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Előhang

Sajátos játékot teremtett egy Szabó Lőrinc által az 1945-ös Naplójában – hivatkozási hely 
nélkül – leírt Goethe-idézet: „Ember vagyok – az ellentmondásaival együtt –: Goethe”.1 Így, 
és ennyi. Az idézet visszakeresése során azután megismétlődött – illetőleg a fordítottjára 
váltott – a Karinthy-féle műfordítási játszadozás. Bernáth Árpád és munkatársai a 
digitalizáció segítségével megtaláltak egy hiteles Goethe-szöveget, amely ugyan a keresett 
szöveg minden elemét tartalmazza, de a teljes mondat másfajta értelmezését adhatja: „Ich 
binn vielleicht ein Tohr dass ich euch nicht den Gefallen thue mich mit euern Worten aus-
zudrücken, und dass ich nicht einmal durch eine reine Experimental Psychologie meines 
Innersten, euch darlege dass ich ein Mensch binn, und daher nichts anders sentiren kann 
als andre Menschen, dass das alles was unter uns Widerspruch scheint nur Wortstreit ist 
der daraus entsteht weil ich die Sachen unter andern Combinationen sentire und drum 
ihre Relativität ausdrückend, sie anders benennen muss.”2 [„Lehet, hogy balga vagyok, 
amiért nem teszem meg azt a szívességet, hogy magamat az önök szavaival fejezem ki, 
és amiért bensőmet nem valamely kísérleti lélektan révén mutatom be: azt, hogy ember 
vagyok, s emiatt nem érezhetek mást, mint amit más emberek éreznek, s hogy mindaz, 
ami köztünk ellentétnek tűnik, csak szópárbaj, ami azért jön létre, mert én a dolgokat más 
kombinációkban érzékelem, és ezért viszonylagosságukat kifejezendő másképpen kell 
megneveznem őket.”] Mindkét szöveg – külön-külön is – jellemezheti azt az életrajzi 
anyagot, amelyet ebben a könyvben feltárni igyekszem.

Nem a költőről beszélek benne, hanem – átvéve Illyés Gyula fordulatát – a Szabó 
Lőrinc nevű magánembernek viszontagságos éveiről. A költőt csak viszonyítási alapként 
hívom segítségül: hiszen ha ez a Szabó Lőrinc nem a tárgyalt történelmi korszak iroda-
lomtörténetileg talán legjelentősebb költője lett volna, megjegyzései szinte észrevétlenül 
maradhattak, jótéteményei pedig az egyik legendás „mentőszent” képében rögzülhettek 
volna.

Nevezzük tehát a tárgyalt témát „Szabó Lőrinc-jelenségnek”, sorsával ugyanis egy 
sajátosan új emberi-költői magatartást jelentetett meg a magyar irodalomban. Könyvem 
összes dokumentuma Szabó Lőrincnek azt a törekvését visszhangozza, hogy ő minden 
megnyilvánulásával egy szuverén, független magánembert képvisel. Semmilyen pártnak 
tagja nem volt életében, egyetlen ideológiához nem kötődött ellentmondásmentesen, köz-
életi szereplései pedig a személyes tájékozódás alkalmait jelentették csak a maga számára. 
Ugyanakkor verseiben a tematika szervesen kapcsolódik személyes életrajzához, illető-
leg ennek az életrajznak „általános emberivé” emelhető mozzanataihoz. Ezáltal – egy-
két, tematikailag vitatható, poétikailag ugyanakkor a vitát feloldható – mozzanattól el-

1 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és védőbeszédek 1945-ből). Sajtó alá rendezte, az utószót 
és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp., 1990. 32.

2 Goethe-WA-IV, Bd. 2, 155. [Goethe: 1774, S. 31. Digitale Bibliothek Band 10: Goethe: Briefe, Tage-
bücher, Gespräche, 597.] Fordította Tóth Gábor.
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tekintve költészete kiemelkedik az életrajzi esetlegességekből. Kortársai és utókora sem 
költészetét vitatta. Pénzkereső elfoglaltsága politikai meghatározottságú: a hírlapíráshoz 
kapcsolta. Bárha nem írásaival, hanem olvasószerkesztői tevékenységével szolgálta ki 
a személyében nemegyszer vitát is kiváltó kívánalmakat. Két alkalommal munkahelye 
tulajdonosának külön kérésére Horthy kormányzó, illetőleg Teleki miniszterelnök sajtó-
kíséretének tagjaként tudósított a világháború kitörése előtti időkben magyar állami ve-
zetők Hitlernél tett látogatásairól. Ezt az újságírói munkát ő maga is elkülönítette alkotói 
tevékenységétől. „I returned, as journalist, in three days for Germany, with our Regent 
N. Horthy. So I saw another three thousand kilometers from that land and I was in Berlin, 
Kiel, Cuxhaven, Helgoland, Hamburg and Nürnberg. I phoned for my newspapers 13 ar-
ticles in a week!”3 És egyenrangúnak érzi – ha nem fontosabbnak – azt a meg nem írt nap-
lót, amely mindenütt az adott környezethez kapcsolta: „Ahogy meseszerű tehát az Ahogy 
tetszik cselekménye és színtere, meseszerűen őrzi az emlék a tájat is, amelyben készült. 
Szinte sorról sorra feltámadnának akkori meg nem írt naplóm részletei, ha kiadósabban 
visszagondolnék a magyar szöveg növekedésére: hogy melyik napon mi is történt, mikor 
préseltem szótáramba a munka szüneteiben ezt vagy azt a virágot, vagy hogy uzsonna 
közben mikor etettem meg először mézzel és dzsemmel azt a csiganyájat, amely köröt-
tem napozott, s amelynek lassanként pásztora és gondviselője lettem.” „Also you went to 
find the snails in Titisee! Thank you, in their names, for the visit and for the honey too. 
»As you like it« shell be presented in Nov. or Dec. in our National Theatre” – írja levele 
folytatásában.4 Az általam „per”-ként emlegetett igazolási eljárás során nem is a költőt 
vegzálták, hanem egyes magánemberi megnyilvánulásait firtatták, és újságíróként küldött 
írásai „tenorját” feddették meg.

Fél évszázados munkásságom során az összegyűjtött dokumentumok, írásos és szó-
beli emlékezések alapján a klasszikus magyar költő pályájának monografikus bemutatása, 
költészetének poétikai feltárása után elkészítettem Szabó Lőrinc életrajzi megnyilvá-
nulásainak szembesítését korával és az utókor ítéletével. Az életrajz neuralgikus pontjait 
veszem számba: a Vezér című vers történetét és utóéletét, az újságíró németországi riport-
jait és előadói útjait, katonaságának viszontagságait, véleményét a zsidóság szerepválla-
lásáról és aktív mentőként való szereplését a vészkorszak idején; barátságai alakulását: 
létrejöttük, megszakadásuk, újraszövődésük és megint más kapcsolatok létrejöttének tör-
ténetét. Kutatómunkám „kísérő termékeként” állítottam össze ezt a dokumentumkönyvet, 
egy ember ellentmondásos megnyilvánulásainak felmutatását a harmincas évek közepé-
től–végétől a negyvenes évek végéig. Adhattam volna címül: Egy Szabó Lőrinc nevű em-
ber életrajza a nácizmus és a bolsevizmus korszakában. Ahogy a németek feldolgozzák 
Heidegger filozófiája és Gottfried Benn költészete mellett személyes életrajzukat is, úgy 
kezdtem el Szabó Lőrinc megnyilvánulásainak dokumentációját.

3 Bizonyos „Aunt Anná”-nak kézírással, tintával írott levélfogalmazványát a PIM Kézirattár hagyatéki 
letétje őrzi. „Aunt Anna” az 1938-as – fordítással és pihenéssel eltöltött – titisee-i napok angol ismeretsége 
lehet. A költő a levél stílusát imigyen jellemzi: „the first English lines in my life without the help of men or 
vocabulary”.

4 Így emlékezik 1949-ben, amikor ismét előadják fordítását: A fordító az Ahogy tetszikről. Kötetben: Szabó 
Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások. A szöveggondozást végezte, a jegyzeteket készítette és az utószót 
írta Kemény Aranka. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 777–778. És ugyanezt emeli ki az ismeretlen „Aunt Anná”-nak, 
a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében lévő angol nyelvű levelében.
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Az elkészült könyv Szabó Lőrinc közéleti szereplésének, világnézeti és ideológiai állás-
foglalásainak monografikus teljességre törekvő összegezését adja. A hagyományos mono-
gráfiáktól annyiban tér el, hogy nem időrendi sorrendben, hanem tematikai csoportosítás-
ban vezeti végig Szabó Lőrinc gesztusainak, kijelentéseinek, vélekedéseinek alakulását, 
változását a húszas évek végétől az ötvenes évek elejéig. Ennek következtében a fejeze-
tek között elkerülhetetlenné vált helyenként az átfedés, hiszen ugyanarról az emberről 
van szó, legfeljebb más-más viszonyulásainak megvilágítására kellett felidézni az adott 
mozzanatokat, adatokat, dokumentumokat. Ezáltal a fejezetek együttese adja azt a hálót, 
amelyben vergődött a költészetével klasszikus nagyságrenden megmutatkozó költő. A vonat-
koztatás mindvégig azt az evidenciát hangsúlyozza, hogy ez a történeteiben csetlő-botló 
ember a magyar költészet világirodalmi mértékkel mérhető nagysága. Ezt mind korábbi 
könyveim, több évtizedes munkásságom, mind a hazai és külföldi szakma kanonizációs 
tevékenysége kétségbevonhatatlan tényként elfogadja.

Éppen ezért vált szükségessé ennek az életműnek a hátterét jelentő életrajznak a le-
hető teljességre törekvő dokumentálása. A könyv nemcsak leírja és emlegeti, hanem szö-
vegszerűen – antológia jelleggel – be is mutatja a dokumentumokat. Ezeknek nagy részét 
magam tártam fel és publikáltam korábban. Az utóbbi évtizedben pedig irányításommal 
és aktív részvételemmel a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és Irodalom-
tudományi Doktori Iskolájának munkatársai is részt vesznek ebben a kutató munkában.

A Szabó Lőrinc pályaképe és az Életrajzi adatok bevezető fejezetek mintegy feltér-
képezik a monografikus hálót, és elősegítik az olvasó tájékozódását a tematikus fejezetek 
során is.

A könyv középpontjában Szabó Lőrinc előkerült 1945-ös igazolási eljárásainak jegy-
zőkönyvei állanak: ez adja a dramaturgiát. Vissza- és előretekintést egyként lehetővé tesz, 
ugyanakkor a végül is megszülető kompromisszumaival egyben a huszadik századi hazai 
gondolkozási és politikai tájékozódás lezáratlanságának dokumentálása.

A tervezgetést határozott formába öntésre késztette a költő születésének centenáriuma. 
A publicisztikus hangvételű megemlékezések egy része nem is Szabó Lőrinc méltán ün-
nepelt költészetéről szólt, hanem egyes – vélt vagy valóságos – gesztusainak felemlege-
téséből állt. Külön – jó értelemben – provokáló volt egyik tanítványom, egy miskolci 
alkalmi lap szerkesztőjének, Hajdu Mariann-nak levele, amelyben lapja számára egyflek-
kes cikkben kért választ „csak ennyi” kérdésre: igaz-e, hogy Szabó Lőrinc antiszemita 
volt, verset írt Hitlerhez, náciszimpatizáns volt stb. Igen–nem? Mire hasonló hangnem-
ben válaszoltam:

Hajdu Mariann
újságíró
Hírnök szerkesztősége, Miskolc
Fax: 46-351-302

Kedves Mariann!

Sem kedvem, sem időm nem engedi, hogy az Ön által kért igen–nem-es válaszadásra 
vállalkozzam. Már csak azért sem, mert az idézett cikk összes anyaga pontos megvi-
lágításban olvasható az alább felsorolásra kerülő műveimben. Legelsőként a miskolci 
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Borsodi Szemle egyik 1968-as számában, amelyik a Vezér című vers 1928-as és 1938-as 
változatát is összehasonlította (ugyanez a szöveg megtalálható az 1970-es, Szabó Lő-
rinc lázadó évtizede című könyvem egyik fejezetében, az 586–605. oldalakon).

A könyvek és szövegek publikációs adatait az alábbiakban közlöm Magának is és 
az érdeklődők számára is:

Könyvek:
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede (1918–1928). Szépirodalmi, Bp., 1970. 

687 p.
Kabdebó Lóránt: Úkeresés és különbéke (Szabó Lőrinc 1929–1944). Szépirodalmi, Bp., 

1974. 415 p.
Kabdebó Lóránt: Az összegezés ideje (Szabó Lőrinc 1945–1957). Szépirodalmi, Bp., 

1980. 580 p.
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete. Helikon, Bp., 1980. 65 p.; második, 

átdolgozott kiadás: Hévízi könyvtár 11., Hévíz, 1997. 65 p.
Kabdebó Lóránt: Egy vers vágóasztala. In: Tények és legendák, tárgyak és ereklyék 

(Szabó Lőrinc fekete kultusza). A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei. 1. Szerkesz-
tette Kalla Zsuzsa. 1994. 145–152. (a Vezér című versről)

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc. Gondolat, Budapest, 1985. 295 p.

Szövegkiadások:
Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és 

a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt. Szépirodalmi, Bp., 1974. 676 p.
Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és védőbeszédek 1945-ből). Sajtó alá 

rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp., 1990. 
397 p. (Figyelemre méltó a könyv egyik publicisztikus kritikája: Tamás Gáspár 
Miklós: A rendszerváltás zimankója (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, Vers 
és valóság). Élet és Irodalom, 1991. április 5. 10. Könyvben: Tamás Gáspár Mik-
lós: Másvilág. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1994. 245–254.)

Szabó Lőrinc: Vers és valóság 1–2. (Összegyűjtött versek és versmagyarázatok). Szer-
kesztette, a szöveget gondozta, az utószót és a lábjegyzeteket írta Kabdebó Lóránt. 
Magvető, Bp., 1990. 850+749 p.

Szabó Lőrincnek az eddig ki nem mondhatott háború alatti és végi angol kapcsolatok-
kal való összekötő szerepéről lásd még:

Kiss Noémi: Ki Carl Rothe?, Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi 
térképe; Carl Rothe levelei Szabó Lőrincnek, Levelek Szabó Lőrinctől Carl Rothénak. 
Szabó Lőrinc Füzetek 1. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére telepített, az OTKA és az MTA TKI által támo-
gatott Szabó Lőrinc Kutatóhelyének sorozata. Miskolc, 2000. 74 p.

Jó tanulmányozást és kellemes olvasást kívánok, szeretettel köszöntöm
Kabdebó Lóránt
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Majd amikor személyesen „összefutottunk”, jeleztem, éppen az általa feltett kérdések vál-
tották ki készülő könyvem igényét belőlem.

Marad persze a kérdés: érdemes-e a dokumentációval ennyit vesződni. Hiszen minden 
irodalommal foglalkozó embernek – nem vagyok kivétel magam sem, szégyellve vallom 
be – megvan a maga – legtöbbször vélelmeken alapuló – prekoncepciója a költészet nagy 
személyiségeiről. Ezért szoktam mondani, milyen szerencse, hogy Homérosz életéről sem-
mit sem tudunk, így semmiért nem hibáztathatjuk (kivéve a poétikai problémákat, amikor 
is a jó öreg Homérosz is „el-elalszik” kicsinyég éneke közben).

Könyvemet többször, más-más szakmai indítékból vállalt feladatok idejére félretet-
tem, de most már – hogy két kiadó is versengett kiadásáért – úgy döntöttem: befejezem. 
Abban a tudatban, hogy ez a munka soha be nem fejezhető. Még az a kiváló kortársam-
kollégám sem tudta elvenni a kedvemet, aki a fiatal újságírólánynál is tömörebben mondta: 
minek ezzel foglalkozni, Szabó Lőrinc antiszemita volt, nácibarát volt, de nem ezért sze-
retjük – ő klasszikus nagyságrendű költő.

A szakma érdeklődése, kollégáim biztatása kísérte munkámat. Úgy vélem, mostanra 
elérkeztünk ahhoz a történelmi távlathoz, amelyben megszólaltathatóvá válnak a valaha 
kimondott vagy leírt szövegek, ugyanakkor mindezek még nem csak valami régmúltat 
idéző történészi leírásként jelenhetnek meg, hanem a mai olvasó érdeklődésére, figyelmére 
is igényt tarthatnak. Teljességre törekedtem, és magyarázatok helyett a szövegeket enge-
dem beszélni. A pro és contra megnyilvánulásokat ítélje meg maga az olvasó. A magam 
munkájának az összegyűjtést és a körülvevő konkrét események leírását tartottam.

Ahogy Szabó Lőrinc kortársként saját korára tekintett, visszatekintve a századvég tör-
ténésze hasonlóképpen írta le az immár múlttá vált évtizedeket: „Az 1920-as években 
a világot a pénz hatalma irányította, a harmincas években viszont a fegyverek döntőbí-
róságáé volt az utolsó szó.”5 A húszas évek nagyverse a Szabó Lőrinc-i költészetben az 
Óda a genovai kikötőhöz, a harmincas éveké a Szun Vu Kung lázadása; a költő látleletére 
rárímel a történész megfigyelése az utókorból. Mert ezek az évtizedek a mából tekintve: 
elmúlt idő. Amiből élő mára: az akkori költészet maradandó része, és minden más, amit 
megéltünk: történelem azaz leendő tantárgy.

Senkit nem meggyőzni akarok, legkevésbé önmagamat. Csak egy embert szeretnék 
bemutatni, akit valamennyire ismerni vélek, és aki önmagára vonatkoztatta ezt az általa 
Goethe szájába adott szöveget: „Ember vagyok – az ellentmondásaival együtt.”

5 Johnson, Paul: A modern kor. A 20. század igazi arca. [Modern Times. A History of the World from the 
1920s to the Year 2000. Phoenix Giant] Fordította Berényi Gábor. XX. Század Intézet, Bp., 2000. 355.
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Szabó Lőrinc pályaképe1

Költői és műfordítói életműve a magyar líra ritka kivételes teljesítménye. Életműve 
nemcsak valamely történeti jelen idő eseményeinek átélése, emberi és társadalmi igények 
bejelentése, hanem a létezés egészében való jelenlét átgondolásának poétikai alkalma. A 
költő Tao te king című, 1931-ben írott versének szavaival: „igaz egész csak ellentéteiddel 
együtt lehetsz”. Szabó Lőrinc versében egyszerre minden „épül és omlik”.2 Minden 
állítását ugyanabban a mondatban kétségbe is vonja. Nem a tagadás szándékával, hanem  
a kérdezés pontossága érdekében. „Te is egy lehetséges világ vagy” – hangoztatja a Russell 
filozófiájából átvett biztatást.3 Ennek érdekében kérdezi végig Russell és Stirner filozófiá-
ját, majd a Kelet bölcseit. Szabó Lőrinc verseinek sokak által dicsért formai erőssége: en-
nek a sokféleségnek az összefogása a kompozícióban. Sokat emlegetett merész poétikai 
szabálytalanságai: a változtathatatlannak látszó rend szabályain ütött sebek; az üdvözü-
lésért kiáltó szenvedés ziháló jajdulásai. Mintha századunk világirodalmának olyan nagy 
lírikusai vitatkoznának ezekben a költői szólamokban, mint Gottfried Benn és T. S. Eliot, 
akiket ő maga is fordított. Verseinek többféle olvasata érvényes lehet, mégis, azt hiszem, 
a többféle tendenciájú olvasatnak egyszerre való megjelenítése adhatja a Szabó Lő-
rinc-i költészet világirodalmilag is érvényes jelentőségét.

Ha költői alakját imigyen látom föltűnni, életműve a huszadik századot leginkább rep-
rezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes 
törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át; ahol a kimondott szó a megfogalmazásba 
fogás pillanatától máris mást fedez; a tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölc-
csel; és az ember végső menedéke, a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül 
át: „Magányod barlangját kard kutatja át” – írja 1931-ben a Politika című versében. Min-
den látványosan önmaga ellentéteként is létezik. Egyidejűleg is, de utólag szemlélve még 
inkább. Költőként is, és – mint e könyvben látni fogjuk – magánemberként is keresztúton 
áll, mint évszázadának emberisége.

Születésének véletlene úgy hozta, hogy egyidős volt a huszadik századdal. A század 
poklaiból visszatekintve „boldog békeidőknek” nevezett időben született, 1900. március 
31-én. Az Osztrák–Magyar Monarchia egyik megyeszékhelyén, Miskolcon, a század ele-
jére ipari központtá és vasúti csomóponttá alakuló vidéki városban. A vasútállomáshoz 
közeli, szép hangzású Újvilág utcában, egy, csak csúfnevén emlegetett, zajos kocsma szom-

1 A bevezető fejezet eredeti változata a Dictionary of Literary Biography sorozat 215. kötete (Twentieth-
Century Eastern European Writers. First Series. Edited by Steven Serafin. A Bruccoli Clark Layman Book The 
Gale Group, Detroit, San Francisco, London, Boston, Woodbridge, Conn. 1999. 314–350.) számára készült. Ennek 
egyik változata hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, 2000. március 30-án, a költő születé-
sének centenáriumán tartott ülésszakon. Megjelent: Szabó Lőrinc pályaképe. Új Holnap 2000. 5–8. sz. 74–79.

2 Szabó Lőrinc: Tücsökzene. 7. Táj épül, omlik.
3 Nyilatkozza a Russell filozófiájából átvett biztatást Kőhalmi Bélának az Új könyvek könyvében, az írókat 

olvasmányaikról faggató interjúsorozatban. Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben. In: Uő: Emléke-
zések és publicisztikai írások. i.k. 397–400.
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szédságában született. Mára a kicsiny házak eltűntek, a helyükön épült panelvárosban 
a költőről elnevezett sétány és a nevét viselő általános iskola utal a száz éve történtekre. 
Véletlenül született itt. Édesapja ugyanis mozdonyvezető volt, közel akart lakni az ál-
lomáshoz, de mivel pihenésében zavarta a zajos környezet, nemsokára továbbköltözött 
a család. Különben is szinte évenként másik városban laktak: az apát mindig más-más 
telephelyre vezényelték.

Szabó Lőrinc ősei kálvinista papok és tanítók voltak. A protestantizmust és a magyar-
ságot a harmincéves háború idején védelmező Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől a csa-
lád nemességet is kapott, gáborjáni előnévvel.4 Mivel mesterséget jelentő vezetékneve 
családnévként igen gyakori, a költő felmenői a ritkának számító Lőrinc keresztnevet tár-
sították hozzá, sőt gyakran használták megkülönböztetésül nemesi előnevüket is. A költő 
maga is első publikációin még G. Szabó Lőrincként szerepel.5 Édesapja elhagyta a családi 
tradíciót, nem akart latinul tanulni, kibukott a középiskolából, így lett megbecsült mester-

4 Erdélyi királyi könyvek 10–19. kötet. 1614–1635 Bethlen Gábor oklevelei. Arcanum. Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Középkori, Kora Újkori és A Történelem Segédtudományai Tanszék. Beth-
len Gábor nemesség- és címeradománya Gáborjáni Szabó Mihálynak Gyulafehérvár, 1627. aug. 13. „Mi, Gábor 
Isten kegyelméből stb. emlékezetül adjuk jelen oklevelünk tartalmával azoknak, akiket illet, hogy mi kegyesen 
és méltán tekintetbe véve egyrészt néhány hűséges tanácsosunk hozzánk intézett kivételes és igen alázatos köz-
benjárását, másrészt kedves hívünk, Gáborjáni Szabó Mihály (Michael Szabo de Gaborjan) kiváló hűségét 
és hűséges szolgálatait, melyeket állhatatosan és híven előbb Erdély törvényes fejedelmeinek, tudniillik boldog 
emlékezetű elődeinknek, végül felségünknek teljesített és nyújtott kora gyermekkorától kezdve minden alka-
lommal, így azokon a hadjáratokon is, melyeket országunk, Erdély bizonyos ellenségeivel szemben viseltünk  
a közjóért, nemkülönben édes hazánk megmaradásáért, különösen, amikor katonaként a végvárakban a keresz-
tény név ellenségével és ellenfelével véres összecsapásokban vett részt nemegyszer életét sem kímélve, nem 
félvén attól sem, hogy hazája iránti szeretetéből bizonyos veszélyekbe sodorja magát; ezért őt, Szabó Mihályt 
közrendű és nemtelen státusából és állapotából, amelyben született és mind ez idáig volt, kivesszük és orszá-
gunk, Erdély és az Erdélyhez kapcsolt Magyarországi Részek valódi és kétségkívüli nemeseinek sorába szá-
mítjuk, felvesszük, besoroljuk és beiktatjuk. Elrendeljük, hogy mostantól őt, Szabó Mihályt, összes örökösét és 
mindkét nembeli utódát valódi és kétségkívüli nemesnek tartsák és tiszteljék. Ezen valódi és teljes nemessége 
jeleként az alábbi címert vagy nemesi jelvényt: égszínkék színű hadipajzsot, ennek mezején vagy területén 
válltól levágott emberi kar látható, amint egy igen éles csupasz tőrt/kardot (pugionem) tart felfelé, átszúrva vele 
egy másik emberi kart, egyik oldalára napot, a másikra holdat helyeztek; a pajzs fölé zárt hadisisakot tettek, ezt egy 
különféle ékkövekkel díszes királyi korona fedi, a korona fölött fényes csillag emelkedik és ragyog; a sisak 
nyakáról különféle színű sisaktakarók omlanak le mindkétfelől, gyönyörűen keretezve és díszítve a pajzs szélét 
vagy oldalát, ahogyan mindez jelen oklevelünk elején a művész tanult kezével igen tisztán és kifejezően [meg-
festve] látható; adományozzuk, adjuk és engedjük kegyelmesen neki, Szabó Mihálynak megfontolásunkból, 
biztos belátásunkból és nagylelkűségünkből. Beleegyezünk és megengedjük, hogy ő, valamint mindkét nembeli 
örökösei és utódai a fent leírt címert mindenütt a többi valódi címeres nemes módján viselhessék és hordhas-
sák, így csatákban, lándzsavetésekben, haditornákon, párbajokban, párviadalokon és egyéb hadi gyakorlatokon, 
nemkülönben pecséteken, kárpitokon, vitorlákon, zászlókon, pajzsokon, gyűrűkön, házakon, sátrakon, sírokon és 
általában minden tárgyon és hadjáratban a teljes és igazi nemesség címén, azt akarjuk, hogy őket minden rendű 
és rangú ember teljes és valódi nemesi címmel megjelölve mondja, tartsa és nevezze, valamint akarjuk, hogy ők 
minden egyes olyan tisztséggel, keggyel, kiváltsággal és előjoggal élhessenek és mindazt élvezhessék, amivel 
Erdély és a hozzákapcsolt Magyarországi Részek többi született nemese és katonája bármilyen jogon és ősi 
jogszokásból él és amit élvez. Ennek emlékezetére és örök megerősítésére adjuk és engedjük Szabó Mihálynak 
és mindkét nembeli örökösének és utódának jelen, érvényes függőpecsétünkkel megerősített oklevelünket. Kelt 
városunkban, Gyulafehérváron az Úr ezerhatszázhuszonhetedik esztendejében augusztus hónap tizenharmadik 
napján.” (Dr. Gyulai Éva fordítása.)

5 A költő soha nem hivatkozott nemesi származására, kivéve 1938-ban, amikor a katonaverseit ért jobbol-
dali támadások ellen kényszerült védekezésre.
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ember, akitől fia – a Tücsökzene kései tanúsága szerint – megtanulhatta a dolgok és tények 
tiszteletét. A költő elődei anyai ágon Lengyelországból politikai okokból elmenekült, az 
új hazában is balsors üldözte, elszegényedett nemesek. Nagyapja már „ezermester volt, 
gépész”; de „ősei Lengyelországból jöttek, valahogy / a trónhoz is közük volt” – imigyen 
szedegette össze a költő az Anyám mesélte című versében a családi legendát.

Elemi iskoláit Miskolcon kezdi, Balassagyarmaton folytatja és Debrecenben végzi, 
ugyanitt, az egyik legmagasabban kvalifikált kálvinista középiskolában, a Református Fő-
gimnáziumban ismerkedik meg a magyar és a világirodalom jelenségeivel, a természettu-
dományok eredményeivel és az értelmiségi társasági élet szabályaival. Osztálytársai voltak 
– többek között – a fizikus Bay Zoltán és a szintén költő Gulyás Pál.

1918. március 8-án hadiérettségit tesz, március 15-től november elejéig katonáskodik 
(a debreceni tiszti iskolán, hogy ne vigyék a frontra – mint emlékezett rá: „ijedtében” – év-
folyamelső lett, ezért hadapród tizedesként gyalogsági kiképzőnek a lugosi tüzérezredhez 
kerül). A táborban éri a frontok összeomlásának híre, katonaruhában felsiet a fővárosba, 
ahol beiratkozik előbb a műszaki egyetemre, majd hamarosan átjelentkezik a bölcsészkar 
magyar–német–latin szakára. A forradalmak idején 1919 elejétől őszéig egy Graf Ferenc 
nevű bornagykereskedő és nővére Podmaniczky utca 31. III. emelet 16-os számú laká-
sukba fogadják a fiatal egyetemistát, cégtársuk gyermekeinek korrepetitor-tanárát, sőt 
a Kommün alatt Bécsbe távozva a lakás őrzését is rá bízzák. A ház asszonya tanítja a köl-
tőt a polgári viselkedés és a férfi–nő kapcsolat szabályaira. Hazatérésük után is megmarad 
barátságuk, amikor 1945 után ismét távozni kényszerülnek, São Paulóban telepednek le; 
az öreg Graf úr élete végéig atyai pártfogója marad a költőnek.6

Első, még parnasszista hangvételű verseivel a Nyugat szerkesztőjénél, Babits Mihálynál 
személyesen jelentkezik, aki verseit csak később közli ugyan, de bevezeti az írók akkori 
kedvelt találkozóhelyére, a Centrál kávéházba, rövid egyetemi tanársága idején demonst-
rátorává fogadja, majd utóbb lakását is megosztja az albérletekben nyomorgó egyetemi 
hallgatóval.

Az ifjú diák már latinból, görögből fordít (mindjárt a legnehezebbet, Pindaroszt!), né-
metből és franciából is, jegyzeteit gyorsírással készíti, és Babits közvetlen tanítványaként 
nemsokára angolból magyarítja kiadók számára a Fitzgerald-féle Omar Khajjám-verse-
ket, majd Shakespeare összes szonettjét és Coleridge Ének a vén tengerészről című bal-
ladás remeklését. A Baudelaire-centenáriumra készülve pedig két nagynevű költő és mű-
fordító, Babits Mihály és Tóth Árpád választja társául, hogy hárman fordítsák le a múlt 
századi költő gyűjteményes verskötetét, a Fleurs du Malt. Ez a fordítás nemcsak Baude-
laire bemutatása, hanem a századelő magyar versnyelvének, a szecessziónak összefoglaló 
emlékműve lesz.

Első versei a Nyugat 1920. júniusi számában jelennek meg. Ekkorra már járatos a leg-
újabb európai költészetben, Babits mellett – és talán ellenében is – Stefan George költé-
szetét tartja példaképének, és vitatkozva-tájékozott a századelőtől kifejlődő avant-garde 
mozgalmakban. Első kötete, az 1922-ben megjelent Föld, Erdő, Isten ritka elismerést vált  
ki. Még külalakját is külön méltatja a Nyugat: hiszen a híres Kner kiadó és nyomda egyik 
legszebb kiállítású kiadványa. Költőileg is szerencsésnek mondható csillagállás alatt in-

6 Gyászjelentése a PIM Könyvtára aprónyomtatványai között a Szabó Lőrinc hagyatéki letétben. 1961. 
szeptember 19-én, 88. évében hunyt el Sao Paulóban.
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dul: egy történelmi katasztrófa sújtotta környezetben poétikailag érvényesen tudja egy-
szerre megéreztetni az emberi kiszolgáltatottságot, a fiatal férfi pánerotizmusát, és a léte-
zés rendjében való tájékozódást.

A kötet még Babits baráti védettségében, ifjonti szerelmek és az egyetemi társasági élet 
sikerei idején keletkezik. Megjelenése pillanatában ez a védettség már a múlté. Szabó Lő-
rinc fokozatosan elveszíti mestere barátságát. Menyasszonyát, Tanner Ilonkát, a később 
felvett nevén Török Sophie-ként ismert költőnőt Babits veszi feleségül, és ez a kezdetben 
baráti hármasság egy életre szóló személyes ellentét forrása lesz. Egyetemi tanulmányait 
abbahagyva a fiatalember megnősül, Az Est-lapok irodalmi szerkesztőjének, dr. Mikes 
Lajosnak a költővel azonos napon (március 31.), de nálánál több évvel korábban született, 
akkoriban megözvegyült leányát, Mikes Klárát veszi feleségül. Családfenntartó lesz, akire 
rászakad az értelmiségi nyomor. Állást vállal Az Est-lapoknál, előbb hírek gyorsírásos 
lejegyzője, majd stílusszerkesztő. Az Est-lapok konszernje az első világháború után szer-
veződik: egy bulvárlap, Az Est újgazdag tulajdonos szerkesztője, Miklós Andor megvásá-
rolja az ország két nagy múltú liberális lapját, a Pesti Naplót és a Magyarországot, majd 
az Athenaeum könyvkiadót és nyomdát. Ezzel létrejön a főváros legjelentősebb sajtóha-
talma. Szabó Lőrinc előbb Az Estnél dolgozik, majd másfél éves (1926–27) megszakítás 
után a Pesti Naplóhoz hívják vissza, végül 1928 őszétől 1944 végéig a Magyarországnál 
lesz olvasószerkesztő. Mikes Lajos 1922. május 6-tól megindítja Az Est konszern három 
lapjára kiterjedő irodalmi rovatot. A költő számára így hosszú ideig Az Est-lapok nemcsak 
munkahelyet, de publikációs lehetőséget is jelent. Bárha a lap szellemével nemegyszer 
vitában, egyes vezetőivel személyes feszültségben is él (lásd Öreg barátaimhoz címzett 
vitatkozó versét 1932-ből), a tulajdonos Miklós Andor, majd özvegye, Gombaszögi Frida, 
valamint – míg él – az irodalmi rovatot vezető Mikes Lajos támogatását a lapkonszern 
fennállása idején, 1939-ig mindig élvezhette. Verseit, fordításait, tárcáit, riportjait ez a zsidó 
tulajdonban lévő, liberális lapkonszern jelenteti meg. Mindazok az írásai, amelyek a há-
ború utáni igazolása idején megítélés tárgyát képezték, mind ebben a három napilapban 
(illetőleg a szintén humanista értékeket képviselő Nyugat folyóiratban) jelentek meg, az 
igazolási tárgyaláson pedig a valahai tulajdonos egyértelműen kiállott a költő személye 
mellett.

Ekkortól kezdődik a költő kalandokkal teli szerelmi élete is. Egyik fellángolásának 
köszönheti az akkori legrangosabb magyar festő, Rippl-Rónai József róla készített fiatal-
kori portréját. A festő híres modelljével, Zorkával kapcsolódik ugyanis rövid ideig élet-
útja. A rövidebb-hosszabb viszonyok mellett 1924 végétől előbb titkos, majd 1928 nyarán 
egy drámai feltárulkozás során a feleség számára is nyilvánvalóvá váló kapcsolata kez-
dődik felesége legjobb barátnőjével. Vékesné Korzáti Erzsébet utóbb kiválóan képzett 
individuálpszichológus nevelőnő, aki az ostrom idején példás érzékenységgel menti a meg-
rázkódtatásokon keresztülment zsidó gyermekeket, és ezért utóbb Jeruzsálemben, a Jad 
Vasemben emlékfát ültetnek fia és az ő tiszteletére. Ekkor még egy jól menő, szegedi cí-
vis származású fehérnemű-kereskedő, Vékes Ödön hitvese, az évtized végére csőd szélén 
álló kereskedő válófélben lévő felesége. A költő házasságának történetével a Harminchat 
év című posztumusz levelezésgyűjtemény ismertet meg; szerelmi kapcsolatát A huszon-
hatodik év című (nagyrészt 1950–1951-ben írott) szonettciklus és a Huszonöt év című do-
kumentumkötet örökíti meg.

A minden fiatal nemzedék életében meghatározó szerepet játszó mester (ez eset-
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ben: Babits) és az elindító folyóirat (ezúttal: a Nyugat) elleni, (az akkori fiatalok esetében 
1923-tól érő) szokásos generációs szervezkedésnek Szabó Lőrinc lesz az egyik vezér-
alakja, és folyóiratuknak, az 1927-ben meginduló Pandorának a főszerkesztője. A fo-
lyóirat története szintén a szokásos: a már összevont ötödik–hatodik szám után anyagi 
okokból és a résztvevők közötti széthúzás következtében megszűnik. Adósság és másfél 
éves munkanélküliség marad a vállalkozás személyes következménye. Fő értéke a lap-
nak, hogy a harmincas évekre ellenfelekké váló urbánus–népi vonal követői ekkor még 
egy baráti körben sereglenek.

