
írását Ady Endre írta' " . Ehhez Schweitzer Pál sportnyelvből 
kölcsönöz a hetilapban összegezést: „1 : 1 az eredmény. . . " 
Folyóiratunkban pedig ekként: „ . . .a hozzászóláshoz (már-
mint az enyémhez) mellékelt íráselemzés legalábbis problema-
tikus, és nem lehet elfogadni 'a kérdés végleges tisztázása'-
ként." Vitánknak Schweitzer részéről való ilyen kiindulópont-
jára talán nem is kellene megjegyzést tennem, hanem rá kellene 
bíznom a továbbiakat a két magas szintű írásszakértőre. Sze-
rény megjegyzést azonban mégis tennem kell: az 1 : l-es ered-
mény ugyanis — a sport helyett — az ortopédia kifejezésével 
élve, a laikusok számára alig észrevehetően, de a kéziratkuta-
tók szemszögéből egy kicsit sántít. Sántít, mert vitapartnerem 
nem ugyanazt az Ady-kéziratot bocsátotta dr. Móré Imre írás-
szakértő rendelkezésére, amellyel Újlaki Lajos vetette össze a 
Baróti Marikának küldött kérdéses levelet. Igaz, mondhatja a 
laikus, ez is kétségtelenül Adytól származó kézirat. Azonban a 
vita tárgyilagosságát jobban biztosította volna, ha nem ez az 
autográf kerül Móré Imre kezébe. 

2. „Tolnai azt mondja, — olvassuk az itteni fogalmazásban 
— hogy Steinfeld a szeme láttára 'megtévesztően adyul' ve-
tett papírra néhány sort. Ezt az írást, mely most az egyetlen 
tárgyi bizonyíték lenne, a hozzászóló — bár szenzációs 
voltát azonnal fölismerte - elmulasztotta megőrizni." 
E kétértelmű mondat Új Tükör-beli változata pedig már 
gyanúsításként fogalmazódik: „Ez az írás most valóban hiteles 
tárgyi bizonyíték volna, csakhogy nem mutatható föl, mert a 
látogató (mármint e sorok írója) bár 'szenzációként hatott rá', 
nem kérte el és nem őrizte meg. . . így Garay obsitosával 
kénytelen elmondani, hogy 'most el is hihetik, nem is, kigyel-
metek. ' " Ez esetben sem szeretnék e régen elavult vitastílus-
ban válaszolni. Csupán néhány kérdés Schweitzer Pálhoz: -
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Milyen „hiteles tárgyi bizonyíték" alapján állítja, hogy e sorok 
írója „nem kérte el" Steinfeld Nándor írását? - Ugyanis a 
helyzet ez volt: nem kellett elkérnem. Ady hajdani titkára -
nem kis büszkeséggel — nekem ajándékozta a leírt szöveget. És 
kérdezem tovább: - fölényeskedve fogalmazó vitapartneremet, 
aki kisfiú volt akkor, én emlékeztessem ana, mi történt Ma-
gyarországon 1944. március 19-ével? És ennél is súlyosbo-
dóbb körülményekkel október 15-től a felszabadulásig? -
Nem a Steinfeld-féle írás volt a legnagyobb veszteségem a hazai 
fasizmus végső elaljasodásának esztendejéből, még irodalmi 
tekintetben sem! 

összegezve: az elmondottak okán történt, hogy e sorok 
írója „elmulasztotta megőrizni", hogy „nem mutatható fö l" a 
jelzett dokumentum. 

Schweitzer hozzámszólásának ugyané pont második felé-
ben mondottakra feleslegesnek tartom válaszolni. A kérdés 
egyébként is a két írásszakértő hatáskörébe tartozik. 

3. És most a Baróti Marikának 1913. november 2-án kül-
dött vitatott levelében és a — nyilván ugyanazon a napon 
fogalmazott — Bertukának november 3-án érkezettben olvas-
ható „azonos szavak". Schweitzer itteni szövegében kommen-
tár nélkül, az azonos szavak kiemelésével érvel. Az Uj Tükör-
ben így: ,Jtéljen mármost a kéziratgyűjtő, de minden józan 
gondolkodású ember is: megtanulhatja-e egy 19 éves fiatal-
ember néhány hetes ismeretség után úgy 'a költő gondolkodá-
sának szellemé'-t, hogy ennyire egyformán járjon az eszük? " 
Az azonos szavakat Schweitzerrel ellentétben nem tartom 
bizonyítéknak arra nézve, hogy a vitatott levelet Ady írta. A 
két idézet szerintem inkább azt bizonyítja — a filológus nem 
mellőzheti a stílusösszevetéseket - , hogy a Bertukának kül-
dött levélben a költő hangjával, atmoszférateremtésével talál-
kozunk, a másikban pedig - érdemes az olvasónak a két levél 
egészét is átfutni - a néhány szóazonosság ellenére, a válaszo-
lás udvariasságát alig túllépő, szürke mondatokkal találjuk 
magunkat szemben, Ady stílusereje nélkül. Az ilyen eltérések 
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többet bizonyítanak, mint a néhány szóösszecsengés, amelye-
ket - isten bocsáss! - a bennfentes titkár maga is kimásolha-
tott az ugyanazon napon Csinszkának írt levélből. LJjra mon-
dom, az összecsengő szavak nem bizonyítanak, annál többet 
sejtetnek az alapvető stíluseltérések, sőt éppen ezek a kézírás-
nak Újlaki Lajos írásszakértői véleményét támogatják. Ne hara-
gudjék Schweitzer Pál, a , józan gondolkodású ember"-nek egy 
nagy költő esetében érdemes talán a stílusvonásokra is fel-
figyelni. 

