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existentes, eo inviet, ne illi imposterum M(anu).scripta Anonymorum in 
Revisionem assumant, ipsos ipsos q(ue) Authores, si coram Publico ig-
noti manere cuperent, fine formandi Recursus ad R(egium). istud 
L(ocumtenetiale). Consilium inviare noverint. Dat(um). ut supra. 

Conclusio autem ad Revisoratus Off(ifi)um, et Localem Revosorem 
Pestiensem. 

Ut Revisoratus istud Off(ici)um, nulla M(anu)scripta Anonymorum 
in revisionem assumat, etc. 

Datu(m) ut supr(a).* 

ADY ENDRE BAKLÖVÉSÉ 

Az Ady Endre összes prózai művei (a továbbiakban: 
AEÖPM) című sorozat (Adadémiai Kiadó) V., 1965-ben megje-
lent és Vezér Erzsébet által sajtó alá rendezett kötetének 62. 
sz. cikke A nizzai Szaffó címmel a kötet 136. és 137. oldalán 
jelent meg. Az 53 soros cikk eredetileg a Budapesti Hírlap 
1904. október 10-i számában látott napvilágot, „Nizzából je-
lentik lapunknak" alcímmel. A cikkhez fűzött jegyzet (347. és 
348. oldal) - amely hosszabb, mint maga az írás - megállapít-
ja: „szerzője egészen bizonyosan Ady. Ebben az időben Nizzá-
ban volt, és ennyire nizzai és egyben irodalmi témát nyilván ő 
dolgozott fel a BH számára." Ezt a - szerintem is megalapo-
zott feltételezést — azzal is alátámasztja a jegyzet, hogy a 
cikkben versfordítás is van, és „ugyan ki vállalkozott volna rá, 
hogy ilyen igénytelen cikkbe még verset is fordítson . . . ". A 
jegyzet továbbá néhány jellegzetesen adys kifejezéssel, stílus-
fordulattal igazolja a föltevést. Megállapítja viszont, hogy 
„Szokatlan dolog ezzel szemben, hogy Ady tárgyi hibát vétsen: 
ebben a cikkben pedig két költőnőt összecserél és egy személy-
ként beszél róluk". 

*Muzsnainé Kállai Erzsébet dr. fólevéltárosnak, aki az akták össze-
olvasásánál baráti segítségemre volt és nagy szakmai tudásával támoga-
tott, ezúton is hálás köszönetet mondok. 
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Miről is van szó? A cikk arról számol be, hogy ,A francia 
Riviéra napsugaras városa irodalmi ünnepet ült. Akire a nizzai-
ak emlékeztek ezen az ünnepen, az nem valami provinciális 
híresség, hanem egy költő asszony, akivel két nagy literatúra is 
büszkélkedik: Sasserno Ágota Zsófia. Egy irodalmi monográfus 
annak idején nizzai Szaffónak keresztelte el ezt a nagyon 
érdekes lelkű nőt. Azóta a nizzaiak fanatikusan ragaszkodnak e 
címhez. Desbordes-Valmore asszonynak ismeri őt a világiroda-
lom." A továbbiakban a cikkíró elmondja, hogy Sasserno 
1814-ben született, apja magasrangú tisztként „a híres Massena" 
oldalán küzdött, 1860-ban halt meg. „Poéta-leikének termé-
sét nem kisebb emberek dicsőítették, mint Chateaubriand, 
Hugo Victor, Dumas, Lamartine . . . Sainte-Beuve megerő-
síti e nagyok véleményét Desbordes-Valmore asszonyról, 
Károly Albert király, Mária Krisztina, Victor Emmánuel, a 
génuai herceg, stb. kegyeltjéről." Majd egy-egy strófát fordít 
verseiből. Az első Garibaldi feleségéről szól, s itt a hírlapíró 
megjegyzi: „Desbordes-Valmore asszony így énekelt a szám-
űzött asszonyról"; a másik négysorost a költőnő természetimá-
datára hozza fel például. Végül közli, hogy az ünnepségekkel 
„egy időben egy könyv is jelent meg. Montesquiou-Fezensac 
gróf akart egy könyvvel áldozni Desbordes-Valmore asszony 
emlékének." 