Ennek az időszaknak a kötetei a Kalibán! (1923), a Fény, fény, fény (1926) és A Sátán 
Műremekei (1926) címűek. Stefan George klasszikus modernsége, a Kurt Pinthus szer-
kesztette Menschheitsdämmerung című antológia avant-garde-ja és – Németh László és 
Rába György érzékeny megfigyelése: – a görög kardalok hatására olyan monológ-verset 
alakít, amelyben a szociális feszültséget és a korszak kulturális züllését feloldandó egy-
befog egyfajta Vezér-képzetet és a Költő alakját, mint azt éppen a George-kör ideológusa, 
Max Kommerell mutatja be a Hölderlinnel záruló klasszikus német költészetre hivatkozva. 
Szabó Lőrinc szociális elégedetlensége következtében a „legyen a költő hasznos akarat” 
ars poeticájával eljut a „Kellenek a Gonosz fegyverei!” szélsőségéig: versében perverz 
gondolati ellenkezéssel – borzadva, de hódolva is – idézi Kalibánt (1923), a könyvégető 
modern technikust, és egy elképzelt Vezérrel vele-mondja – T. S. Eliot Coriolanus-töredé-
keivel egy időben – világmegváltásra felkészülő hatalmi programját (1928). Hogy mind-
járt kétségbe is vonja mindezt! A kor európai expresszionista verseitől elkülönböznek az 
ő versei: a lázadás messianisztikus, jövőt szolgáló hivatásában nem hisz a költő, a változ-
tathatatlanság feltételezésével írja néptribuni indulatú verses szónoklatait.

Később, megújult költői horizontjáról átdolgozza a húszas években keletkezett verseit. 
Az ekkori versek mégis hozzájárulhattak Szabó Lőrinc költői megújulásához, a bennük 
felhalmozódó ellentmondások a világlíra folyamatába kapcsolhatták a költőt. Hangsúlyoz-
nom kell: nem szöveghatásról, hanem a világirodalom egymást nem ismerő alkotóinak 
egymástól független kísérleteiről van szó, amelyek csak mai nézőpontból látszanak együtt 
munkálni világirodalmi értékű eredmények alakításában. Olyan költői kísérletek jelennek 
meg, amelyek végeredménye alapvetően megváltoztatja a költészet hagyományos kérde-
zőhorizontját.

Az 1932-ben megjelent Te meg a világ kötet verseiben, Stirner szélsőséges individua-
lista filozófiájától is ihletetten, a személyiség szenvedélyes szabadságharcát vívja a költő. 
Sokak megítélése szerint ez a kötet jelenti – József Attila Eszmélet körüli verseivel egye-
temben – a század magyar lírájának csúcsteljesítményét. A kötet világa olyan konok 
és következetes költői megszólalás, amely állandó igazságra törekvésével éppen az egy 
Igazság létezését kérdőjelezi meg; a költői pálya beteljesítése ellenére azt tudatosítja, hogy 
az ember nem érhet el semmilyen teljességet. A hit szolgálatában álló kálvinista papi nem-
zedékek neveltjében éppen e kötet során bicsaklik meg a hit: Istenhez vágyódását a té-
nyek rideg tisztelete utasíttatja vissza minduntalan. Ebben a kötetben rögzül az a poétikai 
gyakorlat, amelyet dialogikus költői paradigmának nevezhetünk. A művön belül poéti-
kai különböztetéssel egyszerre jelenik meg egyfajta aktor és néző: „az élet színjátékában 
nézők és ugyanakkor szereplők is vagyunk” – ahogy Niels Bohrt idézve a fizikus Heisen-
berg rátalál a műalkotásra és a tudományos ténykedésre akkor egyként érvényes metafo-
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rára. A művön belül egyszerre szólal meg a változtatni akarás vággyal teli szólama és 
a változtathatatlanság tudomásulvételének törvénymondása.

Szabó Lőrinc költészete első olvasásra könnyen érthető. Éppen ezért könnyen félre 
is érthető. Ugyanakkor a nyelvi extravaganciákat kerülő, grammatikai pontosságú mon-
datformálás és a hagyományos formálású versalakzat éppen az ellentmondásosság meg-
jelenési formája. Az állítás–kétségbevonás–tagadás egyszerre való jelenlétét biztosítja 
a versben. Nála nem a szöveg folyamatossága rejti az ellentmondást, hanem a szöveg 
és a poétikai alakzat egymást keresztezése. A sor és a strófa nem az elbeszélés kiegészítője, 
hanem éppen hogy megszakítója. A mondat az ő versében sohasem esik egybe a sor-
ral, hanem sorközi metszettől metszetig tart. Sőt még a görög klasszikus verselési jelleg-
zetességek sem a sor formájában jelennek meg, hanem azok is sormetszettől sormetszetig 
érvényesek. Így sajátos sor–mondat aszinkron jön létre. A jambusi jellegű sor szétvágja 
a mondatot, a rímek hangzatosan egyfajta recitálást biztosítanak, a mondat ugyanakkor 
az enjambement-ok segítségével a sorok között alakul, sokszor klasszikus metrikai for-
mákkal erősítve.

Költői és versfordítói rangja a Te meg a világ kötet megjelenésétől nyilvánvalóvá vá-
lik, ezt mindegyik politikai rezsim – élete végéig – végül díjakban is kénytelen kifejezni. 
A két háború közötti kulturális élet sokat vitatott, mégis legrangosabb alapítványi jel-
legű irodalmi elismerését, a Baumgarten-díjat háromszor nyeri el (1932-ben, 1937-ben és 
1944-ben). A La Fontaine Irodalmi Társaságba 1932-ben választották meg rendes tagnak, 
műfordítói érdemeinek elismeréséül.7 A konzervatív irodalmi életet összefogó Kisfaludy 
Társaság a Kosztolányi Dezső halálával megürült helyre 1937-ben őt választja tagjává.8 

7 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában (MTAK) őrzött Ms 4683/211. jelzetű, 1932. szept. 30-i 
keltezésű levélben Balassa Imre főtitkár és Vikár Béla elnök értesíti: „…műfordítói érdemeinek elismeréséül 
a társaság rendes tagjául megválasztotta.” Székfoglalójában Szabó Lőrinc így definiálja a társaságot: „…a La 
Fontaine Társaság alapvető célja az európaiságnak, a nemzetek közötti intellektuális kapcsolatok fejlesztésének, 
a gondolatok szabad cseréjének ápolása azon a nyelven, amelyen önökhöz beszélek. Ez a társaság volt az, amely 
nagyon is politikus éveinkben 1920-tól kezdve de facto kizárta üléseiről a politikát” (In: Uő: Emlékezések és 
publicisztikai írások, i. k. 337.)

8 A Kisfaludy Társaság 1937. jan. 13-i rendes havi ülésén Kéky Lajos titkár jelentést tett az 1936. dec. 13-ig 
beérkezett tagajánlásokról. A „költővel betölthető”-nek nyilvánított három helyre négy ajánlás történt, közülük 
egy Szabó Lőrincet illető Schöpflin Aladár és Sík Sándor rendes tagoktól. (Kisfaludy-Társaság jegyzőkönyvei, 
MTAKK Ms 5781.) A tagajánlás teljes szövege:

Tekintetes Társaság!
A Társaság betöltendő költői helyei egyikére tisztelettel ajánlom Szabó Lőrinc költőt.
Szabó Lőrinc közvetlenül a világháború után kezdte költői munkásságát eredeti versekkel és műfordítások-

kal. Hamar kialakult saját egyéni hangja, mondanivalói kibővültek és kimélyültek. 1922-ben megjelent Föld, 
erdő, Isten [sic!] című verseskönyvében a természet elemi erőihez való viszonyát tisztázta, későbbi könyvei-
ben (Kalibán; Fény, fény, fény; A Sátán műremekei; Te meg a világ; Különbéke) az élettel küzdő, a világban 
elhelyezkedést kereső férfi keserűségét, lázadozását, a szellemi életet élő ember megaláztatásait az anyagias 
világban énekli férfias hangokon; utóbb lehiggadva lágyabb és melegebb hangokat is talál a családi élet és  
a természet szépségeinek megszólaltatására. Művésze a magyar költői nyelvnek, erő, lendület van cicomanél-
küli strófáiban; a verstechnika felett is biztos kézzel uralkodik; kezdetben a szabad vers felé vonzotta hajlama, 
de későbbi fejlődése során visszatért a mértékhez és rímhez. Még fiatal ember, de már teljes egyensúlyra jutott 
egyéniség, költői eszközeinek használatában épp olyan érett, mint költői magatartásában.

Mint műfordító igen nagy munkát végzett. Shakespeare szonettjeivel és Omar Kájjám Rubaiatjával kezdte 
műfordítói tevékenységét, lefordította Villon tíz balladáját, Coleridge Vén tengerészét, Babits Mihály és Tóth 
Árpád társaságában Baudelaire verseit, az Athéni Timont, szemelvényeket Goethe lírájából, ezeken a külön 
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Budapest Székesfőváros Arany János Érmét 1940. június 28-án, Debrecenben, felnevelő 
városában pedig 1943. december 8-án veszi át a Debreceni Irodalmi Társaságok és a Nyári 
Egyetem Csokonai-díját,9 majd közvetlenül az ország német megszállása előtt az Iroda-
lompártoló Társaság díját is elnyeri.10 A háború után 1947. december 17-én a Magyar Írók 

kötetekben megjelent fordításokon kívül sokat fordított latin, görög, angol, francia, német költőkből. Fordításait 
a tartalmi és formai hűség mellett a nyelv és a verstechnika művészi gondja emeli ki. Változatosságuk nagy 
fogékonyságát és széles kiterjedésű irodalmi műveltségét igazolja.

Meggyőződésem szerint a Társaságnak érdekében áll, hogy a világháború után fellépett fiatal nemzedék 
kiválóbb tehetségű és immár kialakult írói egyéniségű fiatal írói és költői felé is figyelmet fordítson s közülük 
a legjelesebbeket munkája körébe vonja. Ebből a szempontból Szabó Lőrinc taggá választását nyereségnek tar-
tanám a Társaságra nézve.

Schöpflin Aladár.
Sík Sándor.
Kéky Lajos a Társaság febr. 7-i, 90. közülésén elhangzott titkári jelentésében így kommentálta Szabó 

Lőrinc taggá választását: „Szabó Lőrinc is a fiatalabb költői nemzedék tagja, de már gazdag, eredeti költői és 
műfordítói termésre tekinthet vissza. A sors és az élet igazságtalanságai ellen lázongó költeményekkel kezdte 
pályáját, hogy aztán eljusson a családi élet és a természet örömeinek meleghangú énekein keresztül a kibékítő 
harmónia s a megbékélt lehiggadtság énekeihez. Műfordító feladatainkban jó segítséget remélünk nagy nyelvis-
meretétől, széleskörű irodalmi műveltségétől s kitűnő formaérzékétől.” (Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 60. kötet 
17.) A Társaság 1937. nov. 3-án tartott rendes havi ülésének jegyzőkönyve 55. pontja szerint: „A felolvasások 
során Szabó Lőrinc r. tag székfoglalóul Megemlékezést olvas fel Kosztolányi Dezsőről, majd bemutatja Házas-
ság, A hitetlen büntetése, Őszi ég alatt, Beszélgetés a tengerrel és Éjszaka a vonaton c. költeményét. – Elnök 
a székfoglaló r. tagnak üdvözlő szavak kíséretében adja át tagsági oklevelét, melyet ez köszönő szavakkal vesz 
át. A Társaság a megemlékezést kegyelettel, a székfoglaló költeményeket, valamint a nyomukban elhangzó be-
szédeket tetszéssel fogadja.” (Kisfaludy-Társaság jegyzőkönyvei, MTAKK Ms 5781.). Szabó Lőrinc A hitetlen 
büntetése című verse kapcsán felidézte a nov. 3-i ülésnek, illetve székfoglaló gyanánt felolvasott verse fogad-
tatásának néhány momentumát:

„Mikor a Kisfaludy Társaságba beválasztottak (azt hiszem 1936-ban vagy 7-ben, Kosztolányi helyére), em-
lékbeszédet kellett tartanom az elődömről. Meg is jelent a Kisfaludy Társaságnak legközelebbi, bár jóval ké-
sőbb megjelent könyvében. A próza után verseket olvastam fel, újakat. A hallgatóságban ott ültek a konzervatív 
tudósok, tanárok és írók, köztük az akkori Szász Károly, Ravasz László. Voinovich Géza elnökölt. A hitetlen 
büntetése is a felolvasott versek közé tartozott. Enyhe botránytól féltem, teljes joggal. Az ülést a szokásos közös 
vacsora követte a Vadászkürt különtermében. Nagyon meglepett aztán, hogy ott Voinovich mellém ülve, mikor 
a Budapesti Szemle számára e versek kéziratát elkérte és őt arra kértem, hogy csupán egy darabot válasszon, 
mert szükségem van arra a honoráriumra, arra a nagyobbra, amit a Napló megad értük, gondolkodott és azt 
mondta: »Ha csak egyet, akkor A hitetlen büntetését. Az nagyon elgondolkodtató költemény.« Ravasz szintén 
»jó néven vette« az ateista vallomást. Örültem nyilatkozataiknak, és láttam, hogy a konzervatív öregek nem 
annyira konzervatívak, mint állítják róluk.” (Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. A szöveggon-
dozást végezte Lengyel Tóth Krisztina, a jegyzeteket készítette Kiss Katalin és Lengyel Tóth Krisztina. Osiris 
Kiadó, Bp., 2001. 105–106.)

19 1943-ban neki ítélték a Debreceni Irodalmi Társaságok és a Nyári Egyetem első ízben kiadott ezer pen-
gős Csokonai-díját. Erről Makkai Sándor értesítette Szabó Lőrincet 1943. december 3-i levelében: „Örömmel 
értesítelek, hogy az idei Csokonai Díjat a Debreceni Irodalmi Társaságok és a debreceni Nyári Egyetem képvi-
selőinek elnökletem alatt tartott értekezlete egyhangúan Neked ítélte oda. – A díj odaítélésénél alapul szolgáló 
írói érdemeid, debreceni kapcsolataid és műveidben a Debrecenhez való tartozás kidomborítása szolgáltak alapul.” 
(MTAKK Ms 4677/23.) A díjat december 8-án, szerdán délután 5 órakor, Debrecenben, a városháza közgyűlési 
termében a Csokonai Emlékünnepélyen műsoros irodalmi est keretében vette át, mely alkalommal költeményei-
ből is felolvasott.

10 1944 januárjában vált nyilvánossá, hogy elnyerte a Magyar Irodalompártoló Társaság díját is; erről egy 
1943. dec. 10-i levélben értesíti vitéz Szabó Lajos elnök és Vargha László titkár: „Tisztelettek értesítjük, hogy 
Társaságunk választmánya, irodalmi bizottságunk javaslata alapján Író Urat, illetve Összes versei c. művét 
3.000 pengős díjjal tüntette ki.” (MTAKK Ms 4677/31.). A Társaság alapszabályaiban lefektetett célja: „A ma-
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Szövetsége heves vita után tagjai közé fogadja,11 tagja a Magyar Népköztársaság Irodalmi 
Alapjának,12 az 1956-os forradalom előtti időben (szeptember 17-én) pedig beválasztják 
a szövetség elnökségébe. Műfordítói tevékenységéért 1948-ban Puskin-emlékérmet kap13 
(különösen Majakovszkij-fordításaiért), 1954-ben József Attila-díjjal, majd 1957. már-
cius 15-én a háború utáni legmagasabb állami művészeti kitüntetéssel, a Kossuth-díjjal 
tüntetik ki a zeneszerző Kodály Zoltán és a prózaíró Németh László társaságában. Egy 
1944-ben írott levelében erről így vélekedik: „Úgy látszik, hogy »poésie pure« felfogá-

gyar népi közösség és a nemzeti újjászületés szolgálatában álló irodalom és írók anyagi és erkölcsi támogatása.” 
A szervezet ideológiáját radikális nacionalizmus jellemezte, mely nem volt mentes a németellenességtől, és 
kapcsolata volt a szélsőjobboldali politikai, kulturális oldallal is. Tagjai között voltak nyilas képviselők (Ko-
losváry-Borcsa Mihály, Matolcsy Mátyás, Baky László) és olyanok is, akik egy angolszász politikai orientáció 
hívei voltak (Arany Bálint, Donáth György, Szentiványi Domokos). A tagdíjakból és felajánlásokból befolyt 
összegből 1944 januárjának első napjaiban tizenöt író egy-egy jelentősnek ítélt munkáját jutalmazták. Szabó 
Dezső életművéért 10 ezer pengőt kapott, Szabó Lőrincen kívül 3000 pengős díjban részesült Bibó Lajos, Er-
délyi József, Kodolányi János, Sinka István, Szabó Pál és Tamási Áron. 1500 pengős díjban részesült Asztalos 
István, Barsi Gábor, Bözödi György, Gulyás Pál, Kádár Lajos, Tatay Sándor és Wass Albert.

11 1948. jan. 1-jétől volt tagja a Magyar Írók Szövetségének (lásd a Magyar Írók Szövetségének 969/1948. 
számú, 1948. jún. 24-i igazolását: MTAKK Ms 4684/50.). 1947 decemberében terjesztették a szövetség elnöki 
tanácsa elé az elnökség Szabó Lőrinc felvételét illető határozatát. Az Írószövetség 1949-es tagrevíziójakor a költő 
tagságát meghosszabbították, annak ellenére, hogy Devecseri Gábor, az Írószövetség főtitkára, egy 1949. okt. 
31-i levelében rosszallását fejezte ki a költő passzív magatartása miatt: „Sajnálattal tapasztaljuk, hogy csütörtö-
ki klubdélutánjainkat nem látogatod. Örülnénk, ha eljönnél.” (MTAKK Ms 4684/52.) A tagság meghosszabbí-
tásáról az alábbi értesítést küldték:

Magyar Írók Szövetsége
Budapest, VI., Vilma királynő út 10.
Sorszám: 180/1950
Szabó Lőrinc
Budapest
Kedves Barátunk!
A Magyar Írók Szövetségének 1949. szeptember 18-án tartott rendes évi közgyűlése felhatalmazta és uta-

sította a Magyar Írók Szövetségének Vezetőségét, hogy taglétszámát felülvizsgálja.
A felülvizsgálatot a Vezetőség által kijelölt bizottság elvégezte. A felülvizsgálat eredményét a Magyar Írók 

Szövetségének Vezetősége jóváhagyta.
A jóváhagyás alapján örömmel értesítünk, hogy régi tagságodat a bizottság is és a Vezetőség is megerő-

sítette.
Értesítünk, hogy új szövegezésű, fényképes tagkönyvvel látjuk el tagjainkat.
Az új tagkönyvek kiadását a régiek beszolgáltatása után, hamarosan megkezdjük.
Budapest, 1950. február 24.
Gergely Sándor s. k. elnök
Devecseri Gábor s. k. titkár.
12 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa által 1950-ben létesített, a Művelődésügyi Minisztérium fel-

ügyelete alatt álló szerv a magyar írók támogatására. Rendeltetése volt, hogy előlegek folyósításával, ösztöndíj 
és tanulmányi segély adományozásával, alkotóházak szervezésével és fenntartásával, üdülési lehetőségek biz-
tosításával stb. anyagi támogatást nyújtson az íróknak. Feladata közé tartozott még a szerzői jogok kezelése is. 
Tagjai azok lehettek, akiket a szervezet felvett. A tagok írói jövedelme 3–10%-a az Alapot illette, a tagsági díj 
mellett. Az Alap által 1951. máj. 2-án kiállított tagsági könyv tanúsága szerint Szabó Lőrinc 1951 januárjától 
volt tag.

13 1949. június 3-án este a Szabó Ervin Könyvtárban Ortutay Gyula kultuszminiszter átadta a Magyar 
Országos Puskin Bizottság emlékplakettjeit „…azoknak, akik elősegítették a jubileumi magyar Puskin-kiadás 
megszületését, s hozzájárultak a szovjet és a magyar nép közötti barátság elmélyítéséhez”. (Szabad Nép 1949. 
június 4. 3.)
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somat ma, jobb és bal, legalábbis ami ebből az én személyemet illeti, értené és méltá-
nyolná.” Ezt a személyes szellemi pozícióját kései emlékezéseinek, a Vers és valóságnak 
kiegészítő folytatásában ekként határozza meg: „1932–37 táján lélekben erősen érintett 
az úgynevezett népi gondolat. Azután már senki, semmi. Kivéve a zenét és a szerelmet.” 
Ezzel az állásfoglalással egyértelműen szembehelyezkedik mindenfajta ideológiai hatás-
sal. A mindent meggondolás vágya és a mindenből kiválás kettős kényszere már élete 
során is, majd azt követően is számtalan félreértést alakított alakja és életműve körül, 
melynek életrajzi tisztázására éppen napjainkban nyílhat alkalom.

A Te meg a világ kötetet követő évtizedekben a magánember viszontagságait a költő 
ellenkező irányú tájékozódásával ellenpontozza: a Különbéke (1936), de még inkább 
a Harc az ünnepért (1938) és a személyes életrajzát követő, az emberi életről fogalmazott 
eszmélkedés, a Tücsökzene (1947) verseiben. Összes verseit 1943-ban, műfordításainak, 
az Örök barátainknak első gyűjteményét 1941-ben, a másodikat 1948-ban jelenteti meg, 
a politikai változások okozta félelemtől hajtva, versenyt futva az idővel. Ehhez kapcsoló-
dik egy újabb személyes tragédia.

A Magyar Nemzet című napilap 1950. február 16-i számában a következő gyászjelentés 
olvasható: „Vékes Ödönné született Korzáti Erzsébet hirtelen elhunyt. Temetése csütör-
tökön d.u. 1. órakor a farkasréti temető halottasházából lesz.” Ezzel a gyászhírrel zárult 
egy huszonöt évig tartó szerelmi történet, de ugyanezzel kezdődött el az a tragikus-gyá-
szos-elmélkedő-eszmélkedő huszonhatodik év, amelynek során megszületett a címével is 
ezt az évet jelző mű, A huszonhatodik év 120 szonettből álló ciklusa. Az emlékezés során 
a költő végiggondolja mindhármójuk, a kedves, a feleség és a saját szempontjából az elmúlt 
negyedszázad történetét az immár megválaszolhatatlan kérdés állandó ismételgetésével: 
miért vállalta magára kedvese az önkéntes halált 1950. február 12-én, szombatról vasár-
napra virradó éjszaka, a Ráth György utca 54-es számú ház első emeletén lévő lakásában. 
Persze a ciklus jóval több ennél: intertextuális összegezés és a létezés mikéntjének meg-
megújuló faggatása; a történet átgondolásának és időbeli újraírásának – sőt átírásának –  
kísérlete.

Olyan reménytelenül létrejött alkotások ezen évtizedek versei, amelyek az egy Igaz-
ság széthullásának tudatában az Egyes ember igazságának védelmét mégis magukba fog-
lalják, felmutatva „az Egy álmai”-t; ezáltal a költői alkotást mint az önmegvalósítás még 
lehetséges esélyét jelentik a világháborúk és személyes tragédiák hatására a történelmi-
szociológiai célját veszítő ember számára. Mindebből következően a hitetlenség rideg 
mélypontján mintha a költészet sajátos megváltást is sugallana: „két kezével egyszerre 
tart az isten / s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, / jobbja emel, és fölragyog az 
ünnep.” A versek megoldásokat ugyan nem adnak – nem is ez a feladatuk! –, de elszánt 
kérdéseket fogalmaznak, és a felelet hiányától szenvedő keresésre késztetnek. A Te meg 
a világ kötetben kialakított dialogikus poétikai paradigma továbbalakítását jelenti 1932 
utáni költészete: a dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódását. Az emberi személyi-
ségre és történelemre összpontosított dialógus átrendeződik, a mikrokozmosz a makro-
kozmoszban méretik meg. Lehet ez ódaian felemelő, harmonikusan kiegyensúlyozott, vagy 
ennek ellentéteként a különbözést lefokozóan hangsúlyozó, a költői személyiségben és 
az emberi létezésben egyként megkínzó-megalázó-kiszolgáltatottá tevő. Bár mindig „ma-
gát figyeli”, egyben történeteknél mélyebb archetípusokat (igen gyakran a keleti filozófia 
meséit) keresi arra, hogy az ember nélküli létezés hangjait, eseményeit, tárgyait meg-
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hallja, lássa, észlelje – belevonja az emberi tudatba, talán az általa is fordított Angelus 
Silesiusra visszahallgatva alakítva az elképzelt halálban való emberi létezést [mint erre 
Kontor István figyelmeztet dolgozatában], és ahogy a Tücsökzenében maga a költő is ki-
mondja: „De, hogy a Mindenség is csak egy Költő Agya, úgy látszik, igaz.” Ebben akarja 
megtalálni azután a világ esetlegességeit, benne például önmagát, belőle eredezteti ve-
szélyeztetettségét is. A világ viszonyítottságát figyeli: a létezésben benne lévő tudatnak 
a léttényekkel való szembesülését teszi leírhatóvá. Kortársai közül, aki ezt a lépést tuda-
tosan nem teszi meg: Gottfried Benn. Élete vége felé is szemére veti T. S. Eliotnak poé-
tikai váltását, a metafizika bevonását a poétikába. Ugyanakkor Rilke Orpheus-szonett-
jeitől a kései Yeatsig, az Ash Wednesday utáni Eliottól a Különbéke, a Harc az ünnepért  
és a Tücsökzene Szabó Lőrincéig, a „Költőnk és kora” című kései versét író József Atti-
lától Pilinszkyig, a cantók Ezra Poundjától Weöres Sándorig talán ebben kereshető a har-
mincas és azt követő években alakuló alkotói retorika meghatározó jellegzetessége.

A háború után a költő életmenete leegyszerűsödik: barátok vendégeként – főleg a Ba-
laton partján – tölti nyarait, és a világirodalom klasszikusait fordítja kiadók megrende-
léseire. Ekkor már munkahelye: könyvtárszobája lesz. 1935. május elején átköltöznek  
a Pasarétre, a ma már szintén emléktáblával megjelölt Volkmann utca 8-as számú házba 
(a bérbevételi iratot lásd a 25. oldalon14).

Könyvtárának átszállítására maga a költő felügyelt, mint erről szintén szerződés ta-
núskodik (lásd a 26. oldalon). Az elvégzett munka után számlával egyenlítette ki a mun-
kadíjat:

14 MTAKK Ms 2779/1. és a PIM hagyatéki letétje.
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A kedvesét sirató gyászév megfeszített műfordítói és a gyászszonetteket alkotó munkája 
következtében 1951. október 10-én elkövetkező első trombózisát még szinte észrevétle-
nül, lábon hordja ki költő-barátja, Illyés Gyula vendégeként Tihanyban. 1954 szilveszte-
rén a második trombózis már súlyos kórházi kezelést kíván.

1956 magyarországi megújulása meghozza a költő méltó ünneplését is. Szülővárosa 
éppen október 23-án, a forradalom kitörésének napján köszönti (ezt örökíti meg történeti 
monográfiájában Fazekas Csaba: A ciklon szélcsendjében).
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Így a forradalom napjai Miskolcon egybefonódnak a már életében is klasszikusként 
ünnepelt költő jelenlétével. Akkor keletkezik versciklusa, amelyet évtizedekig monográ-
fiám szerkesztőjével xerox-másolatban őriztünk – a „ha több helyen megvan, biztosabban 
megmarad” elv alapján –, és amelyet, mihelyt lehetőség nyílott rá, a Magyar Nemzetben 
publikáltam.

1957. május 13-án látja Tihanyban a holdfogyatkozást, amelyről utolsó befejezett, má-
jus 16-án véglegesített versét írja. Ezt még utólag elküldi a Tücsökzene új kiadását elő-
készítő neves szerkesztőnek, Domokos Mátyásnak. 1956 hosszú hideg telén a sokízületi 
gyulladás fájdalmait szenvedi. 1957 őszén, amikor ismét rosszul lesz Illyéséknél Tihany-
ban, újabb trombózisra gyanakszanak. Kiderül, hogy áttételes tüdőrák okozza újabb szen-
vedéseit (betegségeinek történetét dr. Felszeghi Sára doktornő írja meg a Miskolci Egye-
tem Szabó Lőrinc Kutatóhelyén kiadott Szabó Lőrinc Füzetek 7. kötetében, 2005-ben). 
A váratlanul rácsapó kór egy nagy lehetőségű megújulást szakasztott meg 1957. október 
3-án délután, öt perccel 3 óra előtt, a Fiumei út 17. szám alatti, vezető professzoráról Gö-
möri-klinikaként emlegetett kórház I. emeleti 119-es szobájában.

A költőt a magyar irodalom, művészet és politikai élet nagyságainak pantheonjában, 
a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra október 8-án, nagy állami tiszte-
letadással. A kimért hivatalosságtól elkülönülve, a ravatal mellett rövid, a résztvevők szá-
mára alig észrevehető pillanatban barátai vélekedését Illyés Gyula, utolsó éveinek leg-
jobb barátja fogalmazta meg: „Barátaid, küzdőtársaid megbízásából és kívánsága szerint 
mondok búcsút, kedves Lőrinc. Mindazok nevében, akik képtelenek fölfogni, hogy nem 
vagy, mert régtől fogva jól tudják, hogy ki voltál és ki leszel: halhatatlan szellem, a leg-
nagyobbak közül való. Se veszteségünket felmérni, se fájdalmunkat kifejezni nincs méltó 
szó. Köszönjük, hogy életünk alkotórésze lettél. Nyugodj békében.” Joó Sándor pasaréti 
lelkész pedig igehirdetésében Jób könyvéből olvasott: „Tudom, hogy az én Megváltóm él 
és utoljára az én porom felett megáll…” (19,25) És ezeket fűzi hozzá: „Egy sokat szen-
vedett ember, a bibliai öreg Jób mondta ezt, amikor már minden emberi vigasztalás, erő 
és hatalom csődöt mondott. Én tudom, hogy az én Megváltóm él.” És mélységes meg-
győződéssel vonatkoztatja ugyanezt magára az elhunytra is: „Tudom, hogy merész ez 
a kijelentés, de van alapja: Isten szava, Igéje, ígérete!”

Barátai és küzdőtársai ettől kezdve minden évben, halála pillanatában tisztelgésül fel-
keresik sírját – azóta is. S velük együtt a tisztelők újabb és újabb nemzedékei: a róla el-
nevezett – és mindinkább szaporodó számú – iskolák láncolatának küldöttségei.

Életműve fennmaradt szövegeinek lassan teljes kiadásával kézbe vehetővé válik. Éle-
tében, de a halálát követő időben is az újabb és újabb generációk a maguk különböző hori-
zontjáról olvasva és újraolvasva győződnek meg költészetének poétikai értékéről. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia támogatásával a Miskolci Egyetemen létrejött Szabó Lőrinc 
Kutatóhely olyan tudományos műhellyé fejlődhetett, amely úgy vált a filológiai kutatás 
centrumává, hogy egyben Szabó Lőrinc költészetének történeti és poétikai értelmezésére 
is vállalkozik. Évtizedek óta úgy nevelem tanítványaimat, hogy ennek az életműnek egy-
szerre végezzék szöveg- és adatszerű feltárását, és mindig újabb és újabb szempontok 
szerinti értelmezését. Legyen a filológia – több évezredes hagyományait követően – egy-
ben a szöveg rejtelmeinek is feltárója.
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Életrajzi adatok

1900. március 31-én született Miskolcon, a vasútállomáshoz közeli Újvilág utcában (a ké-
sőbbi Vörösmarty utca 49-es számú házban), egy csak – a csatornázás akkori hiányából 
következő – obszcén csúfnevén (,,Körül szaros”) emlegetett város széli kocsma szomszéd-
ságában. Mára a kicsiny házak eltűntek, a Vörösmarty utcai lakótelepen a költőről elne-
vezett utcácska (Szabó Lőrinc sétány) és egy róla elnevezett általános iskola emlékeztet 
a szülőház helyére. A későbbi költő tulajdonképpen véletlenül született itt; édesapja moz-
donyvezető volt, akit pihenésében zavart a környezet, ezért nemsokára továbbköltözött 
a család.

Apja Szabó Lőrinc (1874–1946), mozdonyvezető. Az apai család névadó őseit a ti-
zenhetedik századig lehet visszavezetni: az első ismert ős, Szabó Mihály hadi szolgála-
taiért 1627-ben Gyulafehérvárott Bethlen Gábor fejedelemtől, „gáborjáni” előnévvel ne-
mességet nyert. Az időben visszatekintve a családban volt lelkész, földbirtokos, Szatmár  
vármegyei jegyző. A költő apai nagyszülei gáborjáni Szabó Lőrinc (1830–1888) és mi-
lótai Baráth Terézia (1847–1928) voltak, tíz gyermekük született, de csak hat élt meg 
felnőttkort. A legidősebb, Kálmán (1867–1938) gyermekkorában egy fertőző betegség 
következtében megsiketült, nyomdász lett, alakja megörökítődött a Tücsökzenében 
(91. Kálmán bácsi); az ő fia Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955), festőművész. A má-
sik nagybácsi: G. Szabó Mihály (1872–1945), tiszabecsi tiszteletes-tanító, majd esperes, 
akiről Szabó Lőrincnek több költeménye is szól.

A költő anyja: Panyiczky Ilona (1876–1947); családja lengyel eredetű: dédapja, Pa-
nyiczky János telepedett meg Magyarországon.

A költő apja különbözött családja értelmiségi foglalkozást is elérő tagjaitól: a gimná-
ziumot a IV. osztály után tanulmányi sikertelenségek miatt abba kellett hagynia, géplaka-
tos, majd mozdonyvezető lett. Miskolcon dolgozott, itt ismerkedett meg feleségével. Idősebb 
Szabó Lőrincnek és Panyiczky Ilonának négy gyermeke született. Az elsőszülött: Zoltán 
(1898–1964), mérnök, a Magyar Államvasutaknál dolgozott. A második gyermek Szabó 
Lőrinc. Őt két lány követte: Rózsa (1905–1905), aki 10 hónapos korában hunyt el fertőző 
betegség miatt; Hajnalka (1910–1936), akinek egész életét végigkísérte a betegeskedés, 
majd fiatalon tébécében halt meg. 1906 őszén az elemi iskolát Miskolcon kezdi el a költő. 
1907 és 1909. március 31. között Balassagyarmaton jár elemi iskolába (második és harma-
dik osztály), ekkor a Templom (ma Szabó Lőrinc) utca 10. számú házban laknak (melyet 
emléktábla jelez) az Ipoly partján (elemi iskolai bizonyítványában beírás: ,,Debrecenbe 
való költözködését bejelentette. Balassagyarmat 1909. márc. 31.” [a szakirodalomban az 
1908-as évszám tévesen terjedt el]).

1909 és 1918 között iskoláit Debrecenben folytatja: az elemi iskola negyedik osztá-
lyát, majd a gimnázium nyolc osztályát a Református Főgimnáziumban. Lakásai: Késes 
utca 3., Déli sor 22., Rákóczi utca 67.; 1916-tól a húszas évek elejéig, a Tücsökzenében 
Érlelő diákéveknek nevezett felsős gimnáziumi évei idején a Veress utca 22. számú ház-
ban lakik családja.
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1918. március 8-án hadiérettségit tesz, március 15-től november elejéig katona (a deb-
receni tiszti iskolán évfolyamelső, ezért hadapród tizedesként gyalogsági kiképzőnek 
a lugosi tüzérezredhez kerül). A frontok összeomlása után Budapestre utazik, beiratko-
zik a Műegyetem gépészmérnöki karára, majd átiratkozik a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem (ma ELTE) magyar–német–latin szakára. Első albérlete november 21-től ka-
rácsonyig: Damjanich u. 7. Verseit elviszi Babitshoz a Nyugat szerkesztőségébe. Babits 
barátságába fogadja.

1919 elejétől őszéig Graf Ferenc bornagykereskedőnél lakik a Podmaniczky utcában 
(31. III. 16.). Egyetemi előadásain Babits tanársegédi teendőkkel bízza meg. Az Országos 
Könyvtárügyi és Bibliográfiai Hivatal munkatársa, Dienes László és Kőhalmi Béla titkára. 
Augusztustól szeptember végéig a Magyar Írók Szövetségénél (Szabó Dezső mellett) tit-
kár. Októbertől albérletekben nyomorog (Visegrádi utca 39. III. 25., illetőleg ugyanebben 
az utcában 48. fszt. l.).