4. Miként az előbbi pontban, ez esetben is, egy általa teljes-
séggel végig nem gondolt ténnyel - úgy véli vitapartnerem -
dezavuálhatja álláspontomat. Az Új Tükörben írja: ,,A látoga-
tás (mármint Steinfeldnél 1941-ben tett látogatásom) után 15 
évvel pedig megjelentek a Szépirodalmi Könyvkiadó 'Magyar 
Századok' sorozatában Ady Endre válogatott levelei. Ez az 
átfogó válogatás a 446. oldalon közli Baróti Marikának írt 
egyik levelet. S ha visszalapozunk a kiadvány címoldalával 
szemközti előzéklapra, roppant meglepetéssel fogjuk ott olvas-
ni: 'A sorozat szerkesztője Tolnai Gábor.' Másfél évtized em-
lékét akkor valószínűleg még nem érezte eléggé érettnek, és 
úgy gondolta, hogy jobban fog rá emlékezni, ha további 22 
évet vár vele, míg publikálja." 

A Schweitzer-féle sajátos „vitastílus" a fenti mondatokban 
éri el az — ő sport-terminológiáját követve — országos csúcsát. 
Talán furcsa is lesz, hogy az ő gondolkodási és fogalmazási 
módjával ellentétben, válaszomban éppen az irodalomtörténész 
számára is kötelező ízlés- és illemkérdését kell emlegetni. A 
levelezés közreadásakor ekként írt Schweitzer Baróti Mariká-
ról: „Ahogy az évek múltak, az asszony egyre inkább átadta 
magát az Adyhoz fűződő fiatalkori emlékeinek, újságcikkeket 
íratott róluk, amelyekben Ady Tiôfehér szerelme és fogadott 
lánya'-ként szerepelt." Igen, Marika alakját így valami publi-
cisztika-glória övezte. Az egyik újságcikk - a sajtó alá rendező 
hivatkozik rá —, már címével jellemzi a légkört, ami Ady 
„hófehér szerelmé"-t körülvette: Újabb regény Ady körül. — 
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És a Magyar Századok sorozatban megjelent Ady Endre válo-
gatott levelei című kötet? - Munkálatai még Baróti Marika 
halála előtt 1954-ben indultak meg. Vajon ízléses lett volna-é 
nem sokkal a halál után egy ellenkező előjelű publicisztikai 
szenzáció előidézése? Aligha. Annál inkább sem, mivel annak 
idején nem másként, mint amikor a levelezés publikáció kap-
csán felszólaltam, problémafelvetésemet szűk körű tudomá-
nyos kérdésnek tartottam. Semmiként sem olyannak, amilyen 
hangnemben Schweitzer visszhangzott. Reagálási módja talán 
valami súlyos világpolitikai helyzet felmerülése kapcsán lehet-
ne indokolt. 

Mert hiszen arról van szó csupán, hogy az Ady Endre 
aláirású leveleknek egy csoportja, vagy egy csoportjának egy 
része autográf, vagy nem autográf kézirat-é? Régi példával 
világítva meg a problémát: — Bethlen Gábor, vagy Rákóczi 
Ferenc levelezésében a nem autográf írásoknak nem volna 
jelentősége? - Igenis van. Magángyűjtők és közgyűjtemények 
egyaránt megbecsülik, s életművük korpuszában nyilvánosságra 
kerülnek. Ugyanúgy értékek Ady autográf levelei mellett azok 
is, amelyeket nem sajátkezűen írt; hiszen nem a költő ellené-
ben jöttek létre, hanem az ő intenciói szerint és tényeket, 
adatokat őriznek élete útjára vonatkozóan. 

Végül, Schweitzer Pál itt közreadott írásának utolsó bekez-
déséhez. Kénytelen vagyok ismét idézni a Lédával történt 
szakítás utáni időszakra vonatkozóan Ady Lajosnak és magá-
nak Steinfeld Nándornak a szavait, majd Móricz Zsigmondnak 
általános jellegű följegyzését. A költő bátyja ekként ír: „Az 
egyre gyűlő, s választ, autogrammot, fényképet, találkozást 
sürgető levelek egy részére mégiscsak válaszolni kellett. Erre a 
munkára vállalkozott az akkor 18 éves, naiv Ady-rajongó 
'Nándor fiú'.. '." Steinfeld pedig ekként nyilatkozott: „Vállal-
koztam rá, hogy segítségére leszek a levelek elintézésében, s ő 
örült, hogy megszabadult ettől a gondjától." (A kiemelések 
mindkét esetben tőlem - T. G.) Apám regénye című könyvé-
ben Móricz Virág édesapja hagyatékából, Móricz Zsigmond 
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sajátkezű följegyzéséből idézi Ady Endre szavait: „— Milyen 
ravasz vagy! Nem adsz autogrammot! De én meg a titkárom-
mal íratom. Az irodalomtörténet feladata lesz, hogy most már 
állapítsák meg, melyik az eredeti, melyik a hamisítás! — és 
kajánul nevetett." 

Korábbi hozzászólásomban már idézett szavakat ismételten 
le kellett írnom, mivel Schweitzer Pál ezeket - sem az Uj 
Tükörben, sem folyóiratunkban - még csak említésre sem mél-
tatta. 

TOLNAI GÁBOR 