A gondos jegyzet megállapítja, hogy Agata Sofia Sasserno 
nizzai születésű olasz költőnek semmi köze Marceline 
Desbordes-Valmore asszonyhoz (akinek a születési évét egyéb-
ként tévesen adja meg, mert nem 1789-ben, hanem 1786. június 
20-án született az északfrancia Douai városában; a halál év 
viszont pontos: 1859). A jegyzet felsorolja Sasserno műveit, 
s megállapítja, hogy az említett gróf valóban írt könyvet 
Desbordes-Valmore-ról, majd megjegyzi: „Nagyon valószínű, 
hogy a tévedést a nizzai helyi lap követhette el, melyből Ady 
a cikk adatait átvette (párizsi nagy lapokban neip tudtam 
nyomára akadni)." 
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Én viszont ezt a feltételezést nem tudtam elfogadni! Ho-
gyan? Egy francia lap nem tudja, ki volt az a koszorús költő, 
kiről Hugo azt mondta: „Ez a nő maga a költészet"? Akiről 
Baudelaire 1861-ben kitűnő kis esszét írt, s megállapította: 
„lírája telitalálatok megszakíthatatlan folyamata"? Akiről 
Sainte-Beuve 1870-ben könyvet írt? 1 Akinek újító verstechni-
kája megtermékenyítette Verlaine líráját? Akit még Jarry is 
bevett a Faustrollban felsorolt minta-szerzők közé? Aki min-
den irodalomtörténeti kézikönyvben és lexikonban szerepel, 
sőt iskolai tanagyag? Ezt elképzelhetetlennek tartottam! Ép-
pen ezért 1979-es nizzai tanulmányutam során megnéztem az 
Alpes Maritimes megyei levéltárban az Êclaireur de Nice című 
nizzai napilap 1904-es évfolyamát, s meg is találtam, a 277. 
szám első oldalán egy bizonyos J.—F. Louis Merlet háromhasá-
bos, Agathe-Sophie Sasserno című, Montesquiou-Fezensactól 
vett mottóval ékes cikkét, amely hét kisebb részből áll (ezeket 
csillag választja el). 

Az első megelégedéssel könyveli el, hogy az említett gróf 
felelevenítette Desbordes-Valmore emlékét, majd alaposan le-
szedi a keresztvizet néhány szerinte másodrendű írónőről (köz-
tük Rachilde-ról). A második részben felvázolja Sasserno pá-
lyáját, s megjegyzi: „nizzai Szaffónak nevezhetjük", idéz tőle 
egy strófát, majd felsorolja azokat az uralkodókat, akiknek 
Desbordes-Valmore volt a kegyeltje: Károly Albert király, 
Mária Krisztina, stb., éspedig ugyanabban a sorrendben, mint a 
magyar újságíró — valószínű tehát, hogy Ady e cikket használ-
ta forrásul (e valószínűség — mint látni fogjuk — mindjárt 
bizonyossággá válik). Azokat a francia költőket is felsorolja az 
Éclaúeur de Nice, akiket Ady is említ, éspedig ugyanazt 
a négyet (Chateaubriand, Hugo, Dumas, Lamartine), de itt 
Chateaubriand után nem Hugo, hanem Lamartine következik a 
felsorolásban. A harmadik részben a nizzai lap ismét visszatér 