1920-ban a Nyugat februári (3–4. sz.) számában: G. Szabó Lőrinc néven: Edward Fitz-
gerald-Omar Kháyyám négysorosai (bevezetés, fordítások). Ugyanitt a júniusi (11–12.) 
számban megjelent a Föld, Erdő, Isten XXXI., Jelenések című darabja, akkor még Novus 
nascitur ordo címen, a majdani Kalibán kötet Záporban és Augusztus című versei, illetve 
a Karambol című, életében kötetbe nem rendezett verse. Alkalmi műfordításokból él 
(Baudelaire: Kis költemények prózában; Omár Khájjám: Rubáiját; Paul Verlaine: Nők; 
Coleridge: Ének a vén tengerészről; Shakespeare szonettjei – megjelenik 1921 márciu-
sában); részt vállal Babits erotikus antológiájában, az Eratóban (megjelenik 1921-ben 
Bécsben a Hellas Verlag kiadásában); Baudelaire kötetét, A romlás virágait Babits és Tóth 
Árpád társaságában fordítja (megjelenik 1923-ban). Július 2-án Babits a lakásába fogadja 
(Reviczky u. 7. III. 15.).

1921 januárjában a Babits házassága alkalmából a Víg Agglegényben rendezett baráti 
összejövetelen megismerkedik Mikes Klárával (1896–1978), akit szilveszterkor feleségül 
vesz. Augusztus 1-jétől (1926. július 1-jéig) Az Est című napilap munkatársa.

1922. január 2. és 1927 nyara között az Üllői úton albérletben laknak (31. fszt. 3.). 
Május 1-jén megjelenik Kner kiadásában első verskötete, a Föld, Erdő, Isten.

1923 februárjában 10. és 13. között Bécsben tartózkodik, ahol 11-én megismerkedik 
Hatvany Lajossal, aki ezt követően vendégül látja a Hermes-villában. Április 23-án meg-
születik leánya, a versekben szereplő Kisklára, az utóbb Gáborjáni Klára néven ismert 
színésznő. Ugyanezekben a napokban készíti Rippl-Rónai József híres festményét a köl-
tőről. Május 6-án megindul Mikes Lajos szerkesztésében Az Est-lapok irodalmi rovata. 
Megszakad kapcsolata a Nyugat folyóirattal, mivel a június 16-i számban az Osvátot kö-
szöntő versét a szerkesztő átjavította. November 6-án Sugár Károly a Zeneakadémián 
Baudelaire A dög és Browning Az eretnek tragédiája című verseit adja elő a költő for-
dításában; Sugár Caliban-alakítása ihleti a költő második kötetének címadó versét. Ka-
rácsonyra az Athenaeum kiadásában megjelenik a Kalibán! című verskötete. Karácsony 
előtt a Tátrában meglátogatja Tóth Árpádot.

1924. április 11-én a Renaissance Színház bemutatja Georg Kaiser Asszonyáldozat 
című művét a költő fordításában, Bárdos Arthur rendezésében, Simonyi Máriával, Táray 
Ferenccel a főszerepben (a fordítás teljes szövege nem ismert). Július 10. és 22. között 
Ausztriában és Észak-Olaszországban utazgat (hazafelé Bécsben felkeresi Hatvany La-
jost, akivel összeszólalkoznak a Világ július 20-i, Beszélgetés Francia-Kiss Mihállyal… 
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című interjúja okán). December 7-én Miskolcon matinéműsoron szerepel nemzedéke tag-
jainak műveivel, Idő és Irodalom: 1924 címmel tartja felolvasását. December közepén 
kezdődik Vékes Ödönné Korzáti Erzsébettel azután huszonöt évig tartó kapcsolata (a Vers 
és valóság folytatásaként készült, szerelmeit ismertető emlékezés Erzsike című részlete 
szerint szerelmük 1924 végén kezdődött; az évfordulót december 17-én ünnepelték évente; 
ugyanakkor a Vékes Endrének írott emlékező levélben azt írja: ,,1925. dec. közepén vol-
tunk egymáséi először”).

1925. július 23. és 26. között Fiuméban tölt néhány napot egy gazdasági tárgyalás 
tudósítójaként (ennek emléke a „trieszti” történetként megírt [Köszönöm, bátyuska, elég 
bután…] kezdetű szatirikus verse [I–V]). Augusztus 2. és 18. között feleségével Olasz-
országban utazgatnak, hazatérve írja meg ezeknek az éveknek az összefoglaló versét: Óda 
a genovai kikötőhöz. Év végén jelenik meg (1926-os dátumozással) Fény, fény, fény című 
verskötete.

1926. január 22. és március 7. között Szabó Lőrincné Újtátrafüreden az új Palace Sza-
natóriumban kezelteti tüdőcsúcshurutját, egy ideig Vékesné Korzáti Erzsébet társasá-
gában; a költő elkíséri őket (január 22. és 24. között), majd ismét odautazik feleségéért 
(március 5. és 7. között). Tátrai és olaszországi emlékeiből született a Grand Hotel Mi-
ramonti című verse. Július 1-jétől végkielégítéssel elbocsátják Az Est szerkesztőségéből. 
December 10. és 23. között a Tátrában tartózkodik a Babits házaspár, valamint Tóth 
Árpád és felesége társaságában. Karácsonyra megjelenik A Sátán Műremekei című vers-
kötete és Verlaine válogatott versei című fordításgyűjteménye. December 30-án Rákosi 
Jenő meghívja a P.E.N. Club rendes tagjai sorába.

1927. február 27-én megjelenik a Pandora című, hat számot megért (az utolsó, 5–6. 
már összevontan készülő) havi folyóirat első száma, amelynek Szabó Lőrinc a szerkesz-
tője (szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII. Rózsa ucca 25.), az indulás alkalmából 
Szabó Lőrinc interjút ad Az Estben. Március 26-án költői estjét rendezik a Lipótvárosi 
Demokrata Körben, melyen közreműködik többek között Ascher Oszkár, Péchy Blanka 
és Pakots József. Július első felében új lakásba költöznek: Gólya utca 50. II. 34. (most 
Bókay utca 56.). Május elején sógornőjével, Mikes Margit költőnővel Ausztriában utaz-
gatnak, szovjet filmeket néznek, és Babits Halálfiai című regényét olvassa, mint erről 
Séta idegenben című esszéjében beszámol. Július 17. és augusztus 2. között Erdélyben 
utazgat, erről riportsorozatot küld Az Est-lapoknak. Október 15-től 1928 őszéig a Pesti 
Napló munkatársa. November 27-én Ady születésének félszázados évfordulójának ünne-
pére Debrecenbe Ady kortársai közül Babitsot és Juhász Gyulát, a fiatal nemzedék kép-
viseletében Szabó Lőrincet hívják meg.

1928. július 22-én a Pesti Naplóban megjelenik a Köszönöm, hogy szerettelek című 
vers, amelyben a ,,messzi hála” és ,,messziről súgom csendesen” utalások szerepelnek, 
ebből felesége a Hollandiában üdülő Vékesné Korzáti Erzsébetre ismer; a költő bevallja 
kapcsolatukat. Szeptember 20. és 29. között a Duna és Rajna mentén utazik feleségével 
Kölnig, Vékesné Korzáti Erzsébet – betegségre hivatkozva – nem csatlakozik hozzájuk. 
Október 26-án éjjel Szabó Lőrincné öngyilkosságot kísérel meg. A Siesta szanatóriumban 
gyógyítják, innen szökteti meg férje, előbb Csepelre egy baráti házaspár (Sági Márta költő 
és Rosenberg Henrik gyógyszerész) vendéglátó otthonába (Pesti út 10.; a ház már nem 
áll, panel lakótelep áll a helyén), majd új lakásba költöznek 1929 elején, a Németvölgyi 
út 6. (ma 16.) félemelet 2-be. Októbertől a Magyarország munkatársa, egészen 1945-ig. 
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Az év végén megjelenik Az Est 1929-es Hármaskönyvében a Divatok az irodalom körül 
című alapvető tanulmánya, amelyben leszámol az avant-garde-dal, és új ,,klasszikus rea-
lizmust” (= tárgyiasságot) hirdet. December 14-én fiatal írók előadóestje, amelyet Babits 
vezet be.

1929. szeptember 5. és 9. között bátyjával kirándul Ausztriába, a Rax hegységbe. 
December 14-én megszületik fia, a versekből ismert Lóci, a későbbi reklámfilmrendező.

1930. augusztus 19-én Bécsben váratlanul meghal apósa, Mikes Lajos; az Alserkirche 
ravatalozójában látottak ihletik Húsz óra múlva című búcsúztató versét. Megszerkeszti 
Mihályfi Ernő társaságában, és jelentős részben fordítja az apósa által szervezett, a Pesti 
Napló nyolcvanéves jubileumára készített Halhatatlan szerelem című antológiát. Év vé-
gén egy könyvgyűjtő megrendelésére (elvben) egyetlen példányban megjelenik a Kner 
kiadó speciális nyomtatványaként Omar Khajjám-fordításának átdolgozott változata.

1931. január 23. és február 21. között a Magyarország közli fordításában Remarque 
Vissza a háborúból című regényét (a német eredeti szintén napilapközleményként jelent 
meg; nem azonos a könyv alakban véglegesített regénnyel). Június végén–július elején 
a Lloyd Triestino Victoria nevű luxusgőzhajójának nemzetközi sajtóútján vesz részt lapja 
képviseletében a Trieszt–Velence–Brindisi–Alexandria–Kairó útvonalon (a piramisokat 
is megtekintő kirándulás emléke többek között a Sivatagban című vers és az Egy marék 
Libia című elbeszélés). November 29-én a debreceni Ady Társaság által rendezett nem-
zedéki irodalmi esten vesz részt Erdélyi József, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh 
László, Gulyás Pál társaságában. Bisztrai Farkas Ferenc kiadja Szabó Lőrinc Villon-for-
dításait a költő születésének 500. évfordulója alkalmából (ismertetése Az Est december 
31-i számában).

1932. január 18-án első ízben kap Baumgarten-díjat. Június 19. és 29. között leányá-
val és feleségével Dalmáciában utazgat. Kner kiadásában megjelenik a Turóczi-Trostler 
Józseffel közösen fordított háromkötetes Goethe-antológia, majd ennek honoráriumaként 
az év végén Te meg a világ című verskötete. Szeptember 30-án tagjai közé választja a La 
Fontaine Irodalmi Társaság. Bisztrai Farkas Ferenc felkéri a költőt az 1933-as Bibliofil 
Kalendárium elkészítésére, a régi Pandora-gárda részvételével.

1933. augusztus 1-jétől kéthetes csehszlovákiai körutazáson vesz részt Vékesné Kor-
záti Erzsébet társaságában, Anton Straka kultúrattasé segítségével. Augusztus 9-én Prá-
gából képeslapját többek között Josef Hora, František Halaš, Ján Šmrek és Vilém Závada 
írják alá. Utazására emléktábla emlékeztet a Macocha szakadék és cseppkőbarlang feletti 
vendéglő falán. Lefordítja Az Est-lapok Filléres Klasszikus Regények sorozata számára 
Goethe Wertherjét (ennek emléke Werthert fordítva és mindig című verse). December 2-án 
meghal a költőt kedvelő és segítő Miklós Andor, Az Est-lapok kiadója és tulajdonosa.

1934-ben megjelenik Válogatott Verseinek [sic!] első gyűjteménye a debreceni Uj 
Irók [sic!] sorozatban, Juhász Géza és Kardos László szerkesztésében. Február 1-jén (1936. 
április 10-ig) Zilahy Lajos veszi át a Magyarország szerkesztését, Szabó Lőrinc olvasó-
szerkesztőként a lap egyik vezetője lesz; szerződéses munkatársak: Kodolányi János, Féja  
Géza, Bajcsy-Zsilinszky Endre. Júliusban feleségével Párizsba utaznak, a Boulevard Saint-
Germain 160. szám alatt, az Acropolis Hotelben laknak. Szabó Lőrinc szeptember 16. 
és 27. között Abbáziában pihen és fordít (ott-tartózkodására emléktábla emlékeztet a mai 
Imperial Hotel bejáratánál).

1935. április 16-án délután a Zilahy-villában Féja Géza, Illyés Gyula, Kerék Mihály, 
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Móricz Zsigmond, Németh Imre, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron és a házi-
gazda, Zilahy Lajos találkoznak Gömbös Gyula miniszterelnökkel, időlegesen meg-
egyeznek az Új Szellemi Front elnevezéssel vállalt reformmegállapodások végrehajtásá-
ban, a programot vázoló cikkeket a Magyarország közli. Szabó Lőrinc családjával május 
1-jén a Volkmann utca 8. első emeletére költözik; itt lakik haláláig. Ebben a lakásban őrzi 
családja ma is a költő könyvtárszobáját eredeti állapotában. A július hónapot Déda-Biszt-
rán tölti leányával és felesége öccsével bisztrai Farkas Ferenc vendégeként; itt fordítja 
Shakespeare Athéni Timonját, amelyet november 8-án, Somlay Artúrral a főszerepben 
mutat be a Nemzeti Színház. November 11-én ,,a lábamon ma metszenek fel egy mély 
infekciót” (írja Révay Józsefnek) – amit hat hétig tartó lábadozás követ; az eseményről 
az Egy orvos halálára című verse emlékezik meg. December 31-én Szilveszteri kö-
szöntő a Nemzetiben című alkalmi versét az akkor legfiatalabb színésznő, Szeleczky Zita 
mondja el.

1936 könyvnapján megjelenik az Athenaeum kiadónál Különbéke című verskötete. 
Július elején repülőúton Svájcban jár, az út verses emléke a Reggeltől estig kötet. Ok-
tóberben meghal húga, Hajnalka; a költő szülei szétköltöznek (húga portréját Halott hú-
gom könyvei című versében idézi fel). November 11-én a Nemzeti Színház bemutatja 
Kra siński Pokoli színjátékát, Szabó Lőrincnek a Franz Theodor Csokor-féle német át-
dolgozása alapján készített fordításában.

1937. január 18-án másodízben kap Baumgarten-díjat. Március 15-én részt vesz a Nem-
zeti Múzeum lépcsőjén a Márciusi Front alakuló nagygyűlésén. Július 10. és 22. között 
fiával, Lócival Dalmáciában utazgatnak. Kosztolányi halála után – az ő helyére – tagjai 
közé választja február 2-án a Kisfaludy Társaság; székfoglalóját – Kosztolányi Dezső-
ről szóló előadását – november 3-án tartja az Akadémia épületében. November 12-én  
a Nemzeti Színház bemutatja fordításában Hanns Johst Thomas Pain című drámáját, Já-
vor Pállal a főszerepben.

1938. április végén megjelenik saját költségén Harc az ünnepért című verskötete, 
a Bartha Miklós Társaság emblémájával, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Köny-
vesboltjának bizományaként, Németh László Tanújának nyomdászánál, Tóth Lászlónál 
(Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt.). Július 20. és augusztus 12. között (a Har-
minchat évben téves a dátumozás!) a Fekete-erdőben a Titi-tónál fordítja Shakespeare 
Ahogy tetszik című vígjátékát és Kleist Amphitryonját (szállodai címe: Wolf’s Hotel 
Titisee, Hochschwarzwald; ott-tartózkodására emléktábla hívja fel a figyelmet a Maritim 
Hotel bejáratánál). Augusztus 20. és 29. között Horthy sajtókíséretének tagja Németor-
szágban. A Nemzeti Színház centenáriumára írja Az örök Magyarországhoz című ünnepi 
versét. Október 12-én a Nemzeti Kamaraszínháza bemutatja fordításában Catherine Turney 
Byronról szóló Keserű aratás című darabját. December 17-én a Nemzeti Színház bemu-
tatja az Ahogy tetsziket, a méla Jacques szerepéért Uray Tivadar a Kisfaludy Társaság 
Greguss-díját kapja.

1939. február 18-án a Nemzeti Színházban bemutatják fordításában és Németh Antal 
rendezésében Kleist Amphitryon című művét. Május 17-én a Singer és Wolfner Irodalmi 
Intézet Rt. (1943-tól: Új Idők Irodalmi Intézet Rt.) szerződést köt a költővel életműve 
kötetenkénti kiadására. Április 28. és május 4. között Teleki miniszterelnök sajtókíséreté-
nek tagja Németországban. Június 9-én előadást tart a berlini Collegium Hungaricumban 
Neue Ungarische Dichtung – Geist und Stil címmel. Júliusban és augusztus elején – az 
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ott megismert – Moldvai Klára angol szakos tanárnő társaságában a Tátrában fordítja 
a Macbethet. Július 30-án az Új Időkben megjelenik Ima a gyermekekért című verse, ettől 
kezdve az 1944. karácsonyi számig a folyóirat állandó munkatársa lesz. November 18-tól 
az ,,államosított” Esti Magyarország olvasószerkesztője (főszerkesztő: Szvatkó Pál). No-
vember 18-án a Nemzeti Színház bemutatja fordításában a Macbethet.

1940. könyvhéten megjelenik fordításában Villon Nagy Testamentuma. Június 28-án 
átveszi Budapest Székesfőváros Arany János Érmét. Július 2. és október 15. között kato-
nai szolgálatra hívják. Október 20. és 30. között Galyatetőn pihen, katonaverseit írja; itt 
éli át – talán – első anginás rohamát. November 18-án a Szózat című jobboldali radikális 
lap megtámadja katonaverseit. Az általa szerkesztett berlini Kazinczy-Könyvtár sorozat 
számára lefordítja Gottfried Keller Tükör, a cica, Theodor Storm Aquis submersus, vala-
mint Annette von Droste-Hülshoff A zsidóbükk című elbeszélését (a kötetek megjelenési 
dátuma: 1941).

1941. március elején sajtótudósítóként részt vesz a lipcsei nemzetközi vásáron. Ha-
zatérve a Jugoszláviába látogató íródelegáció tagja. Május 17. és 28. között a Nemzeti 
Színház németországi vendégszereplését kíséri. Április 9. és 30. között ismét behívják, 
hadnaggyá léptetik elő (a korábban közölt júliusi dátum téves!). Karácsonyra megjelenik 
az Örök barátaink, műfordításainak első gyűjteménye.

1942. március 7. és 14. között ,,lőszerkezelői tanfolyam”-ra hívják be, de a március 
15-i megemlékezést már Szófiában ünnepli (a delegáció tagja többek között Hankiss János 
debreceni egyetemi tanár, Nyírő József, Zilahy Lajos); március 15-én délelőtt a szófiai 
egyetemen szerepelnek, délután a magyar követségen fogadáson vesznek részt, másnap 
meglátogatják a rilai kolostort, Szabó Lőrinc megismerkedik Eliszaveta Bagrjanával, az 
egyik legjelentősebb bolgár költőnővel, akinek két versét is lefordítja magyarra (az út-
ról Kelet és kikelet címmel a Magyar Csillagban ír beszámoló útirajzot). Október elején 
Weimarban a Költői Napokon és az Európai Íróegyesülés rendezvényein szerepel, haza-
térve bizalmas levélben számol be útjáról a külügyminisztériumnak. November 21. és 23. 
között részt vesz és felszólal az Antal István nemzetvédelmi-propaganda miniszter által 
szervezett lillafüredi írótalálkozón (melyen részt vett Kállay Miklós miniszterelnök és 
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök is), előadásának szövegét a cenzúra nem engedi 
a Magyar Csillagban közölni. December 8-án Berlinben beszél friss weimari tapasztala-
tairól, utána 11-én Bécsben tart előadást. Házigazdái mindkét helyen a költő életművét 
is méltatják.

1943. február 24-én a Tiszti Kaszinóban rendezett finn katonaesten felolvassa Kosken- 
niemi-fordításait, amelyek utóbb az Új Idők március 27-i számában jelennek meg. Április  
11-én részt vesz a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának „Arany János” Ön-
képző Körének 100 éves jubileumi ünnepségén, s ott felolvasta diákkori emlékeit feldol-
gozó beszédét (Önképzőköri emlékek címen jelent meg). Május 1. és június 1. között ismét 
,,lőszerkezelői tiszti tanfolyam”-ra hívják be. Utóbb a katonai szolgálat alól mentesítve 
június elején Stuttgartban és Münchenben tart előadást (a korábban jelzett június 19-i ber-
lini jelenléte téves adat!). A könyvhéten megjelenik Összes verseinek gyűjteménye. Au-
gusztus 2. és 1944. november 25. között katona: hadi szolgálat, a VKF VI.-on [Vezérkari 
Főnökség VI. Osztályán]; a Képes Tábori Újság társszerkesztője (társa: Darvas János, 
szerkesztőtársa a Magyarország szerkesztőségében is). Megjelenik Omar Khajjám-for-
dításának harmadik változata. A Révai kiadó számára átdolgozza Baudelaire-fordításait, 
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A romlás virágai végleges magyar kiadását életrajzzal és jegyzetekkel ellátva sajtó alá 
rendezi. December 6-án Debrecenben neki ítélik ,,országos írói érdemeid, debreceni kap-
csolataid és műveidben a Debrecenhez való tartozás kidomborítása” okán a Debreceni 
Irodalmi Társaságok és a Nyári Egyetem első ízben kiadott ezerpengős Csokonai-díját, 
amelyet 8-án műsoros est keretében vesz át.

1944. január 18-án harmadízben tüntetik ki Baumgarten-díjjal. Elnyeri az Irodalom-
pártoló Társaság díját. Ezek a díjak lehetővé teszik, hogy berendezze könyvtárszobáját. 
November 13-án főhadnaggyá léptetik elő (ezt a rangot a háború után nem ismerik el, mi-
vel – bárha szolgálati ideje alapján automatikusan érte el a fokozatot, de – az október 15. 
után hatalomra került illegitim Szálasi-kormány idejére esik kinevezése). Karácsony este 
a szovjet hadsereg bevonul Budagyöngyére, Szabó Lőrinc lakását, könyvtárát megmenti 
Temirkul Umetoli, a későbbi neves kirgiz költő. Szabó Lőrincet, fiát és vejét december 
31-én szovjet katonai ellenőrzésre gyűjtik be, vejét hadifogolyként elviszik (csak 1948 
karácsonyára térhet haza), a költőt és fiát hazaengedik.

1945. május 8-ig három alkalommal tölt néhány napot rendőrségi őrizetben, egy ideig 
rendőri felügyelet alatt áll. Szeptember 25-én az újságírói igazoló bizottság feddéssel iga-
zolja, az igazoláson felolvassa Bírákhoz és barátokhoz címzett kétrészes védőbeszédét. 
Áprilistól szeptemberig vezeti Naplóját. Augusztus 14. és 1947 könyvnapja között elké-
szül a Tücsökzene. December 8. és 1946. január 20. között Thomas Ernőéknél, a Nyír-
egyháza melletti Sóstóhegyen dolgozik a Tücsökzene darabjain.

1946. július közepén először vendégeskedik Igalon, a Baumgartner családnál (a kerti 
,,kőlugas”-ban készül többek között a Tücsökzene, majd az ezt követö években A huszon-
hatodik év és az 1953-as szonettek jelentős része, itteni ihletésű az Egy igali ól előtt című 
kései verse is). Szeptember végén, október elején Ózdon Dóczi Antal református lelkész 
vendégeként dolgozik a Tücsökzenén (ekkori élmény szülötte Az Árny keze című vers). 
Októbertől 1949 nyaráig a Válasz költői rovatának szerkesztője.

1947 könyvnapjára ,,nem könyvnapi jelleg”-gel megjelenik a Tücsökzene. December 
17-től tagja az Írószövetségnek.

1948. május 10-én este a Kis Színház (Rottenbiller u. 20.) bemutatja Szabó Lőrinc 
fordításában A. A. Milne A fiú hazatér című egyfelvonásos vígjátékát (mellette François 
de Curel Az új bálvány című háromfelvonásos színművét mutatták be Sebestyén Károly for-
dításában). Május 25-én megjelenik az Örök barátaink második kötete. Július 21. és 23. 
között három fiatal optikus társaságában egy motorcsónakon kezdődik utazása, amelynek 
mozzanatait a Vers versek helyett című költeményébe szövi; az ezt követő ,,balatonozós” 
út végállomásaként augusztus 2-án és 3-án Földváron tartózkodik, ennek emléke A föld-
vári mólón című verse. Decemberben megjelennek Shakespeare összes drámái a Franklin 
kiadónál, köztük a költő régebbi fordításai és az ez évben befejezett Troilus és Cressida; 
megjelennek bilingvis kiadásban Shakespeare átdolgozott szonettjei is. December 13. és 
1949. január 31. között a költő lefordítja Puskin A bahcsiszeráji szökőkút című elbeszélő 
költeményét.

1949. február 9. és 25. között Hévízen a Keresztes apácanővérek Szent Józsefről el-
nevezett panziójában Tompa Kálmán doktor vendége, itt keletkezik (a vendégként idelá-
togató Vékesné Korzáti Erzsébet elutazása után) A huszonhatodik év két szonettje, ,,amit 
még látott”: Képzelt képzeleteddel, Vezeték. A Hévízen készült szonetteket a ,,Hévízi fü-
zetek” néven ismert kockás füzetbe írja (ebből csak a Képzelt képzeleteddel című hiány-
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zik, mert ezt kiszakítva elküldi Vékesné Korzáti Erzsébetnek; a füzet a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a vers az MTA Könyvtára Kézirattárában található; a kettő összefüggését Horá-
nyi Károly vette észre). Márciustól májusig lefordítja (második hévízi tartózkodásán fe-
jezve be) az Andromaché című drámát a Franklin kiadásában megjelenő, Illyés által szer-
kesztett Racine Összes drámai művei című kötet számára. Májustól a Nemzeti Színház 
ismét előadja az Ahogy tetsziket. A Fórum júniusi számában megjelenik A bahcsiszeráji 
szökőkút, a költőt Puskin-éremmel tüntetik ki. Július 29. és augusztus 6. között Bernáth 
Aurélék vendége, itt kezdi írni Kisörsi nádas című versét. A Válasz megszűnésével pub-
likációs lehetőség nélkül marad.

1950. február 12-én öngyilkos lesz Vékesné Korzáti Erzsébet a Ráth György utca 54. 
első emeleti lakásában. A költő március 8. és 1951 húsvétja között megírja A huszonhato-
dik év első száz szonettjét. Áprilistól a Nemzeti Színház ismét előadja a Macbethet. Ápri-
lis végén kétszer is volt érpattanásból következő tüdőbevérzése, elterjed halálhíre; utóbb 
nyáron szembevérzésre panaszkodik. Májusban megjelenik a Franklin kiadónál Somlyó 
György szerkesztésében Válogatott műfordításainak kötete. Nyáron Molière Embergyű-
lölőjét és Psychéjét fordítja egy tervezett Molière-összes számára, és A huszonhatodik év 
szonettjeit írja Bernáthéknál Kisőrsön, Kovács József vaskereskedő vendégeként Boglá-
ron és Tihanyban Illyéséknél.

1951 húsvétján Balatonfüreden Liptákék vendégeként összeállítja A huszonhatodik 
évet, amelyet azután Lipták Gábor gépel le több példányban. Október 10-én éri első szív-
trombózisa Tihanyban, amelyet lábon visel el.

1952-ben lefordítja Thomas Hardy Tess of the D’Urbervilles című regényét Egy tiszta 
nő címmel. Karácsonyra az Írószövetség stencilezett formában megjelenteti Szabó Lőrinc 
fordításában Burns Vidám koldusok című költeményét.

1953. június 3. és augusztus 10. között lefordít egy kötetet Tyutcsev verseiből. Szep-
tember 7. és 20. között újabb szerelmes versciklust ír (Igalon, Szárszón és Balatonfü-
reden). Az év végén lefordítja az Ifjúsági Színház kérésére Shakespeare Vízkereszt című 
vígjátékát (a fordítás 2004-ben jelent meg).

1954. április 4-én műfordításaiért (főként Majakovszkij fordításáért) József Attila-díj-
jal tüntetik ki. Június 11-én az Ifjúsági Színház kamaratársulata bemutatja a Vízkeresztet, 
Apáthi Imre rendezésében, Farkas Ferenc zenéjével. Nyáron lefordítja Molière Nők isko-
lája című vígjátékát. December 30-án hajnalban második szívtrombózisát kapja.

1955-ben újév hajnalától március 17-ig fekszik az ORFI-ban [Országos Reumatoló-
giai és Fizikoterápiás Intézet, a valahai Irgalmasrendi Kórház, most részben ismét Budai 
Irgalmasrendi Kórház] és a Gellért Szálló gyógyszanatóriumi szobájában (dr. Bernáthné 
Pártos Alice osztályán július 2-ig.). Elkészül Illyés felfedező tanulmánya és Bernáth Au-
rél festménye a költőről.

1956. január–februárban újabb verseket ír, köztük a Mozart hallgatása közben címűt. 
A könyvhéten megjelenik Válogatott verseinek új gyűjteménye (benne Valami szép cím-
mel utolsó általa összeállított verskötete), a bevezető tanulmányt Illyés Gyula készítette. 
Július 2-án megrendezik szerzői estjét az É[pítési] M[inisztérium] Mélyépítési Tervező 
Vállalat szakszervezeti bizottsága helyiségében, amely visszhangos sikert arat. Szeptem-
ber 17-én beválasztják az Írószövetség elnökségébe. Október 23-án szülővárosa, Miskolc 
rendezi meg szerzői estjét, amelyet Illyés Gyula vezet be. Szeptember 15. és december 9. 
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között befejezi 1953-as szerelmes versciklusát. Október közepe és december közepe kö-
zött elkészíti a forradalom eseményeit kommentáló Meglepetések című versciklusát.

AZ 1957 januárjában megalakult Magyar Írás Szövetkezet tagja lett többek között régi 
kiadója, bisztrai Farkas Ferenc, a Nagy Imre-kormány államminisztere, továbbá Illyés 
Gyula, Kodolányi János, Németh László és Tamási Áron. Az egyesülés deklarált célki-
tűzése: „az eszmei színvonal feltétlen biztosítása és a szakmai kritika mennél behatóbb 
művelése”. Március 15-én Kossuth-díjjal tüntetik ki (a kitüntetéssel járó pénzösszegből 
segíti többek között Zelk Zoltánnét, Sárközi Györgynét, Sinka Istvánt és a miskolci estjét 
rendező, utóbb bebörtönzött Bihari Sándor feleségét). Húsvétkor megjelenik A huszon-
hatodik év. Május 13-án Tihanyban látja a holdfogyatkozást, amelyről utolsó befejezett 
versét írja (május 16-án véglegesíti). Szeptemberben megjelenik a Tücsökzene bővített 
kiadása. Július 1-jén aláírja a Magyar írók tiltakozása az atombombakísérletek ellen című 
kiáltványt, majd (a felesége és leánya emlékezése szerint számára nagy fájdalmat okozó) 
A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös-bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen 
című nyilatkozatot, melyet a Magyar Nemzet szeptember 8-i, majd az Élet és Irodalom 
szeptember 15-i számában tettek közzé. Szeptember 12-én Tihanyban Illyéséknél rosszul 
lesz. Október 3-án délután, öt perccel három óra előtt meghal a Gömöri-klinikán (Fiumei 
út, 17. I. 119.). Október 8-án a Kerepesi temetőben temetik nagy állami tiszteletadással.

[A korábbi feldolgozásoktól eltérő adatok esetén a mostaniak érvényesek.]
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Lázadástól a különbékéig1

Költői paradigmaváltás a világirodalomban (1927–1930). Szabó Lőrinc az a költő, aki-
nek a segítségével a magyar irodalom vizsgálata során rálátással lehetünk a világirodalom 
szinkron eseményeire. Pályaképének alaposabb vizsgálata során figyelhettünk fel arra 
a sajátos paradigmaváltásra a huszadik század húszas éveinek utolsó harmadában, amely 
nyomon követhető a világirodalom egészének alakulásában. Ahogy észrevettem, Szabó 
Lőrinc költői váltása nem a korábbi elképzelések szerinti időben következett el, azon-
nal kinyílt az összehasonlítás lehetősége a világirodalom kortárs eseményeivel. Illetőleg 
a Szabó Lőrinc költészetében megfigyelt események kulcsot jelenthettek számomra a ha-
sonló kortársi törekvések megértéséhez.

Korábban ugyanis a szakirodalom a Te meg a világ című, 1932-ben megjelent kötet-
tel bezárólag tárgyalta Szabó Lőrinc első pályaszakaszát. Illyés Gyula 1955-ben készült, 
1956-ban megjelent pályaképe2 az 1926-os A Sátán Műremekei kötet kiegészítőjének-
ellenképének minősítve egybe is olvasta a két kötetet. Könyvterjedelmű bölcsészdoktori 
értekezés is készült 1932-ig egységként tárgyalva a költő pályáját.3 Sőt, Rába György, 
a költő első teljes pályaképének készítője monográfiájának4 első részletét eddig vezetve 
mutatta be az MTA Irodalomtudományi Intézetében.5 Magam előbb az első pályaszakaszt 
1926-tal terveztem zárni, majd ezt meghosszabbítottam 1928-ra. Szabó Lőrincnek pá-
lyája első évtizedében benső barátja, az utóbb meghatározó jelentőségű irodalomtörténész, 
monográfiám értő tanácsadója, Komlós Aladár érdeklődő kérdésére bárha filológiai vá-
lasszal feleltem, ez már magában rejtette a poétikai váltás leírásának lehetőségét is: 1926 
és 1928 között A Sátán Műremekeihez hasonló verseket ír a költő, majd 1929-ben egy év 
hallgatás következik, ezután a Te meg a világ versei egészen más költői világot mutatnak 
(a kötetben korábbi verseit is változott igénye szerint átdolgozva adja közre). Ő végül is 
elfogadta, hiszen talán elsőként írta le – még az események kortársaként – a húszas évek 
végén jelentkező költői változást.6

Az 1970-ben publikált monográfiámban7 mégis mindössze csak Szabó Lőrincre vo-
natkoztatva jelezhettem, hogy milyen tematikai átrendeződés és poétikai átalakulás je-

1 Egy költői beszédmód filozófiai átalakulása: Szabó Lőrinc és Max Stirner címmel megjelent a Magyar 
Filozófiai Szemlében (1995. 1–2. 133–152.); könyvben: Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második 
hullámában, Argumentum, Bp., 1997; jelen tanulmány ennek lényegesen átigazított változata, angolul megje-
lent: Lőrinc Szabó and Max Stirner, Neohelicon, XXIX. (2002) 1. 131–162.

2 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc. In: Szabó Lőrinc Válogatott versei bevezetőjeként: Bp., Magvető, 1956. 5–48.
3 Steinert Ágota: Küzdelem a harmóniáért. Szabó Lőrinc költői világa. ELTE bölcsészdoktori értekezés, 

Bp., 1971.
4 Rába György: Szabó Lőrinc. Akadémiai, Bp., 1972.
5 „Meghívó. A Modern magyar irodalmi osztály folyó év április 8-án (szerdán) d. u. 2 órakor értekezletet 

tart. Tárgya: Rába György: Szabó Lőrinc költői pályája 1932-ig. Az értekezlet anyagát mellékelten küldjük. 
Budapest, 1970. március 25.”

6 Komlós Aladár: Az új magyar líra, Bp., Pantheon [1928].
7 Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970.
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lenik meg A Sátán Műremekeit követő két évben. Megjegyezve, hogy sok versben 
már ekkor a Te meg a világ kötetben összegződő tendenciák előtörténetét követhetem. 
Az 1992-es, Szabó Lőrinc poétikai alakulását leíró könyvemben8 is csak a kezdetet és 
a véget jeleztem: A Sátán Műremekei kötettel a költő valaminek a végére jutott, és ez za-
varral és kétségbeeséssel töltötte el. Azt figyeltem meg, hogy ekkor alakul egy másfajta 
versbeszéd, amelyet dialogikus poétikai paradigmának neveztem el. Ezzel párhuzamosan 
kezdeményeztük ennek a szindrómának az összeolvasását a kortárs világirodalommal.

* * *

A dialogikus költői gyakorlat. „Mivel a nemzetközi szakirodalomban utóbb számos si-
keres kísérlet történt az irodalmi paradigma- és korszakváltás belső, az irodalmi kifeje-
zésformák világában tetten érhető szemléleti tartalmainak újszerű megközelítésére, elér-
kezettnek látszik az idő arra, hogy ezek tükrében tegyünk kísérletet a húszas–harmincas 
évek jelentős fordulatot hozó lírai korszakváltásának feltárására. A történeti avant-garde 
lezárulása és az egyelőre »lírai újklasszicizmusnak« nevezett irányzat kibontakozása egy-
mással párhuzamosan megy végbe, olyan alkotók közreműködésével, mint Kassák Lajos, 
József Attila, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor vagy Illyés Gyula és mások. Vizsgálataink 
ennek értelmében a korszakváltás poétikai-szemlélettörténeti komponenseinek felderíté-
sére, a világképi sajátosságok meghatározására irányulnak, annál is inkább, mivel – aho-
gyan ezt a világlíra rokonítható folyamatai mutatják – éppen ezekben az évtizedekben 
zajlik le a klasszikus modernség irányzatainak átfordulása olyan líraformációkba, ame-
lyek lényegében mai formanyelveinek alapjait is kialakították (hermetizmus, absztrakt 
tárgyiasság, tudatlíra, új alanyiság), s jelen vannak a neoavantgarde és posztstruktura-
lista poétikában is. Kutatásainkban ezért kulcsszerepe lesz a költészettörténeti korszak-
váltás alaki-poétikai leírásának, a középpontban álló nagy életművek e szempont szerinti 
értelmezésének, és az így keletkező paradigmák új irodalomtörténeti kontextusba való 
beillesztésének. A harmincas évek költészettörténetét ily módon sikerülhet valóságos 
irányzati tagoltságában leírni és értékelni, s kiszabadítani az újklasszicizmus, illetve az 
újrealizmus fogalmaival félrevezető módon rögzített hagyományos képletekből.” Ezzel 
a programmal hívtuk össze Kulcsár Szabó Ernő kollégámmal 1992-ben a századunk első 
felét tárgyaló első líratörténeti konferenciát a pécsi egyetemen, ennek a tanácskozásnak  
a fényében mutatkozhatott meg Szabó Lőrinc költői gyakorlatának irodalomtörténeti hely-
zete és irodalomtudományi jelentősége.9

A húszas évek második felében a magyar költészetben is alapvető változás történt, 
amelyet paradigmaváltásnak tekinthetünk. Ezt a változást különböző tematikai, formai, 
stiláris és nemzedéki tényezőkkel magyarázva tudatosították már a kortársak is, azóta is 
számon tartja az irodalom és az irodalomtörténeti szakirodalom.10 De arra – úgy hiszem –  

18 Kabdebó Lóránt: »A magyar költészet az én nyelvemen beszél« (A kései Nyugat-líra összegződése Szabó 
Lőrinc költészetében). Argumentum, Bp., 1992.

19 A konferencia 1991. április 11–14. került megrendezésre Pécsett; a konferencia anyaga „de nem felelnek, 
úgy felelnek” címmel a Janus Pannonius Egyetemi Kiadónál 1992-ben jelent meg Kabdebó Lóránt és Kulcsár 
Szabó Ernő szerkesztésében.

10 Komlós Aladár idézett könyve mellett az esszéista-kritikus Halász Gábor A líra halála című tanul-
mánya 1929-ből (könyvben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék. Bp., Magvető, 1981. 957–966.); Szabó Lőrinc 
az avant-garde-dal szembeforduló tanulmánya Az Est Hármaskönyvében 1929-ből Divatok az irodalom körül 
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csak ekkortól vetül figyelem, hogy túl az ily módon leírt változásokon, a költő és a vers 
viszonya változott meg, a költészet létének értelmezésében történt gyakorlati jellegű vál-
tozás. Nem teoretikusok, de költők hajtják végre gyakorlatukban a váltást, először ön-
maguk számára is meglepő, ijesztő eredménnyel. Úgy vélem, a dialogikus poétikai vers-
eszmény első hazai összegzése Szabó Lőrinc 1932-ben megjelent Te meg a világ című 
kötete. A kötet világirodalmi mértékkel mérhető végeredmény. De hogy érthessem a fo-
lyamatot, amelynek eredménye ez a kötet, korábbra kell visszamennem.

A Te meg a világ kötet látszólag mint Pallasz Athéné Zeusz fejéből, készen pattan elő. 
Az 1930–1932-ben készült és először nagyrészt a napi sajtóban publikált versek a kötetbe 
rendezéskor valóban csak minimális igazításon esnek át. De vannak a kötetben korábbi 
keletkezésű versek is. 1930 előtt bárha egy bő éves alkotói hallgatást találhatunk, az 
1927–1928-as évek termésének egy részét azonban alaposan átdolgozva építi be a költő 
a Te meg a világ kötetbe.

Azt hiszem, itt jelentkezik a filológia irodalomtörténeti – sőt elmélettörténeti – jelen-
tőségű esélye. Két év. Szabó Lőrinc 1927–1928-as termésének rekonstrukciójával tetten 
érhetem a poétikai paradigmaváltás eseményeit a magyar lírában. Miért szorul ez a két év 
rekonstrukcióra? Mert maga a költő is megijedt saját ekkori verseitől. Nagyobb igényű 
volt, semhogy csak vegetálni akart volna költőként: amit alkotott, azt már vissza nem 
vezethette semmilyen hagyományhoz, és széttekintve a kortárs irodalomban sem talált 
hasonló jelenségeket. Az 1927-ben közvetlen kortársai részvételével indított, hat számot 
megért (az utolsó így is összevont lett!) folyóiratával, a Pandorával bezárólag még a vis-
szaigazolást megkaphatta a Menschheitsdämmerung11 antológia olvasásakor, darabjainak 
fordításakor. Ami ezután történik az ő verseiben, az is hasonló a német kortársak szöve-
geiben történtekhez, de ez a párhuzamosság az ő számára még ismeretlen. Szabó Lőrinc 
láthatárán a kortárs lírából a klasszikus szerkesztettségű modernség poétikai gyakorlatá-
nak Babits Mihály, Stefan George, Rainer Maria Rilke nevével jelölhető eseményei, vala-
mint az avant-garde jelenségei mint elhagyott tények szerepelnek – amit akkor még nem 
ismerhet, az övéhez mérhető történések: Gottfried Benn váltása, T. S. Eliot, Ezra Pound 
költői eredményei, valamint saját fiatalabb hazai társa, József Attila. Ezért elbizonytala-
nodott. Új kötet kiadásának adódó lehetőségével nem élt 1928 végén, sőt az elhallgatást 
is vállalja.12 Utóbb sem költőkkel igazolja magát, hanem filozófusokkal. Nem is azzal, 

címmel (könyvben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben. Válogatta, a szöveget gondozta Steinert 
Ágota. Magvető, Bp., 1984. 156–195.); Illyés Gyula párizsi emlékeit elbeszélő, a szürrealizmussal volt találko-
zását ironikusan bemutató regénye a Hunok Párisban. Révai Kiadó, Bp., 1946, második kiadás 1949; a költő 
Vas István önéletrajzi regénye pályakezdéséről és Kassákhoz, valamint az avant-garde-hoz való viszonyáról: 
Nehéz szerelem. Szépirodalmi, Bp., 1964.

11 Kurt Pinthus által szerkesztett Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung című antológia 
(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin, 1920).

12 Az 1926-ban megjelent A Sátán Műremekei című kötet után az 1927–1928-ban írott versekből korábbi 
szokásától eltérően nem állít össze újabb kötetet („Most karácsonyra esedékes volna egy jó könyvem az At-
henaeumnál […]. Össze sem állítottam, de megvan az anyag, újságkéziratban, csak cím kell hozzá” – írja 1928. 
október 13. éjszakáján irodalomtörténész-esszéista barátjának, Várkonyi Nándornak (Jelenkor, 1959. 3. szám, 
68.); majd 1930-ban, egyéves hallgatás után kezd ismét verseket írni. Ekkor, új versei társaságában küldi el az 
újságkivágatokat a róla portrét írni készülő író-barátnak, Németh Lászlónak: ,,közben végigolvastam 1926-tól 
való teljes versanyagomat, elrendeztem az egészet, dátumok szerint, kb. 100 verset, és írtam egy hosszú levelet 
melléjük Németh Lászlónak. Az 1927-es és ’28-as részben még elég sokat kell majd változtatni, a többin úgy-
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akinek filozófiájával poétikájában adekvát eredményre jutott, tehát nem Heideggerrel, 
hanem a véletlenül kezébe került Russellel. Utóbb ő maga értelmezi így a – szerintem –  
nem túlértékelhető Russell-hatást: „Sokat vergődtem ezekben a magányos években az 
egyensúlyért, […] és az új, […] nagy hatás […] akkortájt ért, amikor úgyszólván csak 
rendezni kellett azt, amivel lassanként magam is tisztába jöttem […]. Valószínűnek tar-
tom, hogy a lényege megnyugtatás volt: mintha mindaz, amit Russellben és Goethében 
láttam, elsősorban emberi biztatást adott volna, azt mondván a káoszt elhagyó léleknek, 
hogy: Rendben vagy, te is egy lehetséges világ vagy, fiatalember!” (Könyvek és emberek 
az életemben).13

Szabó Lőrinc a hagyományt kezdettől keverten alkalmazza. Első kötetének, az 1922-ben 
megjelent Föld, Erdő, Isten címűnek klasszikus szerkesztettségű modernsége expres-
szionizmussal színezett, a Fény, fény, fény (1925 végén) és A Sátán Műremekei (1926) 
expresszionizmusa klasszikus verselésen iskolázott szerkezetben jelenik meg (ez utóbbi-
nak a görög dráma kórusaival való rokonságára ő maga hívja fel egyik első elemzőjé-
nek, Németh Lászlónak figyelmét.14 És 1926-ig érvényes a költő és vers kapcsolatára az  
a pragmatista pedagógiai-pszichológiai preferencia, amelynek ars poeticáját A Sátán Mű-
remekei záró versében mondja ki: „Legyen a költő hasznos akarat”. Ennek alapján éli át 
a szegénység–gazdagság ellentétét, tüntet mindenféle terror ellen, és reméli az Erő által 
szervezett társadalmi megváltást. Nem valamilyen politikai szervezet nevében (azokban 

szólván semmit. Ma reggel aztán expressz-ajánlva feladtam az egész óriás-vastag levelet. Kíváncsi vagyok, 
milyennek látja majd ezt a 2 kötetnyi anyagot N. L….” – írja feleségének 1931. augusztus 3-i levelében a költő 
(Szabó Lőrinc: Huszonöt év jegyzeteiben, 633. [Huszonöt év. Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet leve-
lezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina. Magvető, 
Bp., 2000.] Németh Lászlótól kapja az első visszaigazolást: „1926 óta Szabó Lőrincnek nem jelent meg eredeti 
kötete, verseinek java napilapok szennyes folyamán sodródik tovább. Aki azonban e versek gyűjteményébe 
beletekint: a szigorú verssorokon, mint arcvonásokon figyelheti meg, mint lesz az ideges fintorból dacos férfiko-
molyság. Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, írta Ady Babits verseiről. Nos, itt az olvadt szavak lesznek egyre 
öntöttebbek, a keserűség a szemünk előtt változtatja halmazállapotát. A szöktetett jambus fokról fokra belevész 
egy merevebb, gőgösebb mértékbe, a strófák felhúzzák láncos várhídjaikat, az egy szuszra elfúható vers mon-
datokra szakad; a költő elzárkózik, gombolkozik, s aki annyi szonettet fordított, felfedezi a maga számára is  
a szonettet. A Szabó Lőrinc-vers nem szavalható költemény többé, mely tetőt, hullát, elkapott szénásszekeret 
hoz árvíz hátán. A kompozíció egyszerre nagyon fontos lett, és egyszerre száműzött minden fölöslegest. […] 
Szabó Lőrinc lírája egyre határozottabban gondolati. Nemcsak a szó iskolás értelmében, hanem annál szoro-
sabban is. Nemcsak gondolatokat forgató líra, hanem a gondolkozás fájdalmának a lírája. A költő lelkén seb 
az öntudat, seb, amelyet nem hajlandó kuruzslók gyógyfüveivel borogatni. Ha előbb a nyomor, az igazságtalan 
kitagadottság uszított föl; most a halál, az értelmetlen létezés dermeszti meg. Nem mintha a nyomora kevésbé 
fájna, de egy lépéssel közelebb szállt a Nihilhez, melyre a férfi válasza: tragikus öncélúság s a művészé: kér-
lelhetetlen fegyelem.” (Németh László: Új nemzedék, 1931 című sorozatban: Szabó Lőrinc. Nyugat, 1931. II., 
236–240. Kötetben: Uő: Két nemzedék. Magvető és Szépirodalmi, Bp., 1970. 326–332.)

13 Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben, in: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 399. 
1933-ban Szabó Lőrinc Russell The Problems of Philosophy című művének angol kiadását kalandos sorsa után, 
csere útján szerzi meg: „Ezt a könyvet a világháború alatt Péter szerb király hálószobájának asztaláról zsákmá-
nyolták, és Tábori Kornél adta nekem. Én viszont Szabó Lőrinc kedves kollégámnak adtam oda cserébe egy 
másik könyvért. Zsadányi Henrik, Bpest, 1933. I. 28. Az átadás tanúi voltak: Kemény Simon, Barcs Imre, Bakos 
Ákos, Hajós Sándor, dr. Kőszegi Imre.” (Említi Rába György is idézett monográfiájában, 76. kk.)

14 Lásd e fejezet 12. számú jegyzetét. Erre utal Németh László idézett 1931-es tanulmányában, éppen 
a költő tájékoztatására hivatkozva: ,,az anarchikus iramú vers, melyet gazdája a görög kórus modernizált vál-
tozatának nevez”.
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sohasem hisz), de a Vezér-elv megtestesülése alapján. Az 1928-as Vezér című vers így lesz 
egyszerre tárgyilagos korrajz, a költészet hasznossági elvét, a Petőfi által A XIX. század 
költői című versben megfogalmazott igényt ad absurdum vivő költemény, a klasszikus 
szerkesztettségű modernség és az avant-garde által egyként szuggerált messianisztikus sej-
telmeket egyesítő monológ. Amely mögött hallani vélem a Stefan George iskolájához 
tartozó, a Hölderlinnel záruló klasszikus német költészetre hivatkozó Max Kommerell 
következtetéseit,15 de a Führer és a Dichter képzetét egy általános jelenre vonatkoztatva, 
a neves német szociológus, Ferdinand Tönnies Kürwilléjének, választóakaratának meg-
felelően.16 A Vezér című, még homogén lírai monológ nélkül nem kerülhetett volna oppo-
zícióba költészetében a továbbiakban a Führer- és a Dichter-elv, nem jöhetett volna létre 
a dialogikus poétikai gyakorlat.

A huszadik századi költészet egyik nagy csapdája éppen a „Legyen a költő hasznos 
akarat” jelszó, amely ekkor alkalmazhatóvá válik éppúgy minden hagyományos balol-
dali, mint a bal- vagy a jobboldali diktatúrákat idealizáló messianisztikus vágyképeknek 
mind leírására, mind megítélésére, mind elfogadására. Ez a történelmileg meghatározot-
tan jelentkező akarati-pszichológiai szemlélet nem valamely költői irányzathoz kötődik, 
hanem az összes, az első világháború után használható irányzatban kifejezhetővé kény-
szeríti magát. Költői személyiségek kíváncsisága, megszállottsága, elkötelezettsége, há-
lája, de még szkepszise is alkalmazhatja az élő hagyományos formákat, sőt epigon módon 
reorganizációt is kiválthat (például a csak „szocreál”-ként emlegetett szocialista realiz-
must). Az lehet biográfiai kérdés, hogy egy valamely személyiség miért hozott létre egy 
bizonyos formációt, de az poétikai tény, hogy a hagyományosan érvényben lévő alkotási 
módszerek nem álltak ellen, nem zárták ki a reálisan létező politikai vonzást.

Ugyanakkor a feloldó ellenpélda is megfogalmazódik a korban, erre Ferenczi László 
hívja fel a figyelmet.17 1924 fontos év volt Guglielmo Ferrero életében, 1924-ben adta ki 
Párizsban a Discourds aux sourds [Szózat a süketekhez] című könyvét. „Savons-nous ce 
que nous voulons? C’est la question capitale” – indítja Ferrero könyvét, majd így folytat-
ja: „Ce désordre de la volonté est le mal dont notre époque meurt…”18

A poétikai feladvány éppen ezért: hogyan sikerült a gyakorlatban olyan paradigmát 
teremteni, amelyben hatékonyan le lehet küzdeni ezt a befolyást, és amely kizárja bár-
mely, csak pszichológiailag ihletett akarati tényezőnek nem a jelenlétét, de a dominanciá-
ját a versben. Így az annyiszor a költő szemére vetett Vezér című vers is más hangsúlyt 

15 Kommerell, Max: Der Dichter als Führer in der deutscher Klassik. Bondi, Berlin, 1928. A George-féle 
Blätter für die Kunst köréhez tartozó szerző a német klasszika fölött seregszemlét tartva hasonló ellentmon-
dással találja magát szemben: bárha leírja „Freilich bleibt nach wie vor das erste das Werk”, a műben mégis 
a „hasznos akarat” megtestesülését keresi, és ezt az eszményt állítja a jelen ifjúsága elé. Azt a szellemi pillanatot 
rögzíti könyvében, amely feltételezi a Dichter és a Führer egybeesését, ugyanakkor érzékeli a szétválás esélyét 
(szerinte: veszélyét) is. „Wenn der Verfasser sein Buch »Der Dichter als Führer« nennt, so ist er gewillt, die 
Dichter darin auftreten zu lassen als Vorbilder einer Gemeinschaft als wirkende Personen. Hat einerseits die Suche 
nach Lebensumständen dazu verleitet, die Dichtung selbst hintanzusetzen, so läuft man wiederum Gefahr, im 
Dichter nichts als den bloßen Poëten zu sehn (Vorbemerkung).”

16 Lásd Tönnies, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887.
17 Ferenczi László: Ferrero és a Hatalom. Vigilia, 1991. 4. 29.
18 Ferrero, Guglielmo: Discourds aux sourds. Éditions du Sagittaire, Paris, 1924. 9., 10. [Ferenczi László 

fordítása: „tudjuk-e azt, amit akarunk? Ez az alapvető kérdés. Az akaratnak ez a zűrzavara az a rossz, amitől a 
mi korunk szenved...”]
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és tárgyalást kíván: nem az a probléma, hogy Szabó Lőrinc megírta ezt a verset, hanem 
az, hogyan jutott az 1928-ban írott Vezértől A Párt válaszol című 1931-es költemény-
ben19 a Vezér-elvet kizáró-megtagadó végeredményhez. A Párt válaszol című versben aztán 
a hagyományos homogén formában kifejezett paternizáló „hasznos akarat”, a diktatúrák 
legitimációja fordul az ellenkezőjére: olyan versszerkezet születik, amelyben elveszíti ér-
vényét ez a legitimáció. A homogenitás helyett a másság versen belüli megjelenése és to-
lerálása jelenik meg: a Führer és a Dichter ellenkező pólusra kerül, a vers dialógus színtere 
lesz. Méghozzá nem a hagyományos szubjektum–objektum polaritásban, hanem a versben 
létrejövő, önmagára kérdező vershelyzet dialógusában. „Az absztrakt személy tiszta fo-
galma önmagából létrehozza a maga dialektikus ellentétét” (Tönnies).20

A Te meg a világ kötetcím és a kötetet jellemző személyiséglátomás formálisan egy 
dramatizált költői világot revelál, amelyben az aktor szólama magába foglalja a hagyo-
mányos költészet lázadó egyénét (szociológiai szemlélettel, pragmatikus-pedagógiai in-
díttatással és a pszichológiai igazságkereséssel), és ezt ellenpontozza a néző, aki a világ 
változtathatatlan törvényeit láttatja (logikai ítéletet alkotva). De – és éppen ez a lényege-
sen új ebben a költészetben – nála nem a te meg a világ szétválása teremti az esztétikai 
megformálhatóság esélyét, hanem az Énben egyszerre benne élő és ki is váló, poétikai 
minőségében is dialógusba kezdő te meg a világ polifón megszólalása.

A Költő és a Földiek című verséről élete végén a Vers és valóságban így ír: „Érdekes, 
hogy felháborít mind a tömegnek, mind a messianistáknak az érdekképviselete; szerintem 
»érdektelenül«, sőt a saját »érdeke ellen« is kell szólnia a költőnek.”21 Ezzel rés nyílik 
a pragmatista pedagógiai elven, tudatosítódik a perverzió, amely a Vezér-elvhez vezető 
bármely messianisztikus tömegmozgalom átélőjét a korporációs testületekbe sorolhatónak 
tekinti. És ahogy egy lassan kiépült rendszeren belül egyetlen ellentmondás tudatosodik, 
a felbomlás azonnal bekövetkezhet. Az ars poetica két eleme ezzel dialógusba kezd: a „hasz-
nos” és az „akarat” két, elkülöníthető szféráját adja a versnek. Logikai alapon a vers pe-
dagógiai és pszichológiai homogén hangoltsága megszűnik, a meglevő összetevők meg-
maradnak, csakhogy jellegükben megváltoznak és egymással szembefordulnak.

Megmarad az „ábrázolás” elve: sőt látszólag még inkább hangsúlyt kap, mivel a vers 
szereplőjének közvetlen környezete, mindennapi élete jelenik meg a versben – csakhogy 
valójában átlényegülve, „viszony” formájában, analitikus jelleggel gondolja át a költő.

Megmarad a pedagógiai célkitűzés, a hasznosság elve: csakhogy már nem valamely 
csoportérdek szolgálatában, hanem az egyes ember önvédelmeként.

Sőt, megmarad a vers pszichológiai hangoltsága is, csakhogy már nem a közösségi 
akarat misztikus Vezér-elvét szolgálja, hanem a személyes önzés jogát emeli meghatáro-
zóvá, bárha ekkor még nem tudja, hogy korábbi nietzschei indíttatását stirneri sugallatra 
fogja felváltani.

Tehát Szabó Lőrinc költészetének mindegyik, korábban meghatározó elve megmarad, 
csak a vers számára való jelentésében változik. Szabó Lőrinc 1927–1928-as költői vál-

19 Megjelent: Az Est, 1931. március 29. Lásd még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc Naplója című 
fejezet 26. számú jegyzetét.

20 Tönnies, Ferdinand: lásd az idézett könyv magyar kiadását: Közösség és társadalom. Az idézet Tatár 
György fordítása, Gondolat Kiadó, Bp., 1983. 177.

21 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 50.
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sága (ekkori verse, az utóbb Harc az ünnepért címmel szereplő költemény költői meta-
forájával: „falba léptem”) abból következett, hogy mindezt egy folyamatosan célratörő, 
homogén beszédmódú verstestté kellett volna egyesítenie. Mivel pedig ekkori verseinek 
többsége e mérték szerint nem látszott számára sikerültnek, 1928 végén lemond a kötet 
összeállításáról. Időbe telt, míg felfedezte: a torzónak látszó versek adják az új lehetősé-
get (verse metaforájával a „csodát”: „s ajtót nyitott a fal”). Ez pedig a homogén verstest 
hagyományos ideáljának feladása, a dialogikus versbeszéd megjelenése.

A dialogikus gyakorlat első poétikai formációja nála a következő: a költő versében  
a környezete börtönszerűsége által meghatározottan szenvedő és akcióba lépő ember ön-
maga meghatározásáért vívott harcát éli át. A korporációkba kényszerítő történelem 
helyett az egyes ember történetét figyeli, amelyben a létező önmaga viszonylatait tuda-
tosítja, beteljesítve önmaga megvalósításával önmaga pusztulását. A történet két nemlét 
közötti idő, amelyben az ember megszüli „gyermekét, a halált”. Amit a gyakorlati poé-
tikában megtalál, az adekvát azzal az egzisztenciálfilozófiai analízissel, amelyet épp ez 
időben Heidegger a Sein und Zeitben kidolgoz. A vers: „áttekinthetővé tenni létében egy 
létezőt, a kérdezőt”. „Legsajátabb létét abból a létezőből érti meg, amelyhez lényege sze-
rint állandóan és mindenekelőtt viszonyul, vagyis a »világból« […] a vitában, amelyet 
magukkal a dolgokkal folytat.”22

Mindennek tudatosodása pontosan is köthető egy Szabó Lőrinc-szöveghez. Még a ho-
mogén hasznossági elv dominanciája idején hangzik el, szinte véletlen elszólásként, a még 
a hagyományos igényeket megfogalmazó, Zilahy A fehér szarvas című színművét mél-
tató-vitató publicisztikába ágyazva: a Pandora 1927-es, harmadik számában, áprilisban: 
„az író […] sok életet él egyszerre és egymás mellett, nem pedig egy elvet”.23

Végeredményben: a húszas évek második felében és a harmincas évek elején nem nem-
zedéki, tematikai stílusváltás történt (illetve csak részben és járulékosan az), hanem pa-
radigmaváltás. A paradigmaváltás lényege tehát nem tematikai, hanem szemlélettől ihle-
tetten beszédmódbeli: a homogén versszemlélet dialogizálttá alakul át. A történelemben 
beteljesedő egy Igazság helyébe az Egy igazságának igénye lép. A megformáltság eltűri, 
sőt kiváltja a hangnemi különbség egyszerre való jelenlétét, a pszichológiai és a logikai 
hangoltság egymást kiegészítő szervező szerepét: a mindennapi életben való jelenlét logikai 
tudatosítását és az e jelenlét viszonyainak átélésében megszólaló pszichológiai minősítést.

A költő érzékelési adatokkal, emlékezettel, információkkal telített tudatában „a te-
remtést építi át” (a Rádiózene a szobában című versből): az alkotásfolyamatban alakulva 
fogalmazódik meg maga a költői személyiség, míg közben létrejön a műalkotás. A klas-
szikus szerkesztettségű modern versben az idealizált centrális elv, az avant-garde-ban az 
úgynevezett formabontás ellenére meglévő célratörő lényegi folyamatosság biztosíthatta 
a vers homogenitását. A homogenitás megszűnése a lényege a dialogikus poétikai gya-
korlatnak. Az önmeghatározás a másságok összefogásából adódik. Ez pedig szükségessé 
teszi a különböző hangoltságú elemek poétikai kiegyenlítődését: a szerkezet szerepének 
hangsúlyosabbá válását (amely bizonyos aspektusból mint újabb fajta klasszicizálódás, 
tárgyiasság jelenik meg a felszínen). Másrészt a szöveg mindenkor is meglévő dialogici-

22 Heidegger, Martin: Lét és idő. Fordították: Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos And-
rás, Orosz István. Gondolat Kiadó, Bp., 1989. 94., 106., 122.

23 Szabó Lőrinc: Magyar sors és Fehér szarvas. Pandora, 1927. 3. szám (április 21.).
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tása kap ekkortól sajátos hangsúlyt, versszervező erőként jelenik meg, beleszólva a szer-
kezet retorikai megvalósulásába is.

1926 után ez a paradigmaváltás megjelenik – a Szabó Lőrincével egy időben – a vi-
lágirodalomban is.24 És ugyanez megtörténik a magyar lírában is, ahol ezt követően két 
szembeszökően markáns és egymástól határozottan különböző jellegű versalkotási mód 
különül el egymástól, válik hangsúlyossá, az elkövetkező poétikai értékrend meghatáro-
zójává. Az Illyés Gyula-féle poétika népi-nemzeti politikai kötöttségű, pedagógiai célzatú, 
realista-ábrázoló, folyamatosan elbeszélő jellegű – és az egyes ember létezési viszonyulá-
saira rákérdező, létbölcseleti ihletettségű, dialogikus szerkesztésű költészet Szabó Lőrinc 
és József Attila pályáján.

A változás leírása, interpretációja már in statu nascendi elkezdődik és a mai napig tart. 
A magam részéről filológiai rekonstrukcióval azt igyekszem bizonyítani, hogy a változás 
nem 1930–1932-ben jön létre, amikor is az újabb versek szériájában, majd pedig a Te meg 
a világ kötetben válik láthatóvá, hanem 1927–1928-ban alapozódik, Szabó Lőrinc köl-
tészete már ekkortól nem vezethető vissza előzményekre, kortárs példákra. Ezt fogja  
ő – inkább filozófusokra utalva – visszaigazolva látni a Te meg a világ idején.

* * *

Egy évtized szemléleti és poétikai paradoxona (1920–1930). Szabó Lőrinc lázadó 
évtizede – írtam monográfiám idézett első kötetének címéül. Kissé hangzatosan (talán 
az illyési, 1945-ös és 1956-os, politikailag taktikus értelmezési modellt25 továbbra is kö-
vetve), magam által azóta is állandóan megkérdőjelezve. Tudniillik ez az expresszioniz-
must és klasszicizálást különböző arányban megtartó és sajátos szimultánsággal keverő 
költészet tematikájában valóban lázadó volt, állandó elégedetlenséggel fordult a kül-
világ felé, ugyanakkor már ebben az évtizedben is tudatosította mindenfajta lázadásnak  
a hiábavalóságát is. Lázadása színeződött Stefan George politikai egzaltációjától, a pro-
testáns keresztény megtisztulásvágytól és a marxista terminológiával vezényelt haladás-
elvtől. Ugyanakkor mindegyik motiváló tényező valamifajta ellenkező ekhót is kap, ezzel 
mintegy groteszkké is téve – akár a költő akarata ellenére is – a verset. George ihlete 
az „Anyaföld” természetmisztikájával helyettesíti a nemzeti megújulást hirdető váteszi 
feladatkört,26 a protestáns hagyomány egyfajta eretneksiratással fedi el a különböző ter-
rorokra emlékező ítélkezést, a keresztény megváltásvágy antihumanista fegyveres láza-
dást helyez kilátásba, a néptribun szociális szónoklatai pedig a történelmi tehetetlenség  
tudatában bicsaklanak meg. A lázadás ezáltal – mint a rend megváltoztatásának módozata –  
mindenképpen erőszakos és antihumanista mivoltával szólal meg a kezdeti avant-garde  
színezetű szabadversektől kezdve (kezdődően az 1920. május 4-én írott, ifjúkorának mes-

24 Erre az összehasonlíthatásra utaltam korábbi tanulmányomban: On the Borderline of Nineteenth and 
Twentieth Century Poetic Discourses: The Appearance of the Dialogical Poetic Paradigm. Neohelicon, 1994. 
1. 61–83.

25 1945-ben az igazolási eljárás során Illyés Gyula politikai érvelése és a költő védőbeszéde egyoldalúan 
a szociális hangoltságot hangsúlyozta költészetében. Lásd Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k.

26 A motívum sajátos továbbéléséről tanúskodik József Attila Ars poeticájának első változata, ahol intertex-
tuálisan jelenik meg ez a georgei–Szabó Lőrinc-i formula: „van anyaföld is, ahol tankok / erősitik föl rímeit!…” 
(lásd a Stoll Béla-féle József Attila összes versei. Kritikai kiadás. Balassi Kiadó, Bp., 2005. 2. kötet, 412. olda-
lán: 573a. Ars poetica [I.] 39–40. sorok; eredetije a PIM Kézirattárában, JA469. sz. alatt).
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tere, Babits Mihály által nagyra becsült, ugyanőt ugyanakkor meg is rettentő Áradás, 
áradás! című verssel).27

Olyan lázadó szólal meg Szabó Lőrinc verseiben 1920 és 1928 között, aki győzel-
met vagy eredményt nem ígér, leginkább pedig a rendbontás megalázó-erőszakos motí-
vumaira hívja fel a figyelmet. Szabó Lőrinccel az a tudat lép be a költészetbe, amelyik 
mindegyik „történelmi” hír hallatára félelemmel reagál: nem a történelem menetét építi 
részvételével, hanem az események ijesztő hatását elemzi. A kívülálló szemével féli az 
eseményeket, mint ezt első kötete, a Föld, Erdő, Isten egyik záró versében, a XXXI. szá-
múban28 klasszicizáló és expresszionista mozaikokból időn kívüli reagálássá stilizálja:

Jelenések

A templomokban sercegve lobbantak ki a fáklyák
s az Istennő szobra magától összeomlott;
mikor kiléptünk a kongó, megriadt utcákra,
véresre gyúlt vitorlák szánkáztak az egen.

A kaszárnyákban sikoltoztak a kürtök;
a halkereskedők ijedten rakosgattak nyitott bódéikban;
a fórumon iszonyú robajjal dőlt össze a Hallgatás Tornya
s mire megjött az éj, felforrtak a kutak vizei.

Ezen az éjszakán történt, hogy a csörömpölő légiók alatt leszakadt az Arno-hid;
ketreceikben bömböltek a cirkuszi oroszlánok,
mialatt messze Erynnisek és Vaskigyók őrjöngtek a zengő ormokon
s forró szelek birkóztak a megtorpadt mezők felett.

Egyszerre felhőkig harsant a Tűz s az imbolygó vörösségben
kőzápor döngölte le a visszhangzó erdőket;
köröskörül tanácstalanúl nyargaltak a fekete folyamok
és félelmükben megrepedtek a tavak tükrei.

Egy sokat változó korban úgy kezd dialógusba a történelemmel ez a költészet, hogy an-
nak megoldás-ígéreteit bárha hangoztatja, folyamatosan vissza is utasítja. A versek szö-
vegébe azért fogalmazódik bele a lázadás retorikája, hogy ezáltal az emberek (közöttük 
hangsúlyosan: maga a költő) helyzetének tarthatatlansága – és az azt ellenpontozó remé-

27 „Délután elvittem Babitsnak. Könyvtárszobájában, a díványán fekve olvasta végig; utána remegni kez-
dett, s azt mondta, hogy »ennél nagyobb verset Vörösmarty óta nem írtak.« […] nyilvánvaló, hogy Babits dicsé-
retében elsősorban a saját félelmei szólaltak meg” – emlékezik 1954. április 18-án a vers keletkezéséről Szabó 
Lőrinc. In: Érlelő diákévek. Összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket 
írta Kabdebó Lóránt. PIM–NPI, Bp., 1979. 301. MTAKK Ms 2271/217.

28 Az Összes versei számára Jelenések címmel dolgozza át. A Vers és valóság emlékezése szerint „a 19-es 
kommün kitörésére és az általa keltett rémületre vonatkozik, lényegileg azonban fantáziajáték”. (Szabó Lőrinc: 
Vers és valóság, i. k. 43.)
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nyek és félelmek – kimondhatóvá váljanak. A költő ekkor inkább a megszólalás retoriká-
ját és nem annyira teljes poétikáját alkalmazza.

A költő poétikailag a személyes megszólalásban már ekkor is az általánosítható érve-
ket, leírásokat formálja (utóbb korábbi költészetének ezeket a mozzanatait emeli ki korai 
versei átdolgozása során). Ugyanakkor a verset uraló retorikában a nyers és szókimon-
dóan önző indulat szólal meg, akkor is, ha nemzete, nemzedéke, írótársai, eretneksége, 
kereszténysége, „proletársága” nevében is beszél. Amikor pedig valamely csoportot szó-
laltat meg, akkor a vers úgy veszi fel azok beszédmodorát, hogy egyben le is leplezze 
mondóit: a program megszólaltatásával a megvalósítás naturalitását is végiggondoltatja. 
Az említett Áradás, áradás! című vers avant-garde kórust megelevenítő megszólalásmódja 
például egyszerre mutat be (bármifajta) terrorista politikai különítményt és jellemzi a be-
fogadók történelmileg kikényszerített elfogadását, de elítélő borzongását is. A „lázadó” 
korszakát az irodalomtörténeti köztudatban leginkább reprezentáló verse, a Kalibán29 
éppen ennek a befogadónak az önpusztító retorikája, amely az önmagára kezet emelő 
ember önpusztító perverzitását fogalmazza. A korszak zárása idején fogalmazott Vezér 
című monológ30 pedig egyszerre hordozza magában a személyes álmodozás önzésének 
retorikáját és az egyéntől idegen hatalmat personaként megfogalmazó megszemélyesítést. 
A messianisztikus vágyakozások évtizedében Szabó Lőrinc talán az egyetlen költő, aki 
belenéz ugyan a politikába, de annak minden mozzanatában máris benne látja annak vis-
száját: megvalósultságát.

Irodalomtörténeti közhely: Szabó Lőrinc tapasztalatlan a politikában, azért tévedhet 
el benne. Első évtizedének költészetét ismerve megkockáztatom: mindenkinél jobban 
ismerte a politika megvalósulásának mechanizmusát. Amikor mindenki reménykedett, 
ő már akkor sem hitt semmiben. Amikor pedig mindaz elkövetkezik, amit sokan várnak, 
mások viszont rettegnek tőle – akkor a megvalósulás során az események levetkezik az 
elmélet és a vágyakozás idején megrajzolt idealizáló álorcát. Ekkor Szabó Lőrinc – a túl-
élés érdekében – az elsők közt veszi fel magánemberként a mimikrit: a költő megelőző 
tapasztalatait ellopja és alkalmazkodik a magánember. De gyanúba mégis a költő kevere-
dik, hiszen a magánember a maga mimikrije gyanánt azokat a verseket mutatja fel, amelyek 
korábban éppen a későbbi alkalmazkodás kényszerű szabályait gondolták végig. Ugyan 
ki figyelt fel arra, hogy Szabó Lőrinc költőként ezekben az időkben sohasem tévedett 
emberellenes tendenciák diktálta retorika követésébe?! Utóbb mégis magának és közvet-
len barátainak kellett apologetikusan hangoztatniok:31 a szélsőséges politikai viharzások 
idején teremtette meg nagyköltészetét (1930 és 1943, a Te meg a világ és az Összes versei 
között). És ezt az utat járja élete végéig, a háborút követő politikai váltás után is (sokszor 
és sokáig a nyilvánosság kizárásával a Tücsökzene, A huszonhatodik év és a Valami szép 
verseiben 1945 és 1957 között). Függetlenedve a politikától. Ami a költőt már nem ér-
dekeli, hiszen amit az jelenthet, azt az ő költészete már megelőzőleg feldolgozta.32 Más 

29 Megjelent: Az Est, 1923. november 11.
30 Megjelent: Pesti Napló, 1928. szeptember 16.
31 Lásd a költő 1945-ös Naplóját és védőbeszédeit. In: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k.
32 Ezért is tévedtek azok, akik 1945 után valamilyen költői önvizsgálatot kértek számon a költőn és utóbb 

kritikáikban az 1947-ben megjelent, önéletrajzi fogantatású létbölcseleti versciklusán, a Tücsökzene című gyűj-
teményén is. Hiszen ő nem utólag, hanem éppen hogy előzőleg megtette mindezt. Ezt hangoztatja 1945-ös Nap-
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világokban33 járhatott, amikor a Szabó Lőrinc nevű magánember (más kortárs költőkkel 
együtt) a történelem kényszeréből évtizedekig a politika mezején botladozott. Védeke-
zett, alkalmazkodott.