"Sainte-Beuve: Madame Desbordes-Valmore, sa vie et sa correspon-
dance, 1870. 
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Desbordes-Valmore-hoz, és összeveti kettejük életét, leszögez-
vén, hogy a douai-i költőnő szenvedéseiből merített ihletet, 
ezzel szemben Sasserno, ki sohasem ment férjhez és sohasem 
volt anya,2 csak álmodozott a szerelemről, majd újabb két 
versszakot idéz tőle. A negyedik részben Sasserno nemzeti 
ihletésű líráját magasztalja, tehát az olasz függetlenségi harcot 
dicsőítő verseit, amelyek többek közt Károly Albert királyt, 
Gofredo Mamelit, a harcos poétát, és Anna Garibaldit, a sza-
badsághős feleségét ünneplik. E rész végén olvasható az a hat 
sor, amelyből a négy utolsót („Szegény száműzött nő" . . . stb.) 
Ady lefordította. Az ötödik rész Sasserno utolsó, 1856-ban 
Torinóban megjelent, Pleurs et Sourires című kötetét mél-
tatja, s megjegyzi, hogy „a piemonti hölgyeknek ajánlotta" 
(amint a magyar cikk is írja). Merlet itt idézi annak a Noces du 
Papillon című verses mesének négy sorát, amelyet Ady szintén 
lefordított („Mi olvasunk egy könyvben, melyben mások be-
tűznek" stb.). Bizonyos tehát, hogy költőnk nem vette kézbe 
Sasserno köteteit: minden idézetet e cikkből merített, s hozzá 
is teszi: „A nizzaiak ezt a poéta-asszonyt ünnepelték most. Egy 
kis fölolvasó-ünneppel, újságcikkekkel." 

A nizzai napilap cikkének hatodik része Sainte-Beuve-re 
utal, s megemlíti, hogy ő, aki Desbordes-Valmore-t is szerette, 
előszót írt Sasserno verskötetéhez. E részben egyébként a 
figyelmes olvasó azonnal észreveheti, hogy a cikkíró megjegyzi: 
Sainte-Beuve két (deux) költőnőt méltatott! A hetedik rész 
röviden Sasserno haláláról szól. 

Az eset felettébb különös! Hogyan lehetséges, hogy valaki 
kimásol egy újságcikkből két versszakot, hibátlanul lefordítja, 
de teljesen tévesen azonosítja a költőt, s összekeveri a világhírű 
poéta asszonyt egy szinte teljesen ismeretlen költőnővel? Nem 

2 Ezzel szemben Desbordes-Valmore asszonynak négy gyermeke volt, 
köztük az az Hippolyte nevű (1820. jan. 2. - 1892. nov. 9.), aki ami 
Újfalvy Károlyunkkal közösen 1871-ben kétszáz Petőfi-verset fordított, 
majd 1873-ban terjedelmes magyar versválogatást adott ki. 
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tudok rá felelni. Csak azt tudom mondani, hogy Ady hírlapírói 
pályáján kirívó ez a folt, hiszen ő — kit oly sokszor vádoltak 
felületességgel — azokban a cikkekben, amelyeket én megvizs-
gáltam, tehát több íucai panzsi vagy éppen riviérai tudósítás-
ban egyetlen más tárgyi tévedést sem követett el. Még az 
olyasmi is ritkaság, mint a Pesti Napló hasábjain 1909. január 
28-án megjelent (AÖPM, IX. k., 182. sz. cikk) Párizsi levél, 
amelyben azt gúnyolja ki, hogy a „francia nemzeti eszmét" 
olaszok, portugálok és spanyolok „védik", s az utóbbiakat egy 
bizonyos del Sartes nevű személlyel példázza - ami tény, de 
pontatlan, ugyanis arról a spanyol származású, királypárti 
Maxime Réal del Sarte-nevű szobrászról van szó, aki a roueni 
Johanna-szobrot, Párizsban pedig I. Péter és I. Sándor szerb 
király emlékművét faragta. (Ennek a szobrásznak az adatait a 
jegyzetelő a pontatlan névírás miatt nem tudta kideríteni. 
Egyébként Aragon is említi a Kommunisták című regényében. 
[Európa, 1971., I .k . 413. old.]) 

Ez a megmagyarázhatatlan Ady-baklövés természetesen 
nem kisebbíti hírlapírói kvalitásait. Részemről változatlanul 
olyan nagyara becsülöm, amint azt megírtam e folyóirat hasáb-
jain.3 Vajha mai zsurnalisztáink is ilyen kevés tévedést követ-
nének el . . . 

BAJOMI LÁZÁR ENDRE 

3Ady furcsa párizsi ismerőse: Ernest Girault, Irodalomtörténet, 
1975, 2. Két másik dolgozatomban is a legnagyobb csodálattal írtam 
Ady hírlapírói teljesítményéről: Ady Párizsa, Jelenkor, 1977. 11 és La 
France vue par un poète hongrois, Nouvelles Études Hongroises, 1978. 