* * *

Egoizmus és messianizmus. A húszas évek végén bekövetkező változást a Szabó Lő-
rinc-i lírában az váltja ki, hogy ezt a két dolgot – az egoizmust és a messianizmust – po-
étikailag nem tudta „lázadó” évtizedében egymással összhangba hozni. Már a Fény, fény, 
fény kötet idején, 1924–1925-ben így fogalmazza meg az egót, verscímbe emelve: Nézek 
s ezer arcom visszanéz.34 „Ez itt a világ és benne én”; „Hol nem? Mi lehet, / ami nélkülem 
is él?”; „Minden vagyok én, semmi vagyok én, / és változás – –”; „ki ellenem tusakodik, 
/ molyként szétmorzsolom”;

– ma még – – mert forog a tükör és
még érdekel ez a Sok,
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordúl, ha fordulok,

de holnap – – A tükörből – talán –
kilépek – pattan az ég – –
s csengő sikollyal összetörik
a nagy szappanbuborék.

És a korszak zárásakor ugyanezt a Vezér című versben imigyen ismétli meg:

Elbúcsúztam magamtól. Hogy mi lesz,
én is csak sejtem. Testem óriás
keretté tágult. Legnagyobb alázat,
te, legnagyobb hit, segíts meg! Segíts
te is szerencse! Minden kész. Jelen
vagyok az ország hetven városában,
ötszázezer szuronyban mutatok
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül a jel:
én megszűnök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.35

lójában és védőbeszédeiben is (lásd Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz idézett gyűjteményét és jegyzeteit). 
Csakhogy ez a számvetés nemcsak a fasiszta, de a marxista kötelékekből is jó előre kiemelte ezt a költészetet.

33 Az 1938-ban, a Vezér átírt változatával megjelenő Harc az ünnepért kötettel egy évben keletkezett vers 
címe. A költő következő, 1943-ban összeállított Régen és Most című kötetében jelent meg utóbb.

34 Megjelent: Pesti Napló, 1924. június 22.
35 A vers idézett része az 1938-as Harc az ünnepért kötetből való. Ugyanez a rész a Pesti Napló 1928. szep-

tember 16-i számában imigyen hangzik:
Most elbúcsúzom magamtól. Mi lesz,
nem tudja senki. Én sejtem. Amit
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Az ego számára nincs történelem, minden az én függvénye, és ennek az énnek a meg-
szűntével megszűnik a világ is. Ugyanakkor ez az ego önző akaratával mégis visszahozza 
a világot, vele együtt a politikát és a történelmet, sőt egyfajta – most mindegy, milyen –  
„haladást” is: „A cél: én vagyok, a cél én magam”.

Ez a „lázadó” értelmezés – a maga szimultán technikájával – ki is zárja, be is hozza 
a történelmet a versbe: az ego nem lehet ugyan a történelem hordozója, mégis abban, 
azáltal, sőt annak ellenére nyilvánulhat csak meg. Tehát az ego-lét és a Vezér-lét között 
valamilyen logikai ellentmondásnak kell lennie („Elbúcsúztam magamtól”).

A poétikai váltás szükségességét a Vezér című vers 1928-as változata jelentette be, 
a bekövetkezett változás jellegét az 1938-as átdolgozás magyarázza.36 Az ego személyes-
ségének és a történelemben élésnek a kettősségét az 1928-as vers tematikailag egyezteti 
és ebből következően a vers beszédmódjának retorikai egységét poétikailag is hitelesként 
szimulálja, az 1938-as átdolgozás ezt a kettősséget már csak tematikailag kezeli egybe-
olvashatóként, poétikailag éppen az összeolvasztással utal egyfajta abszurditásra is. Egy 
vagylagosságot tisztáz ki poétikailag az átdolgozás a vers múltjából: meghallja a dialó-
gust a történelmi persona hatalmi retorikája és a tudatában a mindenséget saját képére 
és hasonlatosságára átépítő önző ego mindent-akarása között. A monológban megjelenik 
a dialógus: a grammatika szilárd váza ugyanazzal a szöveggel két gondolati építményt 
válthat ki.

         – Én vagyok
a nép, az ország: minden porcikám
és minden percem és gondolatom
szétosztogattam s egy-egy katona,
egy-egy élet lett mind: akaratom
vérben és húsban iker másai:

A kulcsszó: az akarat. Az akarat, amely 1928-ban még összekapcsolta a két brutalitást: az 
egót és a történelmet. Az 1930-tól megújuló Szabó Lőrinc-i költészet egymást oppozíció-
ban láttató elemeit. Az akarat szó hasonló grammatikai jelenléte 1938-ban megmagya-
rázza, hogy ugyanaz az akarat két, különnemű valamivel is társulhat, és ezáltal egymás 

megindítottam, most az az egyetlen
lehetőség, egyetlen helyes út.
Csak erőm legyen, legyen önuralmam
s meglesz a győzelem: jelen vagyok
az ország kétszáz városában, én
indulok meg félmillió szuronyban
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül az ágyú:
én megszűnök s testem épületében
megmozdul egy világ gépezete.

36 Az ilyenfajta átigazításról írja az Összes versei 1943-as Az olvasóhoz címzett utószavában: „Nem hami-
sítottam a múltamat, hanem most mutattam meg igazán. […] A versek váza, alkata, csontozata mindegyiknél 
mutatta, súgta, elém rajzolta, szinte követelte a végső formát, az egyedül helyes, sőt egyedül lehetséges megol-
dást”. (Singer és Wolfner, Bp., 1943. 679., 678.)
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ellentéteivé is teheti azokat. A Dichter-elv és a Führer-elv itt már egymás rovására akar-
hat csak. Olvashatom így is, de olvashatom úgy is. Leginkább: a kettő dialógusát.

„Legyen a költő hasznos akarat” – retorizálta a lázadás ars poeticáját fogalmazva 
A Sátán Műremekei kötet záró verse.37 Végül is éppen ez, a programja okán szocialistá-
nak is feltűnő programvers válhatott volna ennek a költészetnek a buktatójává, amellyel 
deklaráltan feloldani vélte önzés és néptribunság A Sátán Műremekei idején polarizá lódó 
ellentétét, és amelyben egy hagyományos retorikához kötötte vissza programszerűen 
költészetét. Nem pedig a Vezér című, melyet évtizedekig többféle – egymással sok-
ban ellentétben álló – politikai kánon minősített költői vereséggé is. A programversben  
a Költő–Messiás képlet azonosítódik, megelőzve a Vezér monológját, amely már érzékeli 
az ellentmondást, és az azonosításból való kioldódást, a Költő szemlélő kívülmaradását 
is feltételezi.38 A Vezér létrejötte éppen azt is tudatosítja, hogy olyan tematikai ellent-
mondásokba keveredett ez a költészet, amelyet hagyományos beszédmóddal nem lehet 
feloldani. A hagyományos beszédmód poétikai és filozófiai lefokozódáshoz vezet, költői 
elhalást előlegezhet meg. Bekövetkezett ez is 1929-ben: a kötet meg nem jelentetése és 
egy éves hallgatás. Vagy pedig le kell vonni az 1927–1928-as évek (köztük a Vezér című 
vers) következtetését, kiszabadítani a megjelenő poétikai sejtelmeket. Ez következik el 
1930-tól.

Ha egy évtizeden keresztül öntudatlanul szolgálta egyszerre – Croce esztétikájának 
történetileg megkülönböztető terminológiájával élve – a pedagógiai és az öncélú művé-
szet elvét, most már tudatosan eljutott a paradoxon kimondott megjelenítéséhez. Eddig 
csak poétikailag jelentkező bizonytalanságként formálódott: a klasszicizálás és a külön-
böző avant-garde motívumok villódzásában és az egyértelmű állásfoglalást kerülő gro-
teszk kétpólusúságban.

Ha pedig a költő „hasznos akarat” akarna lenni, akkor a változtatás reményével kel-
lene harcba szállnia. De a gyakorlatban éppen a tehetetlenséget kell tudomásul vennie. 
A Pesti Napló 1927. április 17-i számában jelenik meg a politikai tárca értékű Tízezer 
magyar gyermek című vers. Veszélyes poétikai tapasztalattal: a vers folytatja A Sátán Mű-
remekei építkezését, versmondatait és érvelő retorikáját. Csakhogy az egész versszerűvé 
tevő cicomákkal díszített. A költő a hagyományos úton ekkor kerülne – költészet helyett 
– a költőiesség útjára. Ugyanakkor a versen kívül hoz egy olyan feszes mottót, amely má-
ris magában rögzíti a későbbi Szabó Lőrinc-versbeszéd jellegzetes helyzetét: egyszerre 

37 Megjelent a Magyarország 1926. május 1-jei számában, A költő éljen a földön címmel. Válogatott verseibe 
1934-ben nem veszi fel, csak az Összes versei számára igazítja meg A Költő és a Földiek címmel.

38 Életrajz és textológia sajátosan ismétlődő jelenete Szabó Lőrinc pályáján: a megidézett két verset a pályá-
ját féltő magánember más-más történelmi helyzetben politikai alibiként is ki akarja használni. A Vezér 1938-as 
kötetbeli közlése egyfajta utalást is jelenthetett a győztes vezérek korában az előzetes költői megrajzolásra. Az ezt 
követő űzöttségében, a háború után pedig még életmeditációjába, a Tücsökzenébe is tanácsosnak vélte beledol-
gozni A Költő és a Földiek című verset az akkoriban politikai okokból ismét megkívánttá vált szociális-törté-
neti tematikája okán. A költő mégis mindkét esetben megrontotta a helyezkedés-védekezés pozícióját. A Vezér 
esetében a régi vers ellentéteit hangsúlyozza ki a poétikai megformálással; a másikat a Tücsökzene 264. A Költő 
és a Földiek című darabjában pedig idézőjel közé tette, mintegy kijelentve, „nem ér a nevem”. Mint ezt utóbb, 
a Vers és valóság (i. k. 50. és 244.) verselemzései során be is vallja: „Azért van a teljes vers idézőjelbe rakva, 
mert mintegy distanciát akartam jelezni, azt, hogy mindezt nem okvetlenül a mostani énem mondja, hanem az 
1926-os, vagyis A Sátán Műremekeié. […] A vers pontosan követi A Sátán Műremekei ars poeticájának a gon-
dolatmenetét.” (i. k. 244.)
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lázadó és tehetetlen. Benne a korabeli expresszionista baloldali marxista terminológiájú 
versbeszédet ellenpontozza:

A: rettenetes. De ne törődj vele, mert mindezen nem lehet változtatni.
B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még rettenetesebb!

A kettő közötti poétikai ellentmondás végül is nemcsak a versbeli főszereplő szociális 
tisztviselő-fiatalember, hanem a vers-történetet elbeszélő költő tehetetlenségét is mutatja. 
Kétféle kétségbeesést szembesít: a történet szociális megoldatlanságából fakadót és a költő 
poétikai csapdájából következőt. Maga a kétségbeesés válik ezáltal a vers alkotói témájává:  
az elbeszélés feldolgozhatatlansága, esztétikai megoldhatatlansága. Ez vezet ebben a vers-
ben egy Szabó Lőrinctől idegen záró képhez, amely majd az őrültséggel küzdő József 
Attila költészetében fog visszatérni, a Nagyon fáj hasonlóképpen a megoldatlansággal 
szembesülő világában. Szabó Lőrincnél a zsákutca mélypontja: a jajkiáltás.

s mint cellábazárt néma őrült,
ki csak dühöng s ajtót nem lel sehol:
mellében futkos és ugat
egy új, vad, állati sikoly.

1938-ban visszatekintve, a Vezér című vers átdolgozásakor aztán már tudja a költő, hogy 
a feltorlódott ellentmondás megoldásaként a csak „hasznosság”-elvvel, a versben is csak 
politikussá válással szemben a Szabó Lőrinc-i utat találta meg. Ehhez az alázatossá vá-
lás helyett egyfajta szerencsére, kiszámíthatatlanságra is szüksége lehetett („Segíts te 
is, szerencse!”). De éppen ez a segítségül hívott erő, a szerencse az, amelyre az 1928-as 
Vezér-versben még inkább csak a credo quia absurdum értelmében hivatkozik. Érzi a fe-
szültséget, és érzi ösztönösen, hogy innen kell kitörnie, ha valóban meg akarja újítani 
költészetét.

Próbálom a vers diktátor-personájáról leválasztani az ego igényét, igyekszem a vers-
ben az újabb poétikáért folytatott küzdelem hősét megfogalmazva látni:

A cél: én vagyok, a cél: én magam
és valami, amit magam sem értek,
mert úgy használ föl engem is, miként
én a többit, de amíg ösztönöm
és a szerencse meg nem csal, e cél is
előre birtokom.

Tudja, hogy valamilyen történés előtt áll költészete is: amely cél máris benne van a vers-
ben („előre birtokom”).

A fesztáv óriásira nyílik, de ezt csak a végső, 1938-as változatban képes megfogal-
mazni. Olyan segélykérés serken ki a versből, ami egyébként a legidegenebb a Szabó 
Lőrinc-i lírától. Akkorra tudja nevén is nevezni, hiszen már – mint az övétől idegent – ki-
iktatta költészetéből; de – mivel lehetőségként az eredetiben is benne élt – csakis an-
tedatálva (1938-ban az 1928-as dátumot hangsúlyozva) használja: „Legnagyobb alázat, 
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te, legnagyobb hit, segíts meg!”. Egy olyan múltbeli állapotot rögzít ezzel, amely újabb 
tudása, poétikai-filozófiai biztonsága horizontjáról visszatekintve már megmagyarázhatja 
a váltást előkészítő-kikényszerítő előzetes retorikai-poétikai állapotot.

1938-ban már tudja, hogy a meglévőből ki lehetett hozni a változottat. De az 1938-as át-
dolgozáskor azt is tudja, hogy 1928-ban a feltalálás „szerencséje” még hiányzott. Mond-
hatnám magam is visszatekintve: éppen a bizonytalansági reláció értelmében kellett hogy 
kilicitálja a maga számára a nagyköltészetet. A kiválást a tizenkilencedik századi költői 
hagyományból. (De hiszen magát a fizikai-matematikai törvényt is – amelyre célzok ez-
zel – épp azokban az években erősítik meg: kutatásait a Vezér verssel szinte egy időben 
védi meg Heisenberg.)

A szerencse? A véletlen? 1928 és 1938 között egy filozófus tanította meg Szabó Lő-
rincet elutasítani az előző évtized retorizált állapotát. Költészetének 1938-as horizontjáról 
visszatekintve már tudja, hogy annak a poétikai állapotnak a szimpla folytatásai költői 
értékvesztéshez vezettek. Az ő költészete a korábbi alkotóelemeket – dialógusba hozva –  
opponálhatta.

És ez a váltás több, mint egyetlen költészet megképződésének feltétele. Olyan filozó-
fiailag megsegített és visszaigazolt, poétikailag kimutatható változást – költői paradigma-
váltást – jelent, amely Szabó Lőrinc költészetét – éppen mert meg merte képezni a költő 
– költészettörténeti eseménnyé avatja.

* * *

Költői ötletek a paradoxon feloldására. Váltás következett be, amely a korszak lírájá-
nak egészét – így-úgy – jellemezte. Csakhogy minden költő egyetlen példány, és éppen 
ezért nem lehet csak korszak-meghatározókkal jellemezni. Meg kellett keressem az eddig 
is számba vett életrajzi, stílustörténeti és poétikai mozzanatok mellett azt a specifikumot, 
ami Szabó Lőrinc sajátos váltását nemcsak előidézte, hanem végül meg is erősíthette. De 
éppen annak magyarázatával maradtam sokáig adós, hogy mi által tudatosodik az ő szá-
mára az ekkor bekövetkezett váltás.

Ekkor lép be rövid időre, de annál nagyobb intenzitással a költő életébe egy másik, 
idősebb költő: Juhász Gyula. Nem is a költő, hanem a beteg ember. A hol egyik, hol másik 
idegszanatóriumban (a drágább Siestában és a közönségesebb Schwartzerban) szenvedő 
költő Szabó Lőrincék új, Németvölgyi úti lakásának szomszédságában él, Szabó Lőrinc 
meglátogatja, talán azért is, mert ismerős a hely – nemrég éppen a Siestában lábadozott 
öngyilkossági kísérlete után az ő felesége is –, s a két költő együtt keresi fel tüdőbajban 
elhalt társuk, Tóth Árpád sírját, kirándulásként a közeli temetőben. De figyeljük csak 
a költő emlékezését Juhász Gyuláról írott esszéjében:

„Első látogatásom már nagy birkózás volt a makacsságával. A zavar és megdöbbenés 
negyedórája után valami felelősség és szégyenérzet kezdett szorongatni, […]. Hát nem 
tudok segíteni? […] Mint gyors ragály, szállt meg a sötétsége. Fájdalma felbolygatta min-
den dekadens hajlamomat. Egyszerre csordultig töltött a gyűlölet az egész mindenség 
ellen, az élet rejtélyes kormányzói ellen, akik a végtelen anyagnak ebbe a hozzám hasonló 
kis parányába annyi szenvedést, annyi feketeséget és kétségbeesést zsúfoltak össze. Fel-
lázadtam ég és föld ellen, a pillanat borzalma és reménytelensége meggyőző szavakat 
adhatott a számba, s az átvett fájdalom meggyőző csengést a hangomnak. Csöndesen és 
sötéten, gyötrődve és összefüggéstelenül szidni, gyalázni kezdtem az életet. Azonosítot-
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tam magamat a beteggel, igazat adtam minden komorságának, hogy ingereljem. – Állj 
bosszút a kínzódon azzal, hogy nem veszed tudomásul! Kezdd figyelni agyadban az iszo-
nyúság férgeit, és mondd neki azt, amit én szoktam mondani a szenvedésnek, ha már 
elkerülhetetlen, mondd azt, hogy »nem fájsz, hanem érdekelsz«! – Az ellent-nem-állás 
elvével dolgoztam, átvettem a kiindulópontjait. Eltelt egy fél óra, egy óra. Lelki tech-
nikát vázoltam föl, módszert rögtönöztem, felnagyítottam a magam hasonló kínjait, és 
magasztaltam kedvelt lelkigyakorlatomat, a buddhista önmegváltást: a fájdalom vállalá-
sát és megsemmisítését. Ijesztő dolgokat találtam ki magamról az élet gonoszságának és 
aljasságának példázására, egy részüket nem is kellett kitalálni. Nehéz titkokat bíztam rá, 
meg mertem tenni, »hiszen őrült«. Sejtelmem sincs róla, hol futott a határ a valóság és 
hipnotizáló ihlet közt. Még feketébb éjszakát festettem az éjszakájára, és egyetemesen 
»lepleztem le« minden áltatást […]. Úgy éreztem, hogy lényegileg mindenben igazat mond-
tam neki.”39

Ez a terápia egyúttal a Te meg a világ költői módszertanát is jelentette. Az őrült köl-
tővel való „együttdolgozás” olyan módszerhez segítette Szabó Lőrincet, amely a korábbi 
lázadó perlekedéseket egységes egésszé szervezhette. Az aktor és néző küzdelme nem 
más, mint Szabó Lőrinc színjátéka Juhász Gyula lelkéért. A terápia olyan színjátékot ala-
kított, amely Szabó Lőrinc költészetében létrehozta a „tükörszínjáték”-ot.

A filantróp tevékenység egyben a költő kísérleti laboratóriumát gazdagította, az őt is 
épp ekkor izgató problémák megoldását segítette. Ami az egyik ember számára néhány 
fájdalmas-világos pillanat maradt az éjszakába vezető úton, az a másik költőt megmen-
tette a haláltól, költészete elnémulásától. Hiszen a költő lázadó évtizedének, eddig vezető 
költői hagyományának utólagos elrendezéséről is szó van ebben a szellemi építkezésben. 
A Kalibán!-tól A Sátán Műremekeiig, illetőleg az 1927–1928-as versekkel bezárólag egy 
olyan költői világot hozott magával, amely minden egyes versében fel akarta robbantani  
a világot, de ugyanezekben a versekben tudomásul is kellett vennie, hogy ez a világ fel-
robbanthatatlan. Ha erre a lázadó korszakra világirodalmi modellt keresnénk, Doszto-
jevszkij akkor még kevéssé méltatott, azóta a figyelem középpontjába emelkedő regé-
nyét, A kamaszt említhetem. Szabó Lőrinc nemcsak ismerte, de méltatta is az 1921-ben, 
Trócsányi Zoltán fordításában A siheder címmel megjelent könyvet: „Az egész három-
kötetes regény, Dosztojevszkij egyik fő műve, a maga bonyolult és szinte kibogozhatatlan 
cselekményével egyetlenegy, fanatikus hittel vallott ideának ad keretet – a siheder érzi 
a Pénz hatalmát és olyan gazdag akar lenni, mint Rothschild. – Egész élete kínos vergő-
dés, mert törvénytelen származása miatt mindenütt lenézik, de tudja, hogyha egyszer övé 
lesz a Pénz, akkor mindenki hódolattal görnyed elébe. Nem az önzés teremti meg agyá-
ban ezt az eszmét, – hiszen a siheder maga az önzetlenség, – nem aljas öncélt lát a pénz-
ben, hanem eszközt. Tulajdonképpen nem is a pénzre és nem a hatalomra van szüksége, 
hanem csak arra, amit a pénzzel meg lehet szerezni, és ami hatalom nélkül el nem érhető: 
az erő magányos és nyugodt tudatára. Függetlenség! – ez a végső cél, amelynek birto-
kában aztán akár szét is osztja vagyonát az emberek közt, szívesen jár ócska kabátban, 
rongyos esernyővel és önként választja mindenütt az utolsó helyet. […] A siheder sokkal 
egészségesebb gondolkozású, mint az anarchista Raszkolnyikov, akit valósággal megbe-
tegít a maga eszméje, egészségesebb és reálisabb érzékű, bármily ügyetlenül és félszegen 

39 Szabó Lőrinc: Találkozások Juhász Gyulával. In: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 402–403.
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forog is az emberek között. Sok benne a tapasztalatlanság, a fiatalos zöldség, eszméje 
megvalósítása természetesen nem sikerül: a siheder mindvégig szegény ördög marad, 
s a regény végén eltűnik szemeink elől, nem tudjuk, mi lesz vele.” Szabó Lőrincnek ez 
a Pesti Naplóban 1921. november 6-án megjelent ismertetése bármelyik versének szer-
kezetévé válhatna a Föld, Erdő, Isten utánról A Sátán Műremekeivel bezárólag. De amit 
hozzáfűz, már a dialogikus beszédmód paradoxiáját előlegezi: „Gyönyörű szenvedés ezt 
a regényt olvasni.” Az imigyen leírt csapdahelyzetből természetes út vezet vissza a re-
gényt is ihlető műhöz: Der Einzige und sein Eigentum.

* * *

A paradoxon feloldása: Stirner belép a beszédmódba. Ez a pillanat lesz az, amikor fel-
fedezhette, hogy amivel egy évtizede küszködik, az már a megelőző századi filozófiában 
megfogalmazódott. Amit a Vezér vers ellentmondásaként az ego és a történelem szét-
kívánkozásaként észlelhetett,40 azt nemsokára megtalálta Stirner41 Der Einzige und sein 
Eigentum című művének42 bevezetőjében:

„Aber seht doch jenen Sultan an, der für »die Seinen« so liebreich sorgt. Ist er nicht 
die pure Uneigennützigkeit selber und opfert er sich nicht stündlich für die Seinen? Ja 
wohl, für »die Seinen«. Versuch’ es einmal und zeige Dich nicht als der Seine, sondern 
als der Deine: Du wirst dafür, daß Du seinem Egoismus dich entzogst, in den Kerker wan-
dern. Der Sultan hat seine Sache auf Nichts, als auf sich gestellt: er ist alles in allem, ist 
sich der Einzige und duldet keinen, der es wagte, nicht einer der »Seinen« zu sein.”43

40 Hogy 1928-ban még nem ismeri Stirner beszédmódját, azt éppen a Vezér című vers átiratában idézett 
– jelenlétével a Szabó Lőrinc-i költészet múltjára visszautaló – két kifejezés jelezheti. Az „alázat” és „hit” 
a Stirner-féle beszédben válik negatív kulcsszóvá, amely éppen a történelemmel („jövő”) kapcsolódik Az Egy 
álmaiban, természetesen elutasítva: „Mire várjak még tovább, a jövőt lesve alázatosan?” 1938-ra ezek a fogal-
mak dialogizált jellegűek, jelenlétük egyszerre távolító hatású (Stirner-féle beszéd), de akkor már egyfajta poé-
tikai „ünnep”, a dialogikus poétikai paradigma klasszicizálódásának, szintetizáltságának sugallatát is hordozó. 
A vers 1928-as fogalmazása idején azért nem jelenhetnek meg a versben, mert a költő számára ez a két kifejezés 
még – sem filozófiailag, sem poétikailag – nem jelent semmit.

41 Rába György 1972-ben megjelent monográfiájától kezdődően a szakirodalom Russell filozófiai gondola-
taival egyezteti Szabó Lőrinc költői fordulatát. Ezek az értelmezések Szabó Lőrincnek egy későbbi visszatekin-
tésére mennek vissza, amelyben arról beszél, hogy újabb költői alakulásakor a megerősítést Russell példájától 
kapta („Rendben vagy, te is egy lehetséges világ vagy, fiatalember”, in: Kőhalmi Béla: Az új könyvek könyve. 
Gergely R. Kiad., Bp., 1937. 305.). De itt a költő utólagos visszaigazolásról beszél. Stirnerről életében hall-
gat: tudatos elhallgatás vagy kriptamnézia folytán? Sírotúli üzenetében, a Vers és valóságban említi csak meg,  
Az Egy álmai című verssel kapcsolatban (i. k. 57.). A magam részéről a kapcsolat első hangsúlyos említését 
Baránszky-Jób Lászlóval való beszélgetéseim során hallottam.

42 Sajnos Stirner művének teljes magyar fordítása nem készült. Ezért a német eredetit idézem, jegyzetben 
adva meg a magyar megfelelőt (fordította Hell Judit). Az általam használt német kiadás: Stirner, Max: Der 
Einzige und sein Eigentum. Reclam, Leipzig, [1892] 13–14. A továbbiakban a német szöveget ebből a kiadásból 
idézem. A jegyzetbeli angol fordítás a Stirner, Max: The Ego and his Own. Edited and introduced by John Car-
roll, Harper and Row, New York, Evanston, San Francisco, London, 1971 kiadást követi.

43 Stirner, Max: Der Einzige und sein Eigentum, 13–14. [„De nézzétek csak a szultánt, aki oly jóságosan 
gondoskodik az »Övéiről«. Nem ő maga-e a merő önzetlenség, s nem áldozza-e föl magát óránként az Övéiért? 
Igenis, az »Övéiért«. De próbáld csak meg egyszer, hogy úgy mutatkozz meg, mint aki nem az Övé, hanem mint 
aki Tenmagadé vagy: miértis egoizmusa alól kivonod magadat, börtöne kész számodra. A szultán a semmire, 
csupán önnön magára épített mindent: ő egy személyben minden, önmaga számára az Egyetlen, és nem tűr 
senki olyat, aki azt merészelné, hogy ne »Övéinek« egyike legyen.”]
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És ugyanezt végigviszi az Isten, a haza, a szabadság, a szeretet, a jog, a liberalizmus 
megszemélyesítésén keresztül, szembefordul mindennel, ami az individuális személyisé-
get valamely közösségi cselekvéshez fűzné, illetőleg valamilyen korporáció tagjává avatná. 
Úgy teszi fel a kérdést, hogy erre válaszként, folytatásként a költő csakis ezt írhatja majd: 
„Ha mindig csak megértek, / hol maradok én?” (Az Egy álmai)44

Lehet Stirner filozófusként különc epizódfigura, lehetett politikai programadóként vég-
letes zsarnokságok – egy Nero vagy Caligula – szentesítője. De poétikailag jelen esetben 
felszabadító hatással volt Szabó Lőrincre. Stirner belépése ebbe a költészetbe az inter-
textualitás egy sajátos esetét is jelentheti. Hozta számára az általa utóbb Russell nevével 
jellemzett modellt (a lehetséges út kényszerű követése és a követés szuggerálása helyett 
az egyes embernek „egy lehetséges világ”-ként való megjelenését), ugyanakkor ennek az 
egy lehetséges világnak a berendezkedését elősegítette gondolattal, szóval és cselekedet-
tel. Biztatta gondolatmenetét, hangolta beszédmódját, szövegszerűen beleépült az alko-
tás folyamatába és retorikájába, esetenként pedig egész verseket közvetlenül is kiváltott 
(méghozzá a legkiválóbbakat: például a Semmiért Egészen vagy Az Egy álmai címűeket).

Tematikailag Stirner meggyőzte a költőt, hogy a kereszténységnek és általában az is-
tenhitnek nem az ateizmus, a konzervativizmusnak nem a liberalizmus, az államnak nem az 
anarchia, a kizsákmányolásnak nem a forradalom, a rabságnak nem a szabadság, a nem-
zeti elnyomásnak nem a függetlenség, a kisemmizettségnek nem a jog, a patriotizmusnak 
nem a hazátlanság az alternatívája. Mindenféle lázadás vagy elkötelezettség csak újabb 
rabság kezdete. A polgári erények pedig önmagukban hordozzák az ember függőségét.

Fülep Lajos a századelő – Lukács György baráti közelében élő – esztétája, a Szellem 
című (1911), Firenzében szerkesztett folyóirat társszerkesztője, a huszadik század leg-
elején45 imigyen vonja le mindennek következtetését: „…a Stirner-féle egoizmus önma-
gam megtalálása, önmagamnak minden fixa ideától abszolút függetlenné tevése; ezután 
nézhetek utána, hogy – mire is van nekem szükségem. Stirner egoizmusa – bizonyos 
megalkuvással – tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindent magamra vonatkoztatok, ön-
tudatosan; nem pedig Istenre, emberiségre, hitre, igazságra, társadalomra stb. Legkevésbé 
magam nem engedem ezekre az ideákra vonatkoztatni, engem, a teremtőjük; én tehetek 
velük, amit akarok, ők nem tehetnek velem semmit. Egyszer s mindenkorra véget akar 
vetni annak a végtelen munkának, hogy régi szentségeket, ideákat, igazságokat újakkal 
helyettesítsünk – hogy folyton legyen miknek szolgálnunk –, melyek éppoly relatív érté-
kűek, mint a régiek; a pontot akarja odatenni a pusztán ideákból összerakott, ezért a vég-
telenségig nyújtható mondatnak általa megtalált végére; a pont, az – Én vagyok. […] Stir-
nerrel be van fejezve a küzdés önmagunkért minden elképzelhető fantommal szemben: az 
Én megtalálta önmagát az évezredek vándorlásában, nem akar mást, mint önmagát, ami 
a sajátja. Stirner etikai szkepticizmusa és szubjektív idealizmusa egyformán ellensége 
mindenfajta morálnak, államnak, társadalomnak, szocializmusnak, liberalizmusnak. Az 
individuum, az egyén korlátlan akarati és cselekvési szabadsága a célja ennek a filozófiá-
nak, szemben minden doktrínával, megkötő formával, elnyomással. […] Nem a jövőben, 
mint a vágyaim tárgya, él a valódi ember, hanem jelen van, itt él – mondja Stirner. […] 

44 Megjelent: Pesti Napló, 1931. március 15.
45 Fülep Lajos: Stirner, a Szerda című folyóiratban, kötetben újraközölve: Fülep Lajos: Egybegyűjtött írá-

sok, I. MTA Művészettörténeti Kutatócsoport kiadása, Bp., 1988. 312–323.
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Stirner szerint minden pillanatban a legtökéletesebb vagyok, aminél tökéletesebb már nem 
is lehetek. Mert minden pillanatban éppen annyi vagyok, amennyi lehetek, és nem is kell, 
hogy több legyek. […] Az ember beleszületik kötelékekbe, melyek végzetesek korlátlan 
szabadságára és egoizmusára; az »Egyedülvaló« azonban megsemmisíti e kötelékeket, 
agyrémeket, nyakunkra nőtt saját alkotásainkat, hívják bár őket társadalomnak, népnek, 
államnak, családnak, házasságnak, bárminek. Vedd el, amire szükséged van – ez mind-
nyájunk harca mindnyájunk ellen. Stirner »Krieg aller gegen alle«-ját sem kell azonosítani 
Nietzsche »Wille zur Macht«-jával. Stirneré az önmagamért való küzdés, önmagamat és 
mindazt, ami az enyém, amit magamévá tudok tenni, küzdöm ki az emberek közt; a cél 
bennem van, én magam vagyok az, magának a »Macht«-nak teremtője. […] Ez az »Én«, 
az alkotó Én, egyszersmind birtoklója a szellemi és a látható világnak, természetnek, tör-
ténelemnek. Minden az »Én« teremtménye, mindennek ő – a tökéletes – mértéke. […] 
Az én szabadságom akkor tökéletes, ha egyúttal – hatalmam is; ekkor én megszűnöm 
puszta szabad ember lenni, »Birtokló« vagyok. […] Fichte visszavezeti a mindenséget 
a végtelen Énre, a »tiszta Énre«, az Ichheitre; Stirner a véges Énre épít, mellyel elpusztul 
minden.”46

Ez vagy, ez a test, mely
mint szent kerítés
őriz örökké;
s értsd meg: csak egyszer!
csak most! csak itt! és
sehol soha többé!

Soha! – megtanúld.
Csak most! – ne hallgass
őrültek szavaira.
Bármily nyomorúlt
vagy is, te vagy csak
életed ura.

Irtóztató
magány a harcod
idegenek között;
élj, ha ez a jó,
halj meg, ha az jobb:
nincs senkihez közöd.

……………………

Soha! – Számkivetett vagy,
de úr, ne felejtsd el!
Kívüled semmi sincsen:

46 Fülep Lajos: Stirner, i. h. 314–315., 313., 316–317., 319.
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egyetlenegy vagy
egyetlenegyszer
s oly árva, mint az isten.

(Egyetlenegy vagy)47

Hát nem mibennünk fáj a világ,
ha vannak sebei?
Már roskadok, s egy terhemet is
ki veszi, ki veszi le?
Mi közöm az olyan világhoz,
amelynek hozzám nincs köze?

……………………

Ne magamat? De! Magamat!
Mindenki magát!
Nem magamért, mindenkiért
siratom én a magányt.
Magad vagy, Ember, a hadsereged,
és a harc rémületes;
undorodj s halj meg, tiszta szív,
de míg bírsz, védekezz!

(Ne magamat?)48

Valóban Stirnernél az Én a Semmi és a Minden: „Gott und die Menschheit haben ihre 
Sache auf Nichts gestellt, auf nichts als auf sich. Stelle Ich denn meine Sache gleichfalls 
auf Mich, der Ich so gut wie Gott das Nichts von allem andern, der Ich mein alles, der Ich 
der Einzige bin. Hat Gott, hat die Menschheit, wie ihr versichert, Gehalt genug in sich, 
um sich alles in allem zu sein: so spüre Ich, daß es Mir noch weit weniger daran fehlen 
wird, und daß Ich über meine »Leerheit« keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht 
Nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem 
Ich selbst als Schöpfer alles schaffe.”49

Ezután már megszűnik a klasszicizálás és avant-garde egyszerre jelen lévő, a vers be-

47 Megjelent: Pesti Napló, 1930. szeptember 28.
48 Megjelent: Pesti Napló, 1931. január 25.
49 Stirner, Max: i. k. 14. [„Isten és az Emberiség a Semmire építettek, semmi másra, mint önmagukra. 

Ugyanígy Én is Önmagamra építek, az Én épp úgy, mint az Isten, minden más Semmije; Én önmagam számára 
minden, Én, az Egyetlen vagyok. Ha az Istennek, ha az emberiségnek, miként ti állítjátok, önmagában véve 
elegendő szubsztanciája van ahhoz, hogy önmaga számára minden legyen, akkor úgy érzem, Énbelőlem még 
kevésbé hiányzik ez, és nincs okom panaszkodni »ürességem« miatt. Én nem az üresség értelmében vagyok 
Semmi, hanem a teremtő Semmi vagyok, az a Semmi, amelyből alkotóként Én magam teremtek mindent”.] 
(A Gehalt szubsztanciaként való fordításakor az angol szöveget követjük, vö. 41.)
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szédmódját zavaró, abba nem szervülő kettőssége a retorika és poétika egyeztethetetlen-
ségéből eredően groteszkbe forduló tematikában. Logikusan kimondhatóvá, sőt – egyes, 
didaktikus esetekben – a filozófust utánamondhatóvá válik a gondolatmenet, amely elvá-
lasztja a költőt a felvilágosodás kora óta örökül kapott, „hasznosság”-elvű etikai megnyi-
latkozáskényszertől. A Felirat című szonett50 a Stirner-könyv mottója is lehetne, annak 
mintegy végletes sürítménye:

Menteni, menteni, megmenteni!
Könyörögni az istennek, aki
megúnta örök trónját, ingatag
angyaloknak, hogy le ne bukjanak,

visszaszegezni hulló csillagot,
mosni a felhőt, ne fogja mocsok,
látni a rosszat: nincs semmi szilárd:
és mégis akarni az ideált:

Óh lelkem, be nehéz! s mint vád, ijeszt,
hogy sírodon ez volna jó kereszt
     és felirat:

„Nevesd ezt a boldogtalant, aki
hitetlenül is próbált tartani
egy isteni és álmodott világot,
amelyben minden pusztulásra vágyott.”

Ez a költészet nem a humanizmus, a vallásos érzület, a patriotizmus, a szabadságvágy 
vagy a szerelem ellenzője, hanem az ebből következő emberi függőség opponálója. Egy-
szerűen ráhangolja befogadóját gondolkozása alapvető megváltoztatására: másfajta be-
szédmódot vált ki ezáltal. Stirner nyomán megváltoztatja a beszéd koordinátáit: „Läßt Du 
Dir von einem Andern Recht geben, so mußt Du nicht minder Dir von ihm Unrecht geben 
lassen; kommt Dir von ihm die Rechtfertigung und Belohnung, so erwarte auch seine 
Anklage und Strafe. Dem Rechte geht das Unrecht, der Gesetzlichkeit das Verbrechen 
zur Seite. Was bist Du? – Du bist ein – Verbrecher! […] Berechtigt oder Unberechtigt –  
darauf kommt Mir’s nicht an; bin Ich nur mächtig, so bin Ich schon von selbst ermäch-
tigt und bedarf keiner anderen Ermächtigung oder Berechtigung. Recht – ist ein Sparren, 
erteilt von einem Spuk; Macht – das bin Ich selbst, Ich bin der Mächtige und Eigner der 
Macht. Recht ist über Mir, ist absolut, und existiert in einem Höheren, als dessen Gnade 
Mir’s zufließt: Recht ist eine Gnadengabe des Richters; Macht und Gewalt existiert nur 
in Mir, dem Mächtigen und Gewaltigen.”51

50 Megjelent: Pesti Napló, 1930. március 2.
51 Stirner, Max: i. k, 233., 245. [„Ha másvalaki által adatsz jogot magadnak, akkor nem kevésbé a jogta-

lanságot is el kell szenvedned tőle; ha az igazolás és a jutalom tőle származik, akkor várd tőle a vádat és bün-
tetést is. A jog elől a jogon-kívüliség, a törvény elől a bűnös kitér. Mi vagy te? Bűnöző vagy! […] Joggal vagy 
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Szabó Lőrincnél:

Törvényszék? Én is az vagyok!
S jogomat bár vitassa minden,
ha itt és most és én tekintem:
így forognak a csillagok!
……………………
Emberek, ti ítélni mertek?
Tudhatjátok (azt hiszitek?)
mért volt mindaz s mi lehetett,
amit más tett vagy sohasem tett?

(Csillagok között)52

Hol vagy már, égi akarat?
Nem bűn s nem bűnös semmi, senki.
Önzésem? Az is én vagyok!

Megkoronáztam magamat:
király vagyok! és kutya! mint ti,
akik most meghallgattatok.

(Mint ti)53

És ha így nézzük, Szabó Lőrinc egyik legjellegzetesebb verse, a Semmiért Egészen54 is be-
illeszthető ebbe, a Stirnertől ihletett horizontba. Stirnertől eredeztethetőségét az 1906-os 
Fülep-féle Stirner-interpretáció mintha aláhúzná. Mindazt olvashatjuk itt, ami motívum-
szerűen majd a Szabó Lőrinc-versben is benne lesz: az alkatrész-lét kívánalma éppúgy, 
mint az, „hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy”. És benne a vers alaptétele:

bent maga ura, aki rab
 volt odakint,
és nem tudok örülni, csak
a magam törvénye szerint.

jogtalanul – ezzel nem törődöm; ha hatalmas vagyok, akkor már föl is vagyok hatalmazva, és nincs szükségem 
senki fölhatalmazására vagy följogosítására [a pontosvesszőtől átvéve Fülep parafrázisából, i. h. 320.]. A jog 
– olyan támaszték, amelyet egy kísértet osztogat; a hatalom – ez Én magam vagyok, Én vagyok a Hatalmas, 
és a hatalom Birtokosa. A jog fölöttem áll, abszolút és egy magasabb szférában létezik, kegye onnan árad rám: 
a jog a bíró kegyelmi ajándéka; hatalom és erő csak Bennem létezik, a Hatalmasban és Erősben.”]

52 Megjelent: Pesti Napló, 1932. január 6.
53 Megjelent: Pesti Napló, 1931. október 25.
54 Megjelent: Pesti Napló, 1931. május 24.
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Fülep cikkében ezt olvashatjuk: „Minden szeretet, amely valamire kötelez, megkötés. Aki 
szeretete tárgya iránt tartozást érez, romantikusan vagy vallásosan szeret. A szeretet maga 
az érzés, és akit vagy amit szeretek, az én tulajdonom; tulajdonomnak nem tartozom sem-
mivel, nincs iránta kötelességem, akárcsak a szemem iránt; ha védem, magamért teszem. 
[…] Te ember, nem vagy más, mint a táplálékom, mint ahogy te is megeszel és elhasz-
nálsz engem. Egymásra vagyunk utalva, nem az izoláltság az ember eredeti állapota, hanem 
a társas élet. Csakhogy ne teremtsünk magunknak társadalmat, hogy ő egyen meg minket, 
keressünk egymásban anyagot, amit mint tulajdonunkat használunk. Az én hatalmam 
a tulajdonom; a hatalmam révén jutok a tulajdonomhoz; a hatalmam én vagyok magam, 
s általa a magam tulajdona. […] Kedves nekem minden igazság, amely alattam van;  
fölöttem lévőt, melyhez igazodnom kellene, nem ismerek.”55

Sőt, még a verset szinte visszájára fordító zárás is benne olvasható ebben az inter-
pretációban is:

és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

Így írja a költő – a filozófiai író pedig ezt olvassa ki Stirnerből: „Szeretem az embere-
ket – az egoizmus öntudatával; szeretem őket, mert a szeretet engem boldogít. Szeretek, 
mert természetemben van a szeretet, és jólesik. […] Én, ha szenvedni látok valakit, akit 
szeretek, lecsókolom homlokáról a bánat barázdáját, mert nekem rosszulesik látnom; ma-
gamért csókolom le; a magam fájdalmát akarom elkerülni.”56

Az egyént irányító, meghatározó „igazság” – legyen az Isten, állam, haza, mozgalom, 
szabadság, párt – létét visszájáról mutatja fel szenvedélyes érvelésében a filozófus. Nem 
tagadja létüket, csak az értéket minősíti egy más szempont horizontjáról. Mindazt, amit 
az újkor embere mint viszonyítási (akárha vitatott) értéket megismert, amelyek között 
alakult tájékozódása, Stirner – a maga szenvedélyesen érvelő57 modorában – kísértetek-
nek minősíti. És ez megint kulcsmetaforává válhat – a hegeliánusok Geistjétől Stirner ezt 
opponáló Gespenstjéig, és a stirneri metaforát ironikusan visszafordító Marxig. „Mit den 
Gespenstern gelangen Wir ins Geisterreich, ins Reich der Wesen” – kezdi Stirner a Der 
Spuk című fejezetet, s a vége felé ismét visszajut erre: „Aber nicht bloß der Mensch, son-
dern alles spukt. Das höhere Wesen, der Geist, der in allem umgeht, ist zugleich an nichts 
gebunden, und – »erscheint« nur darin. Gespenst in allen Winkeln!” Ezzel szemben pedig 
szinte ujjongva mutatja fel a maga horizontját: „Wenn Ich Dich hege und pflege, weil Ich 
Dich lieb habe, weil Mein Herz an Dir Nahrung, Mein Bedürfnis Befriedigung findet, so 
geschieht es nicht um eines höheren Wesens willen, dessen geheiligter Leib Du bist, nicht 
darum, weil Ich ein Gespenst, d. h. einen erscheinenden Geist in Dir erblicke, sondern aus 
egoistischer Lust: Du selbst mit Deinem Wesen bist Mir wert, denn Dein Wesen ist kein 
höheres, ist nicht höher und allgemeiner als Du, ist einzig wie Du selber, weil Du es bist.”58

55 Fülep Lajos: Stirner, i. h. 320–321.
56 Fülep Lajos: Stirner, i. h. 320.
57 Fülep kifejezése: „az érvek felvonultatása […] Stirner főerőssége”. i. h. 314. A magam részéről inkább 

a retorikust használnám.
58 Stirner, Max: i. k. 51., 54., 54. [„Kísértetekkel érkezünk meg a szellemvilágba, a lények birodalmába. 

[…] Ám nemcsak az ember, de minden kísért. A felsőbb lény, a Szellem, amely mindent bejár, egyszersmind 
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Lehet, hogy erre is visszautalt a kitűnő debattőr Marx, Kiáltványában, midőn híres világlá-
tomását fogalmazta, miszerint „Kísértet járja be Európát”?59 Azaz: visszafordította a gondolko-
dás és beszéd módját a közösségi gondolkozásra és az osztályharcok történetéből épülő külső 
meghatározókra; vissza az egóról a történelemre. Az expresszionizmus pedig, átvéve a marxi 
beszédmódot, a líra hagyományos pedagógiai-didaktikus megszólalásaként alkalmazza.

Szabó Lőrincnek – láttuk – ahhoz nem kellett Stirner, hogy az egót verse középpont-
jába állítsa, sem pedig hogy érzékelje, hogy a hagyományos-megszentelt kötöttségek za-
varólag avatkoznak legszentebb megvalósulásába, versének beszédmódjába, de igenis jól 
jött a filozófus felszabadító érvelése, érvelésének szinte állandó szónoki imperatívusza: 
„Meine Freiheit wird erst vollkommen, wenn sie meine – Gewalt ist.”60 A költő megal-
kotta ehhez a maga beszédmódját – ez lesz a Te meg a világ nagy poétikai újdonsága –; 
verseiben pedig megkeresi azt a keresztezési pontot, amikor a vágy, az akarat, az erő hatni 
tud: a külvilág rendszere ellenében az Egy álmai érvényesülhetnek.

ideje volna végre már
megszöknöm közületek.

De hová? „Die Eigenheit aber ruft Euch zu Euch selbst zurück, sie spricht: »Komm zu Dir!« 
[…] Die »Eigenheit« ist eine Wirklichkeit, die von selbst gerade so viel Unfreiheit beseitigt, 
als Euch hinderlich den eigenen Weg versperrt.” „»Freiheit lebt nur in dem Reich der Träu-
me!« Dagegen Eigenheit, das ist mein ganzes Wesen und Dasein, das bin Ich selbst. Frei bin 
Ich von Dem, was Ich los bin, Eigner von dem, was Ich in meiner Macht habe oder dessen 
Ich mächtig bin. Mein Eigen bin Ich jederzeit und unter allen Umständen, wenn Ich Mich 
zu haben verstehe und nicht an Andere wegwerfe. […] Mein Eigen aber bleibe Ich.”61

semmihez-kötött, és csak ebben »jelenik meg«. Kísértet minden zugban! […] Ha téged gondosan ápollak, mert 
szeretlek, mert szívem benned táplálékot, szükségletem kielégülést talál, ez nem egy felsőbb lény kedvéért 
történik, melynek Te megszentelt teste vagy, nem azért, mert Én egy kísértetet, azaz egy megjelenő szellemet 
látok Benned, hanem önző vágyból: Te magad, a Te lényeddel együtt vagy értékes számomra, mert lényed nem 
valami felsőbb, nem magasabb és általánosabb nálad, hanem egyetlen, mint Te magad, mivel Te vagy az.”]

59 A Kommunista kiáltvány első sora nemcsak fenyegetés, de egyben ironikus filozófiai fogalomvita is le-
het: Marx ironikusan tér vissza a Gespenst kifejezésre, talán arra is replikázva, hogy Stirner minden társadalmi 
kötöttséget mint „Gespenst”-et és „Spuk”-ot utasított el: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des 
Kommunismus”.

60 Stirner, Max: i. k. 196. [„Szabadságom csak akkor lesz teljes, ha ez – az én hatalmam…”]
61 Stirner, Max: i. k. 193., 185., 186. [„Az egyediség azonban visszahív benneteket önmagatokhoz, és 

így szól: »Térj meg magadhoz!« […] Az egyediség olyan valóság, amely éppen azt az alávetettséget utasítja 
el önmagától, amely benneteket visszafogva útjaitokat elzárja. […] »Szabadság csak az álmok birodalmában 
létezik!« Ellenben az egyediség az én egész lényem és ittlétem – ez Én magam vagyok. Szabad attól vagyok, 
amitől megszabadulok, birtokosa annak vagyok, ami a hatalmamban van, vagy amelyen én uralkodom. Minden-
kor és minden körülmények között a magam tulajdona vagyok, ha megértem, hogy birtokoljam önmagam, s ne 
dobjam oda másoknak. […] De én a magam tulajdona maradok.”] Fried István hívta fel figyelmemet, hogy az 
idézetben egy Schiller-sor variánsa rejtőzik (melyre az idézett jegyzetelt angol fordítás sem utal). A Szabó Lő-
rinc-vers, Az Egy álmai Stirneren keresztül végül is a schilleri versmodellre is visszautal: Der Antritt des neuen 
Jahrhunderts című versében Schiller a külvilág történelmi mozgászavaraival szemben a belső szabadságra utal: 
„In des Herzens heilig stille Räume / Mußt du fliehen aus des Lebens Drang: / Freiheit ist nur in dem Reich der 
Träume, / Und das Schöne blüht nur im Gesang”. [Az új évszázad kezdetén címmel Kálnoky László fordításá-
ban: „A szív csöndes szentélyébe fuss hát / A világból, mely forrong vadul. / Egy szabad hon van csak: Álom-
ország; / És a szépség csak dalban virul”.] Schiller térben és erkölcsben különböztetett, retorikusan megformált 
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Szabó Lőrincnél:

Bennünk, bent, nincs részlet s határ,
nincs semmi tilos;
mi csak mi vagyunk, egy-egy magány,
se jó, se rossz.
Rejtőzz mélyre, magadba! Ott
még rémlik valami elhagyott
nagy és szabad álom - - - -
……………………
Tengerbe, magunkba, vissza! Csak
ott lehetünk szabadok!

És mikor? „Warum nun, wenn die Freiheit doch dem Ich zu Liebe erstrebt wird, warum 
nun nicht das Ich selber zu Anfang, Mitte und Ende wählen? Bin Ich nicht mehr wert als 
die Freiheit? Bin Ich es nicht, der Ich Mich frei mache, bin Ich nicht das Erste? Auch unf-
rei, auch in tausend Fesseln geschlagen, bin Ich doch, und Ich bin nicht etwa erst zukünf-
tig und auf Hoffnung vorhanden, wie die Freiheit, sondern Ich bin auch als Verworfenster 
der Sklaven – gegenwärtig.”62

A költőnél:

Elrontott a kaján varázsló
mindent, ami volt s ami lesz.
Tudom, mi mi, és hogy a nagy
titok örökre az marad.
Uj vágy, uj hit, ujszinü zászló?
Játék, fölösleges.

A tudás unalom: az újat
csak a kezdet találja ujnak
egy darabig;
mindenkiben fölkél a nap,
de mindent csak az alkonyat
mutat meg egy kicsit.

Folytatni? Munka, nők? – No és?
Nem több, amit cserébe ad

helyszínei Stirnernél tragikus alternatívává lényegülnek át; Szabó Lőrincnél mindez a személyiségen belüli,  
a retorikus megjelenítésben egyszerre térben és erkölcsben különböztető és tragikus alternatívát állító – egymást 
egyszerre feltételező és kizáró – dialógus megjelenési formájává szerveződik.

62 Stirner, Max: i. k. 192. [„Mármost miért van az, hogy mégis a szabadság törekszik az Én szerelmesévé 
lenni, miért hát, hogy nem az Én önnön személyét választjuk kezdetül, közép- és végsőpontként? Nem vagyok 
értékesebb, mint a szabadság? Nem én vagyok-e, aki magát szabadítja fel, nem én vagyok-e az Első? Szabad-
ság nélkül is, ezer bilincsbe verve, mégis Én vagyok, és nemcsak – mint a szabadság – mintegy jövendőre és 
reményre utalva, hanem – ha a rabszolgák legkivetettebbjeként is – a jelenben.”]
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érte az életünk?
Megszégyenült és nem marad
többé velünk
az üdvözítő tévedés!

(Tehetetlenűl)63

Avagy ismét a programvers, Az Egy álmai szövegével:

Mire várjak még tovább, a jövőt
lesve alázatosan?
Fut az idő, és ami él,
annak mind igaza van.
……………………
Aki bírta, rég kibogozta magát

Szabó Lőrinc barátja (és épp ekkor „tanítványa”), József Attila talán éppen a „mesterrel” 
vitatkozik, amikor azt írja az Eszméletben:

Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.

Ő a történelemben gondolkozva alakította e poétikus metaforát, a „talált tárgy”-nak tör-
ténelmi távlatot képzelt, bár mintha egyik utolsó versével „mester” igazára „kancsítana”:

Jöjj barátom, jöjj és nézz szét.
E világban dolgozol
s benned dolgozik a részvét.
Hiába hazudozol.
Hadd most azt el, hadd most ezt el.
Nézd ez esti fényt az esttel
mint oszol…

Piros vérben áll a tarló
s ameddig a lanka nyúl,
kéken alvad. Sír az apró
gyenge gyep és lekonyúl.
Lágyan ülnek ki a boldog
halmokon a hullafoltok.
Alkonyúl.

(„Költőnk és kora”)

63 Megjelent Meztelen címmel a Nyugat folyóiratban, 1930. II. k. 675. (november 16.)
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Talán ezzel lépett József Attila is az „üdvözítő tévedés” utáni állapotba, a jelenbe: a „Köl-
tőnk és kora” ez a jelenlét, Gegenwart. Talán itt hajlik össze a „kor” két nagy költője. „Be-
teggé gyógyított már az idő”: ezt mindkettőjük írhatta volna. Ezúttal Szabó Lőrinc írta.

Szabó Lőrincnél ezután következik a nagy hadüzenet a történelemnek. A Te meg a világ 
kötet után a Különbéke. A Sivatagban című versben64 az „egy perc örömöd” és az „egy 
perc életed” szembesül az „örökkévaló világ”-gal és „a Föld minden szenvedésé”-vel. 
A viszonyítás kifejezése Stirner örökös viszonyítását visszhangozza: „többet ér”. Ez már 
nem filozófiai feszültségkiéneklés és feloldás, ez már egy újjászületett költészet további 
programja: „A vers esetleg úgy fest, mint a legnagyobb önzés megnyilatkozása. Pedig 
a legnagyobb kétségbeesésé.”65

Ekkorra a költő már magáévá alakította a beszédmód után a gondolkodásmódot is: 
már nem Stirner beszél itt, hanem a szerelmét a távolban tudó, vágyakozó élményét ihle-
tőként felhasználó ember, aki utóbb már nem is tudja, honnan az áthallás a versbe: „Azt 
azonban ma sem tudom, magam sem tudom, hogy az idézett két sornak mi az igazi jelen-
tése, az érzelmi értelme. Hogy gúnyos, keserű, cinikus, megalkuvó, biztató, kegyetlen, 
léha vagy kétségbeesett vagy mi egyéb volt, milyen lehetett az a lélek, az a tapasztalat, 
amely ezeket a sorokat súgta válaszul a kérdésemre. Megvetett, lenézett a Szfinx? Vagy 
ellenkezőleg, méltónak ítélt rá, hogy rémületes tudása legbizalmasabb, legbensőbb mag-
vát közölje velem? Vagy talán hazudott? S ha hazudott, ugratásból tette, gonoszságból? 
Vagy éppen megfordítva: szeretetből, szánalomból?”66 Szövegszerűen hallhatok mögötte 
senecai–schopenhaueri sugalmat,67 Kulcsár-Szabó Zoltán Baudelaire-vers parafrázisát ol-
vashatja benne,68 és végül is vélhetem a Stirner-hatás összegeződésének a verset – a költő 
tudatában mindezek a konkrét hatások elszunnyadtak. Értetlenül áll a verssel szem-
ben, csak biográfiai esetlegességét ismerteti. Ekkor – az ihletés pillanatára visszavetítve  
is – csakis sajátjaként jelenik meg a szöveg. A vers sajátja valójában. Hiszen Stirner szem-
lélete, grammatikája és szövege is csak arra kellett, hogy a tudatban felgyűlt belső feszült-
ségeket segítsen poétikai renddé alakítani.

Szabó Lőrinc költészetében ekkortól – talán Stirner hatására tudatosodva – azt vizs-
gálja: „ami van”. A jelent. Valóban csak széthull? Avagy lehet építeni erre a jelenre – min-

64 Szabó Lőrinc egy 1931-es egyiptomi utazás emlékéből alakítja a verset, megjelent: Pesti Napló, 1933. 
április 23.

65 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 504.
66 Szabó Lőrinc: Egy marék Libia. Új Idők, 1942. július 25.; könyvben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és 

publicisztikai írások, i. k. 647.
67 Schopenhauer Parainesisek és életszabályok című tanulmányában, a múltról Homérosszal szólva azt 

mondja, mind ami megtörtént, hagyjuk, bármily szomorú is, s törjük azért kedves lelkünket a kényszerűséghez, 
az eljövendőkről pedig úgy nyilatkozik, hogy mindezek az istenek térdén feküsznek, „hingegen über die Gegen-
wart: singulos dies singulas vitas puta (Sen.) und diese allein reale Zeit sich so angenehm wie möglich machen”. 
(Schopenhauer, Arthur: Aphorismen zur Lebenswweisheit, Fünftes Kapitel: Paränesen und Maximen, B.) Unser 
Verhalten gegen uns selbst betreffend. In: Parerga und Paralipomena. Hg. von Rudolf Marx. Kröner, Stuttgart, 
1974. 147.]; magyarul: „azonban a jelenről így: »minden napot végy úgy, mint egy-egy egész életet« (Seneca), 
s ezt az egyedül reális időt tegyük oly kellemessé, amint csak lehetséges”. (In: Schopenhauer, Arthur: Parerga 
és Paralipomena. Világirodalom Könyvkiadóvállalat, Bp., 1924. II. kötet, 333., fordította Kecskeméti Pál).  
A Seneca-helyről Sajó Tamás szíves közlése: „az idézet Seneca Epistulae morales ad Luciliumának 101. leve-
léből származik, a 10. szakasz 2. sora (a Teubner-kiadás sorszámozása szerint).

68 Kulcsár-Szabó Zoltán: Spleen és ideál. Kötetben: A fordítás és intertextualitás alakzatai. Szerkesztette 
Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Anonymus, Bp., 1998. 162–175.
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den széthullása ellenére? Az Egy álmai, az ego preferálása vajon lehetővé tesz egy olyan 
poétikai rend átgondolását, amely, a széthullást vállalva, mégis alakíthat annak ellenében 
egyfajta autentikus jelent? A Stirner által nyitó és záró mottóként kiválasztott Goethe-sor 
értelmében: „Ich hab’ Mein’ Sach’ auf Nichts gestellt.” („Mindenemet a Semmire építet-
tem” – mint Fülep értelmezi vagy ahogy a Stirner kalauzolta pokoljárás végi Purgató-
riumba átjutva, Szabó Lőrinc a maga nyelvére fordítja le, sajátjaként beleépítve egyik 
programversébe:69 „különbékét ezért kötöttem / a semmivel”)?

* * *

Verscím vagy kötetcím. Húsvéti vers: a világirodalomban ünnepi megszólalás, a bete-
tőzés és egyben újat nyitás pillanata; annak a dialógusnak a misztériuma, amely a rossz 
és a jó határán, a legfájdalmasabb elkeseredés-magáramaradtság leírásában a megváltás-
megújítás lehetőségét is felvillantja. Az Evangéliumok legdrámaibb pillanata, mely egy-
szerre a halál és pokolraszállás, valamint a megváltódás-feltámadás egymást kiegészítő-
ellenpontozó jelenete. A világirodalomban ezt a végsőkig kiélezett dialógushelyzetet 
Goethe Faust-monológja reprezentálja: összegezve egy elképzelt pálya csúcsán az élet 
tapasztalatait és végiggondolva ellenében az öngyilkos halál kétségbeesését, hogy végül 
a harangok szava valami új élet reményét is beoltsa a vívódó lelkébe. Babits a magyar 
irodalomban már öntudatosan kapcsolódik a húsvéti vers e kettős, misztikus és kultúrtör-
téneti hagyományához az első világháború vérzivatara ellenében. Ha pedig a Különbéke 
című vers írása idejére tanítványból már maga is mesterré emelkedett költő, Szabó Lőrinc 
utóbb két évtizednyi távlatból arra emlékezik, hogy „közvetlenül húsvét előtt” keletke-
zett a költemény,70 ez rávilágít a hagyományba-ágyazottság ez esetben is meglevő rejtett 
jelenlétére.

De hát milyen ünnepi vers lehet az olyan, amelyikben „egyszerűen 33 évnyi fejlődé-
sem és mintegy 15 évnyi tapasztalatom sűrítése okádtatta ki belőlem ezt az undort”?71 
Éppen ezáltal lesz húsvéti a vers: a húsvét véres ünnep, benne az ószövetségi rabság és 
megaláztatás emléke kapcsolódik az eredendő bűnt megváltó keresztáldozattal; és a fausti 
monológban is a Gonosz emeli fejét, hogy testet öltve megpróbálja megnyerni az ember 
elleni fogadását. Ez a Gonosz jelenik meg, egyre kiterjedtebb hatalmát felmutatva Szabó 
Lőrinc versében is. Inkább azt kérdezem: találok-e a vers szövetében olyan ellenkező ten-
denciát, amely – Illyés szavával – ezt a poklot húsvéti jelleggel „temperálja”.72

Különbéke

Ha tudtam volna régen, amit
 ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet
 milyen mocsok,

69 A Különbéke című versből. Megfigyelésemet két műfordító költővel kontrolláltattam, s mind Vas István, 
mind Tandori Dezső elfogadta feltételezésemet.

70 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 93. Megjelent a Pesti Napló húsvéti számában, 1933. április 16-án.
71 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 93.
72 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc, i. k.194.
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nem fütyörésznék most az uccán
 ilyen vigan:
valószínűleg felkötöttem
 volna magam.

Régen, mint az álmok tékozló
 más fiai,
azt hittem, lehet a világon
 segíteni,

azt hittem, szép szó vagy erőszak
 ér valamit
s az élet, ha sokan akarjuk,
 megváltozik.

Minden szörnyűbb, mint hittem akkor,
 fiatalon,
de, hálistennek, egyre csökken
 az undorom,

egyre jobban bírom az évek
 förtelmeit,
és az idő és a közöny már
 fertőtlenít.

Mert fátylát sorra dobta minden,
 egymásután,
s harminchárom évem ma átlát
 minden szitán:

látom, sokkal több a mocsok, mint
 az ifjukor
sejteni bírta volna bennem
 valamikor,

látom, milyen rútúl becsapják
 a baleket,
s hogy a balek azért balek, mert
 mást nem tehet,

s hogy az ész az érdek rimája,
 és hogy magát
sugaras hőssé a bitang is
 hogy költi át,
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s ha van is, kézen-közön elvész
 az ideál,
és hogy nem hozhat egyetértést,
 csak a halál, –

s mert mindez mégcsak nem is aljas,
 nem szomorú,
s minden dolgok apja valóban
 a háború:

úgy nézem, elszánt nyugalommal,
 az életet,
mint reménytelen lepratábort
 vagy harcteret.

Ha egyszerre tudok meg mindent,
 hogy itt mi van,
egész biztosan felkötöttem
 volna magam.

De valamit a sors, úgy látszik,
 akart velem:
megmutatott mindent, de lassan,
 türelmesen:

különbékét ezért kötöttem
 a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
 csinálni kell,

ezért becsülök úgy egy-egy jó
 pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
 verset irok

s a leprások közt fütyörészek
 és nevetek
s egyre jobban kezdem szeretni
 a gyerekeket.

Szabó Lőrinc versében a „meglett ember” képlete testesül meg, egy évvel József Attila 
Eszmélete előtt: ez a költemény is az emberi tudat „megérését”, kiteljesedését írja le: az 
ember élete nem más, mint az önmaga számára ártalmas tapasztalatok fokozatos össze-
gyűjtése-átélése. Igen ám, de ez nem lenne több és más, mint az 1926-os, fiatalkori 
kötetében, A Sátán Műremekeiben összeállított panaszlista, amely szuggesztív leírásaival 
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valóban rangos költészet, de nem egyedülálló a társadalmi és történelmi igazságtalansá-
gokat bemutató irodalomban.

Csakhogy Szabó Lőrinc mindezt már ifjúkorában sem valamilyen történelmi változás 
reményével kapcsolja össze. Inkább – Baudelaire vagy éppen Babits hatására is – egy-
fajta örökös-változtathatatlan rosszal köti egybe (A romlás virágai – A Sátán Műremekei). 
Ifjabbkori verseihez képest a változás annyi, hogy a korábban alkalmazott Marx-féle ter-
minológia helyett világképe gondolati vázaként számára alkalmasabbat választ, Marx 
valahai ellenfelének, „az individualizmus cápájának”, Stirnernek a világszemléletét építi 
költői világába. Azt magyarázza, hogy minden ember személyes sorsával maga nő bele 
a rossz szövevényébe, foglalja el helyét a „háború”-ban, amely ekkor, 1933-ban egyálta-
lán nem valamilyen szó szerinti történelmi aktualitást jelent, hanem a költő által is hivat-
kozott Hérakleitosz-féle általánosító filozófiai megfogalmazásra utal: „minden dolog apja 
[…] a háború”, és ezt utóbb, más filozófiai eredettel, de azonos belső következtetéssel 
keleti témájú versei is visszhangozzák.

A tudatban ez a rossz pedig úgy foglal fokozatosan helyet, hogy kiirt onnan minden 
„ideál”-t, reménykedést. Ha az emberben felnő egy rossz világ, egyre kevesebb reménye 
marad: azaz a felnőtté válás egyben a semmivel való szembesülést jelenti. Tapasztalataink  
teljessége: a semmi teljes átélése. Erről szól a vers „cselekménye”. A „történet” a vers-
ben a gyermeki „üres” tudattól a „meglett férfi” semmivel telítődő világába vezet. És ami-
kor a vers végén megkönnyebbülten a „gyerekeknek” adná át a terepet, szinte hallom 
a mester, Babits szavát, amellyel híres versét, Az örök folyosó címűt befejezi: „S megint 
előlről”. És mindkettő mögött közös mesterüknek, Nietzschének szlogenné vált követke-
ztetését az „örök visszatérésről”.

Ugyanakkor a vers ezt az „örök visszatérésként” ismétlődő „nevelődési” folyamatot 
minden poétikai erejével kétségbe vonja. A cselekmény szintjén a jelen máris a tragédián 
túli pillanat: a „fütyörésző” túlélés leírása. A ritmus: a pattogó ötödfeles és kettős jam-
bus váltakozása, és az enjambement, amely a szentenciamondás komorságát biztosítaná, 
ezúttal inkább a sorok formáltságát hangsúlyozva inkább dalolásra buzdít. A vers végére  
a sok e-betűs szóval szinte vihar utáni világosságúvá derűsödik a költemény. A záró sor-
ban a két emelkedő ütem, feszes-pattogóról dalolóbbá válik: az utolsó jambus anapesz-
tusra vált át (u- / uu-), és ezt készíti elő rímhívója, ahol – én legalábbis úgy hallom – mint-
ha az első jambus elhallgatna, az önmagával eltelt egyetlen hosszú szótag szinte tálcán 
kínálja a kecses anapesztust: „és nevetek” (- / uu-).

A költő tehát felfedezett valamilyen ellenpontot? Tudta ezt már a kezdet kezdetén, 
első kötetében, a Föld, Erdő, Isten címűben is. Ezt írja, éppen legkétségbeesettebb tör-
ténelmi körképében: „csak a gyermek ártatlan szeme lát föl a csillagokig” (Oly súlyos 
felhők). Most kétszeresen emeli ezt az ellentétet versébe. Egyszer a vers „történetében” is 
benne van a „nevelődés” folyamata, ugyanakkor a vers jelenében is szembeállítja a fel-
nőtt-lét „háborús”, bűnös világát és a gyermekek képviselte ártatlanságot.

Így kettős világban él: az elvesző „ideál” helyett a balekság és a bitangság tényeivel 
telítődik, a történelemben a semmi uralmát tapasztalja; ugyanakkor – mint majd utóbb Pi-
linszky – magában hordozza a gyermeki ártatlanságot, a maga apokrif, szavakkal le nem 
írt, de a semmi ellenében mégis jelzett mennyországát, a kilépést a senki földjére, ahol 
nem a mindennapi (természeti és történelmi) idő pokla tölti meg a tudatot, de ahonnan 
rálátással rendelkezhet a teljes, hiteles létezésére. Egyszerre és egybelátva a valahai és 
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a visszanyerhető gyermeki létet: egy másik világot, amelyben vendégként szintén ottho-
nosan létezhet. Mintha a kortárs Kosztolányi – közel egyidős – két verse szembesülne 
ebben az egy alkotásban, az Ének a semmiről és a Hajnali részegség.

Vajon van-e átjárás a vers két világa között? A kijelentései szerint hitét elvesztett költő 
ezúttal ünnepi szavakat mond ki: „de valamit a sors, úgy látszik, akart velem”. A vallásos 
hittel hasonlóképp meghasonlott Németh László első regényében, az Emberi színjátékban 
hősével hasonló szavakat mondat ki, szintén az öngyilkosság gondolatának ellenében: „Tarto-
gat engem az Isten valamire, ordított bele hirtelen, szinte rikácsolva az éjszakába. – Tar-
togat engem az én Istenem. S legott elszégyellte magát; ő nem is hisz Istenben. – Gyáva 
vagyok, sütötte magára; de azért úgy kotródott le a hídról, ahogy a szakadék partjáról 
kotródunk el, ha a ködből hirtelen elénk ásít.” Hasonlóképp keresik a „vallás”-ként vál-
lalt hivatással (Németh László), illetve a „gyermeki ártatlansággal” (Szabó Lőrinc) ellen-
pontozott semmiben a „különbékét”. A modus vivendit, a létezés elfogadását. A húsvéti 
dialógust.

Miért épp különbéke? Mert a Szabó Lőrinc-i eszmélet mindenkinek külön-külön fel-
adata. Ha semmilyen mozgalom nem hozhat változást, az embernek magának, önmagában 
kell szembenéznie létezése mikéntjével. Mint ahogy József Attila is az Eszmélet eredmé-
nyeként ezt a személyes meghatározottságot teremti meg: „s én állok minden fülke-fény-
ben, / én könyöklök és hallgatok.” És miért különbéke? Mert – ha tiltakozva és tudomásul 
véve is, de – ellentéte a háborúnak. Illetőleg több annál. József Attila talán Bartókra vo-
natkoztatva, de mindenesetre kora legmagasabb művészeteszményét fogalmazva vetette 
papírra: „Csak disszonancia által lehetséges alkotás. A konsz.[onancia] nem egyéb meg-
értett disszonanciánál.” Szerintem a Szabó Lőrinc-i különbéke – a megértett disszonancia.

A költemény ugyanakkor kötetcímként és korszakjelölőként is adott egy, a minden-
napi életben nagyon is félreérthető címkét a költő értelmezéséhez; a valódi háborúból 
kölcsönzött szó utóbb politikailag is újra divatba jött, maga a vers ugyanakkor a kevéssé 
értelmezettek között maradt. Kevesen emlékeztek arra, hogy a vers először a Pesti Napló 
1933-as húsvéti számában jelent meg, majd ugyanez évben a Debrecenben közreadott 
Szabó Lőrinc Válogatott versei kötetben a „Versek 1933-ból” ciklus élén. Szabó Lőrinc 
nemzedéke ekkor van a csúcson, és legjobbjait még nem osztják meg különböző színe-
zetű politikai szakítások és csatározások. A költő is ekkortól számít nemcsak nemzedéke, 
de a magyar líra legnagyobbjai közé. A huszonegyedik századból tekintve mit sem vál-
toztat egy vers olvasatán, hogy ekkor vagy már valóban „háború”-ban, 1936-ban (gon-
doljunk az abesszin háborúra és Spanyolországra!), egy kötet zárásaként – annak címét 
is adva – szerepel először. De a történész szemében az eredeti keletkezési évszám inkább 
fogadtatja el a kései olvasó versértelmezését (a húsvéti jelleg belehallását), mint a kor-
társak aktualizáló belemagyarázását, akik egyre kevésbé akartak mást látni a versben 
(és a kötetcímben), mint valamilyen aktuális, politikailag is értelmezhető történelmi-tár-
sadalmi kompromisszum hirdetését. Sokkal inkább a csúcsról tekint a költő az életre;  
a „különbéke” pedig Szabó Lőrinc esetében a tudat különböző tartományai közötti átjárás 
kulcsszava volt. Akkor is és minden időben.



69

Egy vers vágóasztala1

Mottó:
„Az az értelem, amelyet a számunkra a történetileg távoli 
szöveg újranyerhet, nem csupán a maga eredeti horizont-
jának implikátumaiból bontakozik ki, hanem ugyanolyan 
mértékben az értelmezői tapasztalat későbbi horizontjából 
is. […] A saját tapasztalat horizontját magát főként tar-
talmilag kell érvényesíteni és összekapcsolni az idegen 
horizonttal ahhoz, hogy egy más értelmezés új horizontjá-
nak birtokába juthassunk. A megértés történetiségének ez 
a dialektikus meghatározottsága alapjában véve nem jelent 
mást, mint Heideggernek azt a hermeneutikai maximáját, 
hogy az igazi értelmezésnek nemcsak kivennie kell a dol-
got a szövegből, anélkül, hogy tüntetne vele, észrevétlenül 
valamit a sajátjából is hozzá kell adnia. S ez egyidejűleg 
azt jelenti: az igazi értelmezés ugyan sohasem jobban érti 
meg a szöveget, mint ahogyan azt annak szerzője értette, 
de bizonyára másként. Csak ennek a másnak olyannak kell 
lennie, hogy ugyanarra vonatkozzék, mint amire az értel-
mezett szöveg gondol.” (H. R. Jauβ)2

Vezér (Pesti Napló, 1928)

Csak két kezem van s ezer kellene,
vagy több is, nem tudom, és így tovább,
ezer szem és száj és szív, millió,
hogy megteremtsem, amit akarok.
Két kezem van és csak egy életem, –
lesz millió, hogy egy buta revolver
ki ne irtson! Lesz millió, aki
részleteimet kapja-őrzi, – testem
minden sejtje s minden gondolatom
külön embert jelent. Pénz és eredmény
oly sok kell, hogy nem érek rá magam
végezni, megszerezni, – elveszek
mindenkitől valamit, hiszen értük
jöttem ide és értelmem csak így van,

1 Első változata Egy vers vágóasztala (Szabó Lőrinc fekete kultusza) címmel jelent meg a Tények és legen-
dák – tárgyak és ereklyék. A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézete Kultusztörténeti 
Kutató Csoportja közös konferenciájának [1990. november 5–6.] megszerkesztett anyaga című tanulmánykötet-
ben. Szerkesztette Kalla Zsuzsa. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 1. Bp., 1994. 145–152.

2 Hans Robert Jauß: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M., 1982. 670. Az 
idézet Kulcsár Szabó Ernő fordítása.
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így vagyok én a nép és így, ami
áldozat esik, nem volt céltalan.
A cél: én vagyok, a cél: én magam
és valami, amit magam sem értek,
mert úgy használ föl engem is, miként
én a többit, de amíg ösztönöm
és a szerencse meg nem csal, e cél is
előre birtokom. Mondják, kegyetlen
s önző vagyok, – mellékes. Mit akar
itt a jámbor, a jónak és a rossznak
prédikátora? Itt csak annyit ér
minden, amennyi ereje van: az
erkölcs és az isten és mind a többi,
a tudomány, művészet és a nők,
e hasznok s ornámensek, ugyanoly
eszközeim, mint a bűn és a terror,
amit különben néha eltakarni,
néha fölfedni célszerű. Csupán
az igazság méltó ellenfelem
s fegyvertársam: testtelen ideája
legyőzve is rámkényszeríti páncél
jelszavát és bírói köntösét.
Most elbúcsúzom magamtól. Mi lesz,
nem tudja senki. Én sejtem. Amit
megindítottam, most az az egyetlen
lehetőség, egyetlen helyes út.
Csak erőm legyen, legyen önuralmam
S meglesz a győzelem: jelen vagyok
az ország kétszáz városában, én
indulok meg félmillió szuronyban
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül az ágyú:
én megszűnök s testem épületében
megmozdul egy világ gépezete.

Vezér (Harc az ünnepért, 1938)

Csak két kezem van, s ezer kellene,
százszor ezer, mondtam keserüen,
százszor ezer kéz, agy, szem, millió,
hogy megcsináljam, amit akarok.
Csak két kezem van s csak egy életem,
mint bárki másnak, s egy őrült golyó,
egy véletlen, egy buta tőr elég,
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hogy elpusztuljak, mint akárki más.
Csak két kezem volt, csak egy életem…
S lett millió! – mondom ma. – Én vagyok
a nép, az ország: minden porcikám
és minden percem és gondolatom
szétosztogattam s egy-egy katona,
egy-egy élet lett mind: akaratom
vérben és húsban iker másai:
mind egy célt lát, és ami áldozat
esik, ma már nem esik céltalan.
A cél: én vagyok, a cél: én magam,
s még valami, amit magam sem értek
s ami mégis él, ahogy a vetésben
az aratás, ahogy bennem a nép:
e titkos cél úgy használ engem is,
ahogy másokat én, vagy ahogy a
boly a hangyát, a kas a méheit.
Mondják, kegyetlen és őrült vagyok,
szörnyetegnek lát az idegen önzés:
zümmög a vak ideológia!
A nagyobb jog, a még nagyobb igazság,
a természet ereje söpri el
az ellenséges torlaszokat a
zűrzavarból a megváltás felé.
Én erő vagyok, s ahogy díszeim
a tudomány, a művészet s a nők,
úgy eszközöm, ha kell, a terror is,
amelyet oly jól ismer Jehova.
A végzet vagyok, az egyetlen út.
S most jön a próba. A harc! Amit eddig
csináltam, mind csak előkészület volt.
Elbúcsúztam magamtól. Hogy mi lesz,
én is csak sejtem. Testem óriás
keretté tágult. Legnagyobb alázat,
te, legnagyobb hit, segíts meg! Segíts
te is, szerencse! Minden kész. Jelen
vagyok az ország hetven városában,
ötszázezer szuronyban mutatok
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül a jel:
én megszűnök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.

* * *
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„Ódát írt Hitlerhez, a Vezérhez! – harsogott egy évtizedig a vád” – írja 1955-ben Illyés 
Gyula,3 és: „jegyezzük meg, a Pesti Napló-ban jelent meg […] 1928-ban”4 – visszhan-
gozza a vád ellenében azután a költő unos-untalan ismételt védekező szövegét. Szabó 
Lőrinc maga pedig három helyen is (1945-ös Naplójában, a Bírákhoz és barátokhoz cím-
zett védőbeszédében, majd a Vers és valóság című önkommentárjában) elmondja a vers 
megszerkesztésének poétikai-motívumtörténeti körülményeit: „– – – – »Vezérhez« című 
versem nincs. Van egy Vezér c. versem. Az nem óda, tehát nem köszöntő, üdvözlő vers, 
hanem drámai monológ. Egy elképzelt szituációnak a lelki rajza. A vezér benne nem Szálasi 
és nem Hitler. Hanem én vagyok, vagy Julius Caesar. Vagy Nagy Sándor. Vagy Napóleon. 
Vagy a világ összes nagy népvezérei, beleszámítva Lenint is, ha tetszik. Olyan allúziókat 
kevertem össze a külső utalásokban, hogy félreérthetetlenül ne illjék a tartalom egyetlen-
egyre sem. A vers maga az én ifjúkori marxista-messzianista-népboldogító vágyaimnak 
egy kései visszfénye. Arról szól, hogy egy elképzelt, ideális diktátor mit érez abban a pil-
lanatban, amikor elindítja a forradalmát, amikor elveti a kockát, amikor kimondja, hogy 
átlépi a Rubicont. Hogy mit érezhet. Hogy milyen lelki mechanizmus működhet benne, 
amikor ellenségként szembeszáll egy ellenséges világgal, s tudja, hogy a döntés pillanata 
őt magát s vele milliókat rettenetes helyzetekbe, pusztulásba döntheti. Új világot akar, 
teljes megújulást, legradikálisabb átalakulást, minden előkészület megtörtént: cselekedni 
kell. Mi a cselekedetre a felhatalmazása? Ez a vers tartalma, problémája; a vezér mögötti 
forradalom eszmei tartalmára semmi utalás nincs – nyilván egy óriási tömegmozgalomról 
van szó, egy óriási hitről és kockázatról, a vers azonban csak a lelki gépezet működését 
kívánja jelezni: ennek, adott esetben, így kell lezajlania minden forradalomvezető lel-
kében.”5 „A Vezért, amelynek nem a »Vezérhez« a címe és nem élő személy a hőse. 
Az a költemény nem is óda, mellesleg, ahogy még mostanában is meg-megismétlik, akik 
nem olvasták, vagyis nem üdvözlő, ünnepi vers. Hanem drámai monológ, melynek hőse, 
a diktátor, én vagyok, vagy Julius Caesar vagy Napóleon! Az egykori világmegváltó 
vágyak kései visszfénye, ifjú nosztalgiák utórezgése ez a költemény, s egy elképzelt 
forradalmár-népvezért beszéltetek, mondjuk, a Rubicon átlépése, a kocka elvetése, szó-
val a döntő akció pillanata előtt. A forradalom irányáról, tartalmáról szó sem esik benne, 
a vers csupán a lelki mechanizmus mozgásának rajza: miféle belső felhatalmazás alapján 
merészel bárki egy ellenséges világgal szembefordulva magával együtt milliókat esetleg 
végromlásba dönteni egy új, egy új életforma kedvéért? Vigyáztam a megírásakor, hogy 
az elképzelt figura attribútumai senkire ráhúzhatók ne legyenek, kevertem a dolgokat, még 
monitor is szerepel köztük, más jelzők és célzások viszont ellentmondanak annak, hogy 
pl. Horthy Miklósra lehessen gondolni; Lenin – puritánabb volt; leginkább még Napóleon 
állhatna az eszményi kép mögött… Nem, az sem…”6 „Nem Hitlerről, nem Mussoliniről 
szól; Hitlernek akkor még a neve is majdnem hogy üres héj volt számomra. A »diktá-
tor«-ra gondoltam, elvont, plátói eszméjükre, Nagy Sándortól és Caesartól kezdve Kemál 
pasáig és Sztálinig s gondoskodni kívántam róla, hogy egyikükre se vonatkoztathassák. 
Versformában, stílusban, gondolatépítésben ez a változat teljesen megfelel az első fogal-

3 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc, i. k. 34., 29.
4 A Pesti Napló 1928. szeptember 16-i számában jelenik meg a vers első variációja.
5 Szabó Lőrinc: Napló. In: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 35–36.
6 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz I. In: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 224–225.
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mazásnak. Hitlerre a bosszúálló Jehova miatt gondolhattak: a német diktátort is bosszú-
állónak és terroristának tudta a világ. A továbbiakban olyan ismérveket soroltam föl, hogy 
a létezett diktátorok közül egyikre se álljon a vers egésze, vagyis, hogy valamilyen utalás 
mindenkinek ellentmondjon. »A nők« – ez Napóleonra célzott s egyúttal ellentmondott 
a Hitlerre vonatkoztatásnak. »Hetven város«: egyenes hasalás az is, hogy »jel dördül a mo-
nitoron«. Mindenesetre valami radikális népi megújhodás képzete húzódott meg az egész 
mögött. Legigazabban és legrövidebben azt mondhatnám, hogy a vezér az én elképzelt 
egyik énem.”7

Jogilag felmentéssel zárult az ügy az 1945-ös igazoltatásnál. Aztán Illyés – a rá jel-
lemző bravúrral – a verset nemcsak beveszi az 1956-os válogatásba, de ráadásul a beve-
zetőjében is idézi, majdnem a teljes verset. Később is, amikor az összes versekből sokáig 
kimarad olyan nagy és fontos vers, mint éppen a vezér-elvet visszavevő Vang-An-Si, sőt 
1990 karácsonyáig, a Vers és valóság első megjelenéséig a senki szomszéd népet nem sértő, 
háborús, aggódó imádság, a Közel és Messze című, a gyűjteményekben benne szerepel 
a Vezér (és nem „A vezérhez” című!) verse (és nem ódája, sokkal inkább az illyési meg-
jelöléssel: Shakespeare-típusú drámai monológja). A vád mégis informális csatornákon 
át kivédhetetlenül él tovább.

[Közjáték 1. A Szabó Lőrinc-pályaképem 1928-ig vezető első kötetének végén feje-
zetet szentelek a versnek, bár a költemény kötetben csak 1938-ban jelenik meg végleges 
formában. Keletkezési ideje okán tényleg ide is tartozik, valóban kiegészítője és ellen-
verse a szintén (de itt meg pozitív értelemben) félreértelmezett Materializmus címűnek. 
Itt szerepeltettem hát a vers elemzését: nehogy azt higgyék, a költő „lázadó” korszakát 
bemutatva megkerülöm az életmű politikailag problematikus versét. Sőt: megjelentettem 
az elemzést – könyvem megjelenése előtt – 1968 nyarán a Borsodi Szemlében. És éppen 
e tanulmány különlenyomatára válaszolta megtisztelően Illés Endre, a Szépirodalmi Ki-
adó mindenható ura, hogy a teljes könyv kéziratának ő szeretne az első olvasója lenni.  
Íme, Szabó Lőrinc-monográfiasorozatom előtörténete. Mindehhez hozzátehetem: ak-
kori elemzésemet mindmostanáig vállalhatom. Jelen szövegemet a majdnem negyven-
éves elemzésre építem. Annak tényei: ma is helytállóak. A továbbiakban a vers poétika-
történeti helyzetét szeretném átgondolni. Helyét Szabó Lőrinc pályáján, de még inkább 
az egyetemes líratörténetben.

Már az akkori elemzésem végén hangsúlyozom: „a Vezér végül is egy – a negatív 
tendenciákat magába gyűjtő epizód marad” a költő pályáján. Negatív tendencián értve az 
erő pszichózisát, amelyet a vers összeköt a megváltás reményével: „ez a vízió valóságos 
történeti áramlatokkal is kapcsolódik, átvéve azt a szemléletet, hogy a társadalmat csak 
azon kívül álló erő képes mozgatni; és ezt a szemléletet a kor különböző színezetű fasisz-
ta diktátorainak gyakorlata látszott igazolni”. Mai kiegészítésem: 1. az akkor mentegető 
jellegű „is”-t elhagynám: igenis kapcsolódik a valóságos történelmi áramlatokkal, 2. rea-
litását nemcsak a fasiszta, hanem a kor és az utókor mindenféle diktátorainak gyakorlata 
igazolja.

Pragmatikusan szemlélve, Szabó Lőrinc versében két objektív történelmi tendencia 
munkált egybe. Egyrészt a költő valóságelvű kíváncsisága, a „világ kapitányainak” fel-

7 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 108–109.
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tűnését regisztráló vizsgálódása. Későbbi könyveimben éppen ezt a figyelmet, idő-
beni felfigyelést hangsúlyoztam. És ennek megvan az előtörténete Szabó Lőrinc pályáján 
az 1921-ben a Nyugatból kicenzúrázott, Babitsnak is olyannyira tetsző Áradás, áradás! 
című verstől kezdve a Vas-korban élünk, nincs mit menteni cikluson át a Wild West Eu-
rópáig. Másrészt a húszas évektől ezek a konkrét diktátorok kihasználták, magukra vo-
natkoztatták a különböző mozgalmakban tenyésző messianisztikus várakozásokat. Ideo-
lógiáját szolgáltathatta a fasizmus, a bolsevizmus vagy az irodalomban az avant-garde és 
az úgynevezett szocialista realizmus. A Vezér című vers mintegy összegezése mindannak 
a messianisztikus illúziónak is, amely valamely mozgalmat megnyergelő nagy egyéniség 
erőt mutató erőszakjától vár szociális hatású történelmi fordulatot. (Lásd a Három törvény 
című Sátán-versciklustól a George-féle Reich-versekig, amelyek Szabó Lőrinc hasonló 
hangoltságú verseinek ihletői, de összehasonlításul akár a szintén sokat vitatott T. S. Eliot-
féle Coriolan-dalokat [Triumphal March, Difficulties of a Statesman], vagy Füst Milán 
későbbi Lenin-, illetve Sztálin-ódáját is említhetem.8)

Nemcsak Szabó Lőrinc, vele egy időben tehát Eliot is hasonló monológokat ír, Brecht 
pedig a magyarra Nemes Nagy Ágnes által fordított A szecsuani jólélek című drámájában 
gondolkozik el a hatalomgyakorlás és a messianizmus kérdésén. Brecht, Eliot songjai, 
Szabó Lőrinc verse mintha egymás fordításai és továbbírásai lennének.

Szabó Lőrinc így láttatja az Igazság pillanatát:

Nincs itt szabadság s vak az erő:
talán a haszontalan, becstelen
gyomlálja ki
bérelt kezekkel a jót, a nemest,
s ki tudja, nem a fegyveres silány
pusztit-e millió különbet?
Ne hirdessétek hát az erőt,
az akármilyen diadalt,
hanem
a sose-voltat,
az eljövendőt,
az eddig örökké csak bebörtönözött
uj vezért, aki uj szeretet,
az uj vezért, aki uj erő,
az uj vezért, aki majd
szabaddá kényszeríti az

8 A Leninnel beszélgető, kételyekkel teli vers A jelenés már a költő életében részévé vált az életműnek, 
a Sztálinra vonatkoztatott látomást, A Hetvenéveshez! címűt Zsoldos Sándor 1988-ban teszi közzé (Füst Milán  
összes versei. Magvető, Bp.): „A vers a hagyatékban található, nem jelent meg, bár a kéziraton szedési utasí tások 
láthatók. A kézzel írt keltezés: 1949 karácsonyán. E kéziratos vers közlésével azért tettünk kivételt (a mi nőségén 
túl), mert bizonyosan nem Füst Milán akaratából maradt kéziratban”. 321. Nem sokkal a kötet megjelenése 
után az Írószövetségben ünnepeltük Faludy György hazatérését. A záró beszélgetések során Lengyel Balázs 
éppen Füst Milánra hivatkozva hangoztatta, hogy bezzeg ő nem írt sohasem ódát se Sztálinhoz, se Rákosihoz. 
Mire felhívtam a figyelmét az éppen aktuális kötetre. Példa lehet a jelenet a kultuszképződés ellenkező előjelű 
megrögzöttségére.
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emberek és
népek örök-nagy versenyét:
hirdessétek a Teljes Igazság
istenét, aki átveszi az idő
legmodernebb harceszközeit, és,
soha vissza nem rettenve a
rettenetestől, ágyúkkal is
felszereli jóakaratát:
hirdessétek a mindenkiért
hadbaszálló világos erőt,
amelynek ura
elsöpri az irgalom
laza rendjét, a véletlenek
buta egyensulyát,
s vegye bár föl teremtő
tisztaságára a pokol
álarcát és égesse föl
mindazt, ami
szépet és jót tíz ezredév
megalkotott: joga lesz
rombolni, mert
a felszabaditott emberért
ő ujrakezdi az életet:
és szent kard és szent trombitaszó
csak ugy lehet, ha Érte küzd
a szolga tett!

Brecht imigyen folytatja (Nemes Nagy Ágnes fordításában):

Minálunk
Szerencse nélkül nem használ a jóság.
Csak ha erős támogatót talál,
Tud másokon segíteni.
A jó szív
Gyönge egymaga, s az isteneknek nincs hatalmuk.
 Mért nincs az isteneknek ágyújuk százezernyi,
 Tank és bombavető, akna, csatahajó,
 Megvédeni a jókat s a rosszakat leverni?
 Nekik és nekünk bizony az volna jó.
……………………
Hozzájutni egy szerény ebédhez nem lehet,
Csak országokat szerző keménység díjaként.
El kell tipornia tucatnyi mást,
Ki egy nyomorulton segít.
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 Mért nem mondják ki hangosan istenei a felső régióknak,
 Hogy a jó emberek különb világot érdemelnek?
 Ágyúkkal s tankokkal vajon miért nem támogatják a jókat?
 Mért nem vezényelnek tüzet? Mért törik a türelmet?

T. S. Eliot a vezér bevonulását így láttatja, mintha a brechti „jóember” Sen-te–Sui-ta ke-
sergésének felelne meg:

Are they coming? Not, not yet. You can see some eagles.
And hear the trumpets.
Here they come. Is he coming?
The natural wakeful life of our Ego is a perceiving.
We can wait with our stools and sausages.
What comes first? Can you see? Tell us. It is

5,800,000 rifles and carbines,
102,000 machine guns,
28,000 trench mortars,
53,000 field and heavy guns,
I cannot tell how many projectiles, mines and fuses,
13,000 aeroplanes,
24,000 aeroplane engines,
50,000 ammunition waggons, now
55,000 army waggons,
11,000 field kitchens,
1,150 field bakeries.

Szabó Lőrinc vezére így indul a döntés felé:

A végzet vagyok, az egyetlen út.
S most jön a próba. A harc! Amit eddig
csináltam, mind csak előkészület volt.
Elbúcsúztam magamtól. Hogy mi lesz,
én is csak sejtem. Testem óriás
keretté tágult […]
 Minden kész. Jelen
vagyok az ország hetven városában,
ötszázezer szuronyban mutatok
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül a jel:
és megszünök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.
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És hogyan rendezkedne be az új vezér? Eliot ezt is elmondatja:

The first thing to do is to form the committees:
The consultative councils, the standing committees,
select committees and sub-committees.
One secretary will do for several committees.

Tekintsünk el az életrajzi véletlenektől, ha így nézem, akkor ezek a vezér-versek fel-
foghatók olyan önmérgezésként, melyek az ellenméreg kiváltásának céljával is születtek.

A Vezér költészettörténeti helyzetét tekintve pedig azoknak a verseknek a sorába tar-
tozik, amelyek az irodalmi művet elsősorban pragmatikus meghatározottságúnak feltéte-
lezik. Abba a sorba, amely az egyes művek politikai beleszólását a műalkotás feladatának 
tartja: A XIX. század költői, A Költő és a Földiek vagy A város peremén értelmében. „Le-
gyen a költő hasznos akarat!” – fogalmazza Szabó Lőrinc éppen az utolsó Sátán-versben, 
vagy utóbb József Attila: „A költő […] tudatos jövőbe lát”. A vers eszerint alkalom va-
lamely politikai ideológia, illetőleg különböző történelmi szereplehetőségek végiggon-
dolására, vállalásának buzdítására, illetőleg a vállalás elfogadásának üdvös voltát hang-
súlyozza. „S követte, melyet Isten külde / Vezérül, a lángoszlopot”. József Attila például 
egy időben a marxista ideológiájú kommunizmust, Szabó Lőrinc a vezér-elvű személyes 
diktatúrát emeli így versébe. Mindketten az emberért vállalják a történelmi kihívás átélé-
sét, az egyik doktriner alapállásból, a másik az individuális szerepjátszás határeseteként. 
Mindkettő valóságos és korában a történelmet meghatározó, magát forradalmian változást 
hozónak deklaráló mozgalom, illetőleg jelenség belső átgondolására-átélésére vállalko-
zik. (Ellenpróbaként: a harmincas évek elején jelenik meg a Kner Nyomdában, párizsi és 
budapesti kiadói jelöléssel Márai és Dormándy huszadik századi történelmi képeskönyve, 
fedőlapján – kritikusan! – a nácizmus és a bolsevizmus, Sztálin, Hitler, illetőleg a sarló és 
kalapács és horogkereszt mint korszakmeghatározók jelzésével.9)]

[Közjáték 2. Illyés taktikusan és nagyvonalúan poétikai és valóságértelmezési magya-
rázatokkal fogadtatta el a verset. A kortárs irodalomelméleten nevelődött értelmezés pe-
dig már a vers köré szerveződött korábbi ideológiai és történelmi kultuszvonzatokat fi-
gyelmen kívül hagyva a vers narratíváját és annak belső önreflexióját mint a létezésben 
való elhelyezkedés „bírósági tárgyalását” szemléli.10 Ugyanakkor Szabó Lőrinc hármas 
megközelítésű poétikai magyarázgatása észrevétlenül politikai és ideológiai „tűzzel” ját-
szik. Szerencséjére 1945-ös ítélkezői számára a magyarázat elégségesnek tűnhetett. Bírái 
ideológiailag nem voltak olyan felkészültek, hogy észrevegyék a költő magyarázatainak 
– mai horizontról – értékesnek feltűnő hozadékait. Őket akkor csak az érdekelte, hogy 
1928-ban nem írhatott a költő ódát sem Hitlerhez, sem Szálasihoz. Ebben meg is nyugod-
hattak. De arra nem figyeltek fel, hogy a Führer-elv leírása nem egyetlen politikai megje-
lenés bemutatása lehetett, hanem éppen hogy az összes radikális „forradalmi” mozgalom 
megítélése is egyben. Ahol Napóleont, Hitlert, Lenint, Sztálint, Kemál pasát és Horthyt 

19 Seiz années d’historie 700 fotographes. Flammarion, Paris, Panthaeon, Bp., 1931.
10 Kulcsár-Szabó Zoltán: Kánon és recepció. Alföld, 2002. 4. szám 46–67.; kötetben: Kánon és kanonizá-

ció. Szerkesztette Dobos István és Szegedy-Maszák Mihály. Csokonai, Debrecen, 2003. 121–147.
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együtt lehet szerepeltetni, az egy olyan politikán kívüli nézőpont, amely a diktátor és 
a különféle messianista mozgalmak radikalizmusát egyszerre mutatja be, és a védekezés 
során ítéli is el. Ezek a magyarázatok nem a versről szólnak, hanem a vers poétikája ürü-
gyén egy eszmélet tisztázódását is jelentik. A huszadik századot beárnyékoló mindenfajta 
radikalizmus mérlegelését. És elutasítását.

1945-ben még Révai sem horkant fel erre a magyarázatra, hiszen a kommunista po-
litika Illyést megnyerendő, segíteni akart Szabó Lőrinc mentesítésével. A fordulat éve 
(1948) után már veszélyessé válhatott volna ez a magyarázat. 1955–1956-ban Illyés nem 
is ebből indul ki értelmezésében.]

* * *

De térjünk vissza a Vezér című vershez. Hagyományos módon, hagyományos szerepben 
nyilvánul meg a vers esetében Szabó Lőrinc mint költő. Végigmegy egy kortárs jelensé-
gen, végiggondolja-átéli és ezáltal ad absurdum is vezeti. Szabó Lőrinc költészetében 
a vezér-elv a továbbiakban csakis megítélten lesz jelen, gondoljunk csak a Szun Vu Kung 
lázadása vagy a Vang-An-Si című versekre. Éppen A Költő és a Földiek című program-
versét kommentálva diktálja élete végén a Vers és valóságban: „Érdekes, hogy felháborít 
mind a tömegnek, mind a messianistáknak az érdekképviselete.”11 Nem érdekképviselet 
tehát a történelmi témájú vers, inkább: kíváncsiság.

De nemcsak egy történelmi jelenség átélve-megítélése a vers, hanem egy költői maga-
tartás levetkezésének záró mozzanata is. És számomra most ez a fontosabb. A „Legyen 
a költő hasznos akarat!” elv felváltása.

Magyarázó kitérő. A Tücsökzenében újraírja a költő a Sátán programversét, A Költő és 
a Földieket. A Vers és valóságban pedig ezt mondja róla: „Azért van a teljes vers idéző-
jelbe téve, mert mintegy distanciát akartam jelezni, azt, hogy mindezt nem okvetlenül 
a mostani énem mondja, hanem az 1926-os, vagyis A Sátán műremekei-é.”12 Dokumen-
tum már csak a vers, éppen a közben elhagyott, sőt visszavett, benne megfogalmazott 
program okán.

A pragmatikus politikai preferenciájú költészet válsága Szabó Lőrinc költészetében 
1927–28-ban zajlik. Szinte legkorábban őnála a politikával szakító költők közül. Ha ez 
sokáig csak mentegetendő adat volt, engedtessék meg e szempontból most előnyére je-
lezni ezt a tényt. A Vezér című ebben a folyamatban egy – még egy irányban végiggon-
dolt – lehetőség. Legtöbb ekkori versében ugyanakkor éppen az egymásnak ellentmondó 
vershelyzet a jellemző. Ha Illyés a Vezért monológnak minősíti (és joggal), a többi (leg-
inkább kötetben kiadatlan) verse dialóg, méghozzá lezáratlan dialógus. Jellemzőjük a Tíz-
ezer magyar gyermek című, még sátános jellegű szociológiai tanvers egy beszélgetésből 
ellesett (már idézett) mottója:

A: rettenetes. De ne törődj vele, mert mindezen nem lehet változtatni.
B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még rettenetesebb!

11 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 50.
12 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 244.



79

Ebben a dialógusban megjelenik a tehetetlen lázadó, aki akár szociológiai tematikával, 
akár mulandó biológiai létének problémáival pragmatikus indulattal és igénnyel a vers-
nek már csak egy partikulájaként zárul egy szerkezetbe, amely ketrecként határolja. A 
Sátán néptribunja kafkai keatúra lesz (egy évtizeddel a Nagyon fáj előtt):

S mint cellába zárt néma őrült,
ki csak dühöng s ajtót nem lel sehol:
mellében futkos és ugat
egy új, vad, állati sikoly.

Ebből következően a költészet célja-feladata már nem lehet (a témaként továbbra is be-
fogható és be is fogott) pragmatikus politikai fellépés, hanem az ember helyzetének át-
élése adott politikai, gazdasági, biológiai, sőt filozófiai és metafizikai dimenziók együtt-
érzékelésében. Költészetről (tehát nem egyetlen modellált költőről, hanem különböző 
meghatározottságokat érzékelő költőkről) lévén szó, már nem feltételezhetünk egyetlen 
normatív esztétikát (és így poétikát sem), hanem csak olyan irodalmi életet, melyben min-
den költő sajátos, egyedi világot alkot a maga számára, melyet nem abszolutizál, hanem 
csupán igyekszik a maga lehetőségei szerint tökéletességgel megvalósítani. „Te is egy 
lehetséges világ vagy” – tanulja Szabó Lőrinc is Russelltől, de ehhez, a lehetséges világ poé-
tikai berendezéséhez ragaszkodik a létért való küzdelem alapján, éppen Stirner filozófiájának 
értelmében. Az egy Igazság helyett az Egy igazságát véli mértéknek, Az Egy álmait. Ettől 
kezdve ezt olvassa ki mindenből, például a Tao Te Kingből: „Vak, aki egynek lát valamit”.

Törvényszék? Én is az vagyok!
S jogomat bár vitassa minden,
ha itt és most és én tekintem:
így forognak a csillagok!

(Csillagok közt)

Ugyanakkor az egy költő egyetlen költészetén belül is éppen ezt a sok-szempontúságot 
tudatosítja: akkor legteljesebben önmaga, ha önmaga öntudatos vállalásával a kizárt más-
ságot (illetőleg: másságokat) is képes megfogalmazni. Így lesz természetes a Semmiért 
Egészen egoizmusa: már nem a Vezér egyetlen igazsága ihleti, hanem az egyes ember 
vágyakozása és egyben helyzetmegítélése. Amely – szerintem – magában hordja a másik 
igazságának a megértését is: benne az egyes ember szabadságharcát vívja, feltételezve 
minden más ember jogát a szabadságra. A vezér-elv ad absurdum vitele és lehetetlenítése 
egyszerre: a dialógus mint létforma tudatosítása:

és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

A vers nyitószava („rettenetes”) pedig éppen erre a belső dialógusra utal, visszarímelve az 
1927-es mottó idézett külső dialógusára. Szabó Lőrinc költészettörténeti kulcsjelentősége: 
az itt leírt váltás nem témaváltás (csak részben), hanem szemléletváltás.
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Az 1927–1928-as költői válsága nemcsak az erőkultusztól való elfordulást jelenti, ha-
nem a költészet célját látja ekkortól megváltozottnak. „Újak ezek a gondolatok? Költővel 
szemben nem ez az igény. A helyzetek újak” – írja Illyés a Te meg a világ megjelenésé-
ről. Csakhogy a továbbiakban a „mi-nek és a hogyan-nak hibátlan összeforrasztásá”-ról 
beszél.13 Mintha a hagyományos költészetmodell élne tovább, tökéletesedne. Azt hang-
súlyozza Illyés, ami az ő gyakorlatában túlélte Szabó Lőrinc diadalmas váltását, József 
Attila tragikus váltásigényét: a mi nem változik, a hogyant pedig ehhez mintha csak for-
mai problémává sűrítené Szabó Lőrinc. Pedig a mi (a versek témájának) részbeni válto-
zatlansága mellett a hogyan nemcsak mint forma, hanem mint szemlélet is változik. Tehát 
továbbra is pénz, szegénység, lázadás, test, érzékiség, erő, erőszak lesz a vers témája (leg-
feljebb a témák arányán változtatva), csakhogy ez a témasor ekkortól alkalmassá válik 
esztétikai és létviszonyok átgondolására, kifejezésére, átélésére. A vers elveszíti pragma-
tikusan külső hatásra irányultságát, és a tájékozódás, az összehasonlítás, a gondolati di-
menziók egymásban megmérésének (Szabó Lőrinc-i metaforával: „tükörszínjátékának”) 
színhelye lesz.

s mi eddig külön pillanat volt,
lett most együtt és folytatás.
……………………
Minden ember egy és ezer,
mindenki egy mindenkivel,
egyszerre egy és más, amíg
minden részlete külön él,
mert, valahol mind él,
amit tett, mondott, gondol és beszél.

Mindez pedig már a Te meg a világ előttről előlegezi a Tücsökzene költészettörténeti alap-
helyzetét, amelyben a korábbi szubjektum–objektum ellentétre épülő monológ (vezér-elv) 
oldódik fel egy, a költő önmagyarázatában „szubjektív individualizmusnak” nevezett,14 
valójában a létezést egyfajta szinkron dialógusban, „örök Jelen”-ben feltételező poétikai 
szemléletben.

De, hogy a
Mindenség is csak egy Költő Agya,
úgylátszik, igaz. –

[Zárójelben: Így tekintve kezdtem átgondolni a korábbi Tücsökzene-interpretációkat is: 
nem visszalépés a Te meg a világ a másságot feltételező és átélő filozófiai meghatározott-
ságához képest, nem a klasszikus modernséghez való átpoetizált [egyszerre valóságelvű 
és kontemplatív] visszafordulás – hanem éppen a Te meg a világ vershelyzeteiben kidol-
gozott módszer alkalmazása, beteljesítése. A Te meg a világ a fiatalember döbbenete és 
öröme a kétségbeesést új szempontok szerint kifejezhető költői módszer felfedezésekor, 

13 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc, i. h. 25., 28..
14 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 268.
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a Tücsökzene a sokat tapasztalt és szenvedő, öregedő ember összegzése – ugyanezen mód-
szerek segítségével. Legfeljebb ekkorra a szilaj kétségbeesést a bölcs megkeseredettség 
váltja fel, amelyet helyenként a gyönyör-elvet elfogadó transzcendencia poézise teszi tel-
jessé. De ez egy újabb tanulmány témája lehet.]

* * *

A Vezér versről beszélve zárásul végül is elmondhatom, hogy benne és általa Szabó Lő-
rinc egy költői hagyományt él át, teljesít be és visz ad absurdum, egy korabeli politikai 
szerep bemutatása és szubjektív átélése által. Ez az alkotói gesztus is (mint más témákban 
ugyanekkor hasonló gesztusok) segíti ahhoz, hogy ezt az alkotói hagyományt (függetle-
nül annak politikai tartalmától) elégtelennek minősítse költészete folytatása szempontjá-
ból. Egyévi hallgatás, személyes-életrajzi válság, drogos állapot következett (mintegy az 
öngyilkos összeomláshoz vezető József Attila-i Nagyon fáj-állapot előképe) – majd a Te 
meg a világ és egy nagy költői pálya.

* * *

A kultuszkutatás horizontjáról mégis beszélnünk kell ennek az egy versnek az utóéletéről  
is. Nem a költő, de a történelem sodrásában élő ember ugyanis még visszatér hozzá. 1938-
ban átírva kiadja akkori kötetében. És e későbbi visszautalás a korábban keletkezett versre: 
ez lesz az őt üldöző „fekete legenda” kiindulópontja. Mindegy, hogy tiltakozott-e és miért 
nem tiltakozott a sajtóban, amikor a szélsőjobb Virradat újraközölte 1938-ban a verset.

Szabó Lőrinc egy másik verse kapcsán (Magam ügyében) így ír a Vers és valóság idé-
zett versmagyarázatai között: „Ezekben az években a magyar ifjúság, az egyetemi diák-
ság rohamosan radikalizálódott és modernizálódott. E[rdélyi] J[ózsef] bejött hozzám Az 
Est-hez és meghívott a diákegyesületnek egy közös irodalmi estjére, melynek rendezését 
valahogy őrá bízta az új kulturális vezetőség. A Gólyavárban tartották. Ebben az időben 
jelenhetett meg újra nyomtatásban az én 1928-ban már kétszer (Pesti Napló és Széphalom) 
megjelent Vezér versem végleges változata. Nehéz volt a verset megsúlyosítani, azért ma-
radt ki a közbülső kötetekből. A Gólyavárban én is felolvastam, örülvén, hogy az eddig 
Ady-ellenes, konzervatív diákvezetőség megbukott. Ekkor a diákság hétfő reggeli lapja 
tüntető nagy cikket közölt az új diákszellemről és az estről. Ezt a cikket persze értetlen-
ségek is megtűzdelték, ahogyan ugyanez idő tájt – vagy talán ugyanekkor – felfedezték 
frissen megjelent verseskönyvemben, a Harc az ünnepért-ben a régi Vezér verset, és meg-
kérdezésem nélkül, és a könyvben feltüntetett évszám (1928) elhagyásával leadták. Ezt 
persze a szerkesztőség és általában a baloldaliak, s akik később üldözötteknek érezték 
magukat, új versnek fogták fel, Hitler vagy Mussolini dicsőítésének. Salusinszky szer-
kesztő Az Estnél sok uszító telefon után tiltakozó nyilatkozattételre szólított fel a diákság 
ellen. Én telefonon leszidtam az illető hétfői lap szerkesztőjét a kellemetlenségért, amit 
nekem okozott – (hát még azóta mennyit okozott!) – és olyasfélét kértem Az Est aznapi 
első híreként nevemmel közölni, hogy »miként kassai, pozsonyi, prágai, brassói, New 
York-i és egyéb magyar nyelvű lapok tudtom és megkérdezésem nélkül átvették valahol 
megjelent költeményemet, – ugyanúgy tett ma is ez meg ez a lap«. Szóval ennél elitélőbb 
megjegyzést nem voltam hajlandó hozzáfűzni az esethez. Végül a nyilatkozatot Az Estből 
egészen el is hagyták. Nagy kár volt, mert a nyers tényállás közlése is sok ellenségem 
dühét csöndesítette volna. – Ezek az események nagyon megkínoztak, én tiszta lelkiisme-
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retemet és függetlenségemet őriztem minden irányban és ezt egy szerintem igen humánus 
versben kifejtettem. A verset Salusinszky kiszedette, de nem adta le, csak néhány napi 
gondolkodás után.”15 A Magam ügyében című vers volt ez, amely Félelmes a fegyverem… 
címmel Az Est 1938. május 10-i számában jelent meg:

Félelmes a fegyverem, emberek,
magam előtt tartom a szivemet.

Fáradt vagyok, a háborút unom,
de az igazságomat nem hagyom.

Az kell, igazság, – de a magamé!
a sorsomé, húsomé, véremé!

Fáradt vagyok hazudni, emberek;
hol van, akinél megpihenhetek?

Elfáradtam harmincnyolc év alatt,
kényelmesebb vállalni magamat.

Az igazság a legfőbb kényelem,
lelkem legfőbb kényelmét hirdetem.

Igazságomat, azt, ami vagyok,
meg kell őriznem s meg kell adnotok.

Másnak talán egyszerűbb útja volt,
az enyém eszmék háborúja volt.

Látom én ma is, eszmék, fényetek,
de mást is, a rettentő tényeket,

tudom, hogy ami másnak szenvedés,
azt megtenni, ha kell is, mily nehéz,

de mást is tudok: ha jön iszonyú
rémeivel egy végső háború,

ha népem élethalálharcba fog
én ott állok, ahol a magyarok,

a véreim… Hisz máris ott vagyok…
Csak még békés győzelmet akarok,

15 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 134–135.
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győzelmes békét a fajtámnak, és
hogy ne legyen túlsok a szenvedés,

a pusztulás… Nem katona vagyok,
csak lelkem nyugalmáért harcolok,

és jobb szeretném tőled is, hazám,
ha kard helyett lelked bíznád reám,

s én úgy szolgálhatnám a sorsodat,
hogy nemesítlek, gazdagítalak.

Fáradt vagyok hazudni, emberek,
azt szeretem, akinél pihenek.

Azt szeretem, aki engedi, hogy
legyek nyugodtan az, aki vagyok:

hogy legyek költő, magyar és szabad,
kit nem küldenek és nem tiltanak,

költő, aki dísz és kincs és haszon,
ahogy kincs a Mátra s a Balaton,

s a hegy aranya, Dunánk halai,
földünk zsírja, fáink gyümölcsei.

Az igazat keresem: azt, aki
nem kényszerít, hogy hazudjam neki.

Mérd meg te is: bírod-e tűrni, hogy
legyek egészen az, aki vagyok.

Fáradt vagyok, mindig kényelmesebb,
igaz vagyok, mindig félelmesebb,

félelmes a fegyverem, emberek:
mindenre elszánt lelkiismeret.

Mindehhez hozzáfűzhetjük: a Bajtárs,16 a diákság hétfő reggeli lapja, tüntető nagy cik-
ket közölt az új diákszellemről és az estről:17 Május 3-án a Turulvárban a háború utáni 

16 A Turul mozgalom lapja. Kiadja a Turul Szövetség, a magyar egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek 
országos központja.

17 1938. májusi számában a 4. oldalon.
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magyar líra. Komjáthy Aladár, Szabó Lőrinc, Kodolányi János, Sinka István és Erdélyi 
József szerepléséről ír. A Virradat című (ekkor Borbély Andor szerkesztette) szélsőjobb-
oldali hetilapnak az 1938. május 9-i (3. évfolyam, 19.) számában a 9. oldalon egész ol-
dalas, szerző megjelölése nélküli riport foglalkozik az eseménnyel, címe: „Teljes fegy-
verzetben készen áll a második magyar író-nemzedék”, Erdélyi József, Kodolányi János, 
Komjáthy Aladár, Kovách Aladár, Sinka István és Szabó Lőrinc irodalmi felvonulása 
a Turul várban.

Ezek az események összefonódtak a Vezér című versnek a könyvben feltüntetett év-
szám (1928) elhagyásával történt közlésével. A Magyar Élet 1938. májusi száma, majd 
pedig erre hivatkozva a Virradat is leközli (május 2.). Miután a Virradat a költő engedélye 
és az évszám feltüntetése nélkül újraközölte a verset, Szabó Lőrinc igyekszik legalább 
az évszámot hangsúlyossá tenni: utóbb a hasonló olvasótáború Egyedül vagyunk-ban 
évszámmal közölteti.”18 Az évszám nélküli közlés anekdotikus elbeszélése is különböző 
kiegészítésekkel toldva jelenik meg a költő különböző elbeszélésében. 1945-ös védő-
beszédében imigyen hangzik: „1939 körül tudtom és engedélyem nélkül leközölte egy 
szélsőjobb lap. Én Az Est munkatársa voltam. Persze rögtön elővettek: Szálasi üdvözlése? 
Megmagyaráztam: ahogy évtizedeken át könyvből és újságból prágai, brassói és New 
York-i lapok százszor és százszor, most ez a lap vette át egy régi versemet. »Hát ez már 
megjelent?« Igen. »Hol?« A könyvemben, s legelőször, tizenegy évvel ezelőtt – (és mos-
tantól, hogy ezeket mondom, visszafelé számítva: tizenhét esztendővel ezelőtt) –, és pe-
dig az Ön lapjában – közöltem a meglepő valóságot Salusinszky főszerkesztővel –, az Ön 
lapjában, a Pesti Napló-ban! – Pontos dátum. – Ő behozatta a vaspéldányt. Ott volt. Ott 
van. – Roppant bosszantott az eset, az 1928-as dátum mellőzése. Magyarázó közleményre  
gondoltunk, de a szövegében nem tudtunk megegyezni, és végül Salusinszky szóbeli pro-
pagandára bízta a valóság feltárását és elterjesztését. Miklós Andorné, aki jól ismert, mel-
lettem foglalt állást ebben az ügyben is, másban is…”19 A Napló ennek személyesebb 
hátteréről, Az Est-konszernen belüli ellentétekről is beszámol: „Salusinszky főszerkesztő 
persze rögtön elővett, hogyne. Elképedve hallotta, hogy a verset csak átvették. Honnan? 
Mondtam: még 1928-ban jelent meg először. Hol? Válasz: az ön lapjában, a – Pesti Napló-
ban, ekkor meg ekkor! S hogy annak a versnek ugyan semmi köze az égvilágon se Hit-
lerhez, se Szálasihoz, se senki földi realitáshoz; még ráfogás is csak régebbi diktátorokról 
beszélhetne. A hiba az volt, hogy elhagyták a vers alól a dátumot! Úgy a könyvemben, 
mint az Összes versek-ben én odatettem, hogy: 1928! Mit lehet tenni? Széleskörű cáfoló 
nyilatkozatot kívántak, fogadkozásokat, amelyek a függetlenségembe avatkoztak volna, 
az a helyreigazító nyilatkozat viszont, melyet én terjesztettem elő, csak a pozitív tényekre 
kívánt utalni. Felajánlottam, hogy békében váljunk el, mondjanak fel ők, én ezt nem te-
hetem, hiszen tizenhét vagy hány évem jogairól mondanék le vele stb. Végül Salusinszky 
legyintett, hogy hagyjuk az egészet, ne legyen helyreigazítás, majd szóban elterjed a va-
lóság híre… Megjegyzem itt, hogy – mint később megtudtam – az ügyben, a nyilatkozat 
ügyében Gombaszögi Frida, a laptulajdonos, Miklós Andor özvegye mellettem foglalt 
állást; s nemcsak ebben az ügyben, hanem rengeteg másban is, nem effélékben, mert mindig 

18 Lásd: Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. jegyzeteiben, 430.
19 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 225.
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őszintén megmondtam neki a véleményemet s megmutattam magamat. Ezek az ügyek 
mind kapcsolatban álltak Az Est-lapok belső, sokéves harcaival.”20

Az igazoltatási (jogi!?) eljárás ezt vitatta. A lényeg: az 1938-as, Harc az ünnepért 
című kötetben ő maga és átírva, részben aktualizálva leközölte. Igaz, van a kötetben más 
(maga a címadó vers is) 1928-as termék átirata, és igaz az is – amit 1945-ös Naplójában ír: 
– „S a »jobboldalon«? Ott láthatták, hogy nem illik rájuk a vers, és hogy nincs folytatása, 
és hogy soha – a történtek után – én azt a verset nem szavaltam, s mások se…”,21 valamint 
az is – az Ungarn, a Német–Magyar Társaság folyóiratának segédszerkesztője, dr. Gál 
István tanúsítja 1945-ben –, hogy a vers német fordításához a költő nem járult hozzá.22

[Kitérő: a publicista és a költő érintkezési pontjai. A költő Szabó Lőrinc a harmincas 
évek közepe táján, publicistaként ritkán nyilatkozik meg. Mégis ezek az alkalmi szöve-
gek mintha azt gondolnák végig a hazai valóságra tekintve, amiről a Vezér című versmo-
nológ personája vélekedik.

1934 nyarán, Párizsban jártában írja Vallomás című lírai hangvételű cikkét a Magyar-
országba (1934. július 13.).23 Elmondja, hogy bár ifjúkorában a francia költészet révén 
jegyezte el magát az irodalommal, most idegennek, ellenségnek érzi magát Párizsban. 
A franciákat érdekeik a magyarság ellenségeihez vonzzák. „S a legnagyobb baj az, hogy 
ez a természetes. Gazságodnak hiszek csak – mondta Alberich, amikor álszent ellenfele 
alkudozni kezdett vele az aranyról. Csak a gazságodnak lehet hinni, az erőnek, az erő-
szaknak, s egy nép ilyen gazsága már nem is gazság, hanem természeti erő.” S természe-
tes volt az is, folytatja cikkében Szabó Lőrinc hogy, „mikor délután a Pantheonban álltál, 
és a nagyok, az ő nagyjaik közt ott láttad a keleti királyt, a barbárt, a te legendás ősödet, 
a szörnyetegnek festett Attila képét a falon, amint jött, jött Párizs ellen, és te egy percre 
azt kívántad, hogy bárcsak szállna le a falról, és állana melléd, és végezné el, amit elmu-
lasztott, hogy ne légy olyan gyenge, ne légy oly egyedül”. Számára az egyéni és nemzeti 
magány- és gyengeségtudatból való kitörés vágya teremti meg vonzódását az erőhöz, az 
„etikussá tett” erőszakhoz, az „erőben való újjászületés” eszméjéhez.

Egy év múlva a Népszava körkérdésére válaszolva cikknyi terjedelemben (1935. má-
jus 1.)24 abból indul ki, hogy a legfontosabb a közszellem átalakítása. „A végső cél az 
volna, hogy goethei értelemben »etikussá« lehessen tenni az őserdő, a létért való harc, 
a liberális kapitalizmus törvényét, minden jó és rossz mozgatóját, az individuum jogát és 
létalapját, a természetes emberi önzést. Az etikus önzés már azonos az önzetlenséggel, 
ennél többet nem várhatunk az emberektől, akik nem angyalok.” Ehhez új államszerkezet 
kell, a parlament újjáalakítása, „szerintem formailag nem okvetlenül demokratikus irány-
ban, főleg eleinte”. „A türelmetlen jó szándék persze kikerülhetetlenül gondol néha arra is, 
hogy egy eszményi diktatúra, tudósok, szerzetesek és katonák felvilágosodott és szociá lis 

20 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 36–37.
21 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 37. Bár Szegedy-Maszák Mihálynak – szóbeli közlése alap-

ján – van a birtokában egy 1944-es röplap, amely közli a verset. De kérdés, a költő tudott-e egyáltalán erről  
a közlésről.

22 Lásd a levelet: MTAKK Ms. 4678/63. szám alatt. Lásd még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 
1945-ös Naplója című fejezetet, a 15. számú jegyzetet, a levelet ott közlöm.

23 Újraközölve: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 356–357.
24 Újraközölve: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 376–378.
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diktatúrája nem vinne-e hamarabb, mondjuk harminc-negyven év alatt a célhoz.” De hát 
mivel ilyen „modern” plátói diktatúrára nincs remény, marad az általános, titkos választó-
jog, mely „nem is olyan használható, mint hiszik”. Végül így fejezi be írását: „Ma teljes 
reneszánszra van szükség, annak fölismerésére, hogy a szociális jobbsorsot akaró rész 
már nem kizárólag baloldal, friss, bátor, kezdeményező erejű vezetőkre, akik a változó 
körülmények közt is mindig módot találnak az egyetemes végső cél szolgálatára.”

Az Új Szellemi Front vitájában pedig „Jobb” és „bal” és a reformok címmel a Ma-
gyarországban (1935. április 26.)25 írja meg hozzászólását. Szerinte a bal- és jobboldal 
fogalmai elavultak, a „vertikális” megoszlás már régóta egy „horizontálisnak”, az „egye-
temes magyar gondolat” szolgálatának, egy új „szintézisnek” adta át a helyét. „A formák 
mögé ható látás már hosszú évekkel ezelőtt észlelte, hogy a pártok Marxtól Szegedig 
egymás mellé sorakozó függőleges tagozódását új felismerések, új érzelmi vagy érdek-
közösségek erői törték keresztben át. Ilyen új erők és felismerések voltak többek közt: 
a magyar nép pusztulásának meglátása, a dunántúli germán veszély, a növekvő közösség-
érzet, az ifjúsági öntudat, az orosz kísérlet fokozatos elhajlása a dogmatizmustól a valóság 
felé, a népi nacionalista gondolat. Ezek az élő hatások a vöröstől fehérig futó egykori 
világnézeti spektrumot egyre használhatatlanabbá tették, s az egészet végül két hatalmas 
rétegre osztották a reform és reformellenesség hatalmas erővel betörő vízszintes paraleljei. 
»Jobb«- és »baloldal« ekkor gyakorlatilag megszűnt, aki helyén maradt, az is helyet cserélt,  
s bár a csaknem forradalmi jellegű átrendeződés még mindig folyamatban van és még so ká 
folyamatban lesz, egyre világosabban és erőteljesebben előtűnnek fölöttük a haladáspárt-
nak, egy harmadik, nagyobb, teljesebb, reálisabb oldalnak, egy új szintézisnek a keretei.”

A közösség, amely korábban fenyegetette, majd védelmet nyújtott az egyes számára, 
a harmincas évek második felére olyan szervezetnek is tűnik fel Szabó Lőrinc szemében, 
amely az egyén jelentőségét azzal növeli, hogy számára akár érthetetlen feladatokra is 
berendszerezi, ha már nem is szerepet, de helyi értéket kényszeríthet rá. Mintha éppen 
a Vezér vers átdolgozásakor kerülne bele az a szövegezés is, amely Mussolini 1936-os 
államképletére is utalhat: „vallásos koncepció, amely az embert immanens viszonyban 
látja egy magasabb törvénnyel, egy objektív akarattal, amely túl van az egyeden, és egy 
szellemi társadalom tudatos tagjává emeli őt”.

Szabó Lőrinc a Harc az ünnepért kötet (1936–1938) idején hasonló sorstörvényt lát 
beteljesedni az emberen, még a legszemélyesebb magánéletben is (Házasság: „Vállald 
a sorsod régi rendelését”, „Miért? Nem tudom. Túlsok a titok. Bízz abban, amit magam 
sem tudok”), ugyanezt alkalmazza a cselekvő emberre (Reggeltől estig, 1936) és a társa-
dalommal szembesített személyiségre a Vezér átírt változatában (1938):

A cél: én vagyok, a cél: én magam,
s még valami, amit magam sem értek
s ami mégis él, ahogy a vetésben
az aratás, ahogy bennem a nép:
e titkos cél úgy használ engem is,
ahogy másokat én, vagy ahogy a
boly a hangyát, a kas a méheit.

25 Újraközölve: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 374–376.
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És még egy publicisztikus összekapcsolás: 1940. június 28-án az Esti Magyarországban 
Compiègne, a francia fegyverletétel apropójából Sz. L. szignóval Stefan George és az új  
Németország címmel George Reich-verseit emlegeti, bevált jóslatokként értékelve őket. 
1933-ban, George-nekrológjában (bár jelzi a „frappáns összefüggéseket” George és 
Goebbels szövegei között, de) azt írja: „Hogy a költő maga hogyan képzelte ideáljai meg-
valósulását, azt már soha, senki meg nem mondhatja […] a költő maga nem fogadta el 
Hitlertől a kinevezését az újjászervezett porosz költői akadémiába.”26 Nem ennyire direkt 
összekapcsolással, de a Grillparzer-évforduló alkalmából 1941-ben megszólaltat politikai 
hangoltságú szövegezést is: „Hosszú évtizedekre szinte elfelejtették, bár inkább csak szű-
kebb hazájában, mert a Birodalom hamarább megértette”, és még hozzáteszi: „Történel-
mi darabjait szenvedélyes hazaszeretet fűti és már hangok csendülnek bennük az »örök 
Reich« felé.”27 A Te meg a világ idején tudhatta Szabó Lőrinc, hogy a költő nem aktuali-
zálható semmilyen politikai kontextusban. 1938-ban és 1940-ben, meg 1941-ben mintha 
épp erről feledkezett volna meg? Emberi gyöngeség? Költői hiúság az „én megmondtam” 
értelmében? A továbbra is a magát meggyötörtnek érző költő ellenkezése? Mindenkép-
pen költészeten kívüli események.

De mindez a publicisztika: egy-egy gondolatmenet végigvezetése. Ha valaki ellene-
mond: elfogadja, közli, sőt pontosít saját elfogultságán is. Szerkesztőként leközli a Ma-
gyarországban a Vallomásával vitába szálló fiatalkori barát vitacikkét,28 majd maga 
is kapcsolódik hozzá: „Komjáthy Aladár gondolatmenetét, amely tulajdonképpen az én 
Vallomásom logikus továbbvitele, természetesen teljesen magamévá teszem. Attól tartok 
azonban, hogy aki eredeti cikkemet nem olvasta, Komjáthy átfogalmazásában esetleg 
franciaellenesnek képzelheti párizsi hangulatomat. Ezért újra le kívánom szögezni, hogy 
végeredményben én is fenntartás nélkül új magyar gondolkodás kényszerítő szükségét 
hangoztattam, noha ugyanolyan fenntartás nélküli őszinteséggel próbáltam rajzát adni 
bizonyos fájó érzéseknek is.”

Mindez költészetének ekkor már állandó velejárója, beleértve a Vezér című verset is, 
amelybe éppen az egyes ember érthetetlenkedése is beleépül. Publicisztikája a napi be-
szélgetések leírása, vitatkozások egyik felének kiadása.

De akkor miért írta át, és jelentette meg 1938-ban az 1928-ban írott verset? Mert nem 
érezte egyoldalúan publicisztikus jellegűnek. Éppen hogy benne és általa gondolta át  
a huszadik századi „uralkodó személyiségek” jelenlétét a történelemben. 1928-ban in-
kább a „világ kapitányai”-nak megjelenésére figyel, és a jelenséget inkább „balról”, szo-
ciológiai értelemben vizsgálja. Az „elérhetetlen megváltás” tudatában mégis egyfajta 
szociális reform ígéretét várná a „leendő népbiztos”-tól (lásd a hasonló tematikájú verseit 
A Sátán Műremekei című kötetből). 1938-ban ugyanezt a personát a nemzeti megújulás 
reményében méltatja, ezt már a George megírta reménnyel is összekapcsolhatja. Ahogy 

26 Szabó Lőrinc: Stefan George. Nyugat, 1933. december 16. 603–608. (Az idézett részletek kimaradtak 
Steinert Ágota idézett Könyvek és emberek az életemben című antológiájából.)

27 Szabó Lőrinc: Grillparzer. 1941. január 15. Esti Magyarország, 3. oldal. A különben korrekt esszét prózai 
írásai válogatott kötetébe fel is vehette Steinert Ágota, jelezve e két mondat kihagyását (Könyvek és emberek 
az életemben, i. k.)

28 Komjáthy Aladár: Az önáltatás mákonya. Válasz Szabó Lőrincnek. Magyarország, 1934. július 17. En-
nek végén olvasható Szabó Lőrinc megjegyzése. Újraközölve in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai 
írások, i. k. 358–360.
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pedig képzeletében a szociális és a nemzeti jelleg egymásra írhatóvá válik, úgy emelkedik 
ki poétikailag a Vezér című versben a költő reménykedése. A maga elvont formáltságá-
ban. Publicistaként (és ezt mondja el igazolási védőbeszédeiben is, 1945-ben, a maga nai-
vitásával) a német–szovjet paktumban megjelenni látta a bal- és jobboldal fölé emelhető 
világkísérletet. Személyében mindezekben sohasem tudott hinni, soha nem tudta seme-
lyik világrendszerhez sem hozzákötni személyes elképzeléseit. Ezért is tartja meg a vers 
eredeti narrációs helyzetét: egy személyiség dilemmáját láttatja a „vezér”-szerep elválla-
lásának pillanatában. A poézis nem publicisztika: a versben éppen a többi személyiséggel 
szembeforduló egyetlen személyiség esélyét és legitimitását hozza kérdező helyzetbe.  
A kortársak félreértésével szemben a vers nem ódai legitimálás, hanem éppen ennek a po-
zíciónak a kérdésessé tétele. Ez volt 1928-ban is, és ez megmarad 1938-ban is. 1928-ban 
a kétely és a remény történelmileg még egyként benne lehetett („jobb”- és „bal”-oldalról 
egyként) a versben megformált persona képletében. 1938 elején ismét rákérdez a vers 
ugyanerre a szereplehetőségre (és ez a rákérdezés minden átigazítástól függetlenül meg-
marad!), amikor a persona ténykedése a publicisztikában mind szociológiai, mind nemzet-
politikai szempontból megértő támogatásban részesül (Hitlernek is, Sztálinnak is megvan 
a maga publicisztikája). A költő kételyét formálja továbbra is versébe, bárha emberileg 
érdeklődéssel figyeli ténykedésüket, esetleges kapcsolódásukat.]

* * *

A recepcióesztétika értelmében az 1938-as újraértelmezés is a vers tartozéka? Főleg, ha 
a költő fel is újítja a versét?29 Engedtessék meg, hogy az 1938-as Szabó Lőrinc önértelme-
zését (meg a maga-mentegető 1945-ös és maga-magyarázó talán 1956-osat) a vers alatt 
maradónak minősítsem. Szabó Lőrinc kevesebbet tudott verséről utóbb, mint ami benne 
volt 1928-ban (sőt benne is maradt 1938 elején) éppen e vers negatív tanulsága révén. 
Magam a költő e vers általi nyereségét többre tartom az ember vert helyzeteiből következő 
ismét csak pragmatikus szempontú átdolgozásánál, majd ellenkező előjelű magyarázatai-
nál. Valaha ezek adhattak alkalmat a vádra, illetve lehettek a védelem érvei. Ma én a költő 
helyzetelemző merészségét értékelem és hangsúlyozom: ez a vers is hozzájárult, hogy 
már azokban az években (tehát 1927 és 1930 között) olyan költészettörténeti szemlélet-
váltásra kényszerült, amelyben maga a vers csak egy kíváncsi költő megismerési kísérle-
tének bizonyul. Valóban monológ, amely ellenben magából a költőből kényszerítette ki  
a dialógust. 1945-ös Naplójában joggal magyarázza: szélsőséges megnyilvánulásai a cá-
folat provokálói, s éppen a dialógus-készenlét helyzetéből hangzanak.

Vakon vágok éveknek és utaknak
s mire kiderül, mit és miért tettem,
már időtlen kisértet lesz belőlem.

(Kísértet)

29 Ami ebből a felújításból poétikailag értékelhető, azt már jeleztem a Lázadástól a különbékéig című feje-
zetben.
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Jellemzi éppen a Vezért is közlő kötetében dialóguskész költői létét a csak a monológra 
fogékony világban. Utóbb az embert meghurcolták ezért a monológért, de senki sem vette 
észre, ez esetben talán maga Szabó Lőrinc sem, hogy a költőt éppen ez a vers is különböző 
nézőpontokat ütköztető dialógusra késztetve, költészete megújításával a halhatatlanság 
kiküzdésére kényszerítette.

* * *
Záró mottó:
„»A diktatúra ma már nem politikai doktrína, hanem bi-
zonyos szellemek számára vallásos hit. Elsőként a szocia-
listák propagálták a tömegek között, miután az oroszok 
a Kreml magasából kikiáltották a proletárdiktatúrát. Öt éve 
álmodnak szerte a világon a vörös diktátor megjelené-
séről, aki elhozza a világra az igazságot és békét. De egy 
ideje nemcsak a proletárok álmodnak az ő diktátorukról. 
Mióta Mussolini ’feketeingesei’ élén meghódította Rómát, 
a gazdagok, a burzsoák, a művelt osztályok a fehér diktá-
torról álmodnak, aki vaskezével a nyugtalan népet rendre 
és engedelmességre bírja.« Vagy demokrácia, vagy leni-
nizmus, mondja Ferrero. A fasizmus a leninizmus »fekete 
formája«.” (Ferenczi László: Előszó Guglielmo Ferrero 
Hatalom című műve elé30) [Jelen fejezet első változatának 
címe Szabó Lőrinc fekete kultusza volt.]

30 Ferenczi László: Előszó. In: Ferrero, Guglielmo: Hatalom. A legitimitás elvei a történelemben. Kairosz 
Kiadó, Bp., 2001.
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Szabó Lőrinc a Zilahy Lajos szerkesztette  
Magyarországnál1

Nagyobb távolságot egymástól el sem tudnék képzelni, mint az író Zilahy és a költő 
Szabó Lőrinc. De ne felejtsük el: egy időben éltek, egy lapkonglomerátum, Az Est-lapok 
közölte műveiket, egy időben ugyanitt kollégák is lehettek. Pályájuk, az emberek össze-
összehajló meg szét-széttartó kapcsolatrendszerében hol közeledett, hol földrészekre el-
távolodott. De mindig tudtak egymásról, kapcsolatban maradtak. Zilahy évtizeddel volt 
idősebb: lehetett bátyja a költőnek; ott volt felfedezői között, volt hivatali főnöke, meg-
mentette, talán, a szibériai rabságtól, és végül emlékét is ő őrizte a fiatalabbnak, ott távol, 
Amerikában, ahol a szavára adtak, rangsorát elfogadták, akik magyarul értettek. A Vers 
libre-re gondolok.2

Arra a versre, amely a Central Public Library-ben kultúránk csúcsait együtt látta a vi-
lág kultúrájának eseményeivel, nagyságaival. „Itt dicséri Goethét most is Szabó Lőrinc. 
/ (Homlokába hull a ceruzányi hajtincs.)” Kezdem ezzel a verssel, mert valamit tudott ez 
az ember, Zilahy Lajos, amire éppen akkor, 1962 őszén lehetett szükség. Akár itthon is, 
Magyarországon. New Yorkból dátumozta versét, én meg hallottam Miskolcon, a Rorá-
rius cukrászdában, amint színész barátunk elsuttogta. Pestről járt le, Lucifert játszott. 
A főpróbájuk éjszakáján jött a Kennedy-gyilkosság híre, együtt vártuk hajnalig, mi lesz, 
talán összedől a világ. Kennedy is szerepel ebben a versben. Most is abból a kopott, rom-
lott szövegű másolatból írom ki a Szabó Lőrincet idéző sorokat, amelyet akkor kaptam, 
és azóta is a költőről készült céduláim között őrzök.

Akkoriban kezdtem Szabó Lőrinccel foglalkozni kutatóként, akkor mondta el nekem 
e suttogó hangon deklamált vers, hogy egyetlen kultúra van, a világot nem lehet szétsza-
kítani, és a magyarság nagyjainak műveivel jelen van a világban. Például a Central Pub-
lic Library-ben is elérheti a száműzött, könyvtárától megfosztott. Mert a világirodalom 
nagyjai összefognak, védik egymást.

Védik egymást. Nemcsak a könyvtárban. De az életben is. Amikor egyetlen véletlen, 
talán csak röpke pillanat oldhat el szörnyű kötelékeket, menthet meg embereket a pusz-
tulástól. Fülemben Illyés Gyula hangja, ahogy meséli nekem. 1945. április. Szabó Lő-
rincet Pesten a sajtó a háborús bűnösök listáján szerepelteti, Budán az elöljáróság, majd 
a rendőrség időnként internálja, rendőri felügyelet alatt tartja. De most már hadd adjam 
át a szót Illyés Gyulának:

1 Zilahy Lajos és Szabó Lőrinc címmel előadásként elhangzott az 1991. április 4-én Szentendrén tartott 
Zilahy-emlékülésen, megjelent az Új Írás 1991. 10. számában, a 84–89. oldalon; kötetben: A lélek nem aludt ki 
(Tisztelgés Zilahy Lajos születésének századik évfordulóján). Szerkesztette Bihari József. Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, Szentendre, 1991. 71–85. Az előadás és a tanulmány átdolgozott változata.

2 Zilahy Lajos: Vers libre Illyés Gyula születésnapjára. In: A lélek nem aludt ki, i. k. 3–11.
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Fölkerestem Zilahy Lajost, aki a Magyar–Szovjet Társaságnak már valami elnöke volt. 
Ebben az időben már nekem is volt valami tekintélyfélém: még Pestre átmenet ol-
vastam egy utcai plakátról: éljen a Nemzeti Parasztpárt ötös vezetősége: Veres Péter, 
Erdei Ferenc, Kovács Imre, Farkas Ferenc és szerénységem. Volt valami igazolvány-
félénk. Ért annyit, hogy jobban beengedtek hivatalos helyre, mint mást. Megkértem 
tehát Zilahyt, menjünk át azonnal a Bimbó utcai rendőrségre, akármi módon. Belátta 
ő is, hogy percek vagy órák alatt súlyos dolgok dőlhetnek el.3

Természetesen tudta Zilahy, kit véd. Nemcsak az Illyéshez mindkettőjüket kötő barátság 
okán, de saját tapasztalatai alapján is. Nem mély barátság kötötte őket össze, még csak 
valamilyen írói csoportban való elvi-esztétikai közösség sem. 1945-ös Naplójában inkább 
társaságban, érintőlegesen említi nevét Szabó Lőrinc. Először visszautalva április 15-i 
mentőakciójára: „Szabad mozgás, védettség kellene. Januárban, februárban sejtelmem se 
volt róla, hogy így fogok állni a világban. Vajon enyhül ez a helyzet? Jóvátehető még, ami 
történt? Barátaim, olvasóim, nem szólaltok meg? De igen, szólnak, Zilahy, Illyés… De 
nem így kellene, valami más kellene, egy csapásra új helyzet: csak ne vesztegetni több 
időt!!!”4 Egy másik esetben furcsa példázatként idézi szereplését: „Fel kell készülnünk 
arra is, hogy esetleg valami kelet-európai egyesült államok keretében fogunk-e élni. Vagy 
mint a Szovjet tagállama. Élni kell, mindenképpen, Zilahyban látszik legerősebbnek ez  
a felismerés. Nem mondta egy szóval sem, nem is láttam már rég, de másképp lehetetlen 
megérteni az állásfoglalásait. Meg kell mentenünk magunkat; – Anglia nem tehet semmit!”5

Ez a megjegyzés ugyanakkor valamilyen megérzéses összehangoltságot feltételeztet: 
Szabó Lőrinc egyfajta alkati sajátságával kapcsolódik Zilahy Lajoshoz. Nem valamilyen 
lényegi szálon, de erősen, megbonthatatlanul. És ez: a közösségi felelősség, nemzeti-népi 
hovatartozás. Ezt a kapcsolatot aztán végigkísérhetem a két író egymást időnként életraj-
zilag összekötő pályáján.

* * *

Személyes előzmények. Kezdjem azzal, hogy pályakezdőknél tíz (sőt tizenegy) év kor-
különbség: óriási idő. Amikor a harminchárom éves, befutott író, Zilahy Lajos a Pesti 
Naplóban, az irodalmi rovatát akkor szervező Az Est-laptriász legtekintélyesebb lapjában 
kritikát ír a huszonkét éves költő első kötetéről6 – az megbecsülésszámba megy. Mert 
egyrészt mutatja a különbözést, amely elválasztja a két írót alkatilag (erre is van füle Zi-
lahynak), másrészt észreveszi azt is, ami összeköti őket, a közösségi felelősséget, az „élni 
kell” bölcsességében összeszövődhető életút lehetőségét.

Aszály vagy jégeső tarolta a domboldalt, a nemes tőkéken mégis minden évben meg-
búvik egy-egy fürt, érett és aszú szemekkel. Az új lírikusok közül tavaly Nadányi Zol-
tán verseskönyve volt az íz és az érettség a magyar líra terméketlen tőkéin, az idén 
a Szabó Lőrinc könyve. Egyik sem eruptív megnyilatkozása azoknak a ma még talán 

3 Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett. Kozmosz Könyvek, Móra Kiadó, Bp., 1983. 156–157.
4 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 20.
5 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k.138.
6 Zilahy Lajos: Föld, erdő, Isten, Szabó Lőrinc versei. Pesti Napló, 1922. május 25.
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túl mélyen fekvő lírai erőknek, amelyek a magyarság mai sorsának komor mélysé-
géből tüneményes megnyilatkozásra, egy új Petőfire, vagy Adyra várnak. A mai líra:  
hang és sikoltás nélkül való. Szinte csak egy tekintet, amely félig hunyt pillák alól szű-
rődik. Ebben a tekintetben olvasni lehet, ebben a tekintetben szenvedélyek és mélysé-
gek tükröződnek, ebben a tekintetben lángok kígyóznak és vetnek lobot. És ebben 
a tekintetben ott van a zavar és öntudatlanság homálya is. A líra, ha mély és igaz, tisztán 
érezteti akár az egyetemes emberi, akár ezen belül a nemzeti hangulatot. És a mai kor-
ban ez a két érzés, – különösen a mai magyar sorsunkban – olyan erővel olvad össze, 
mint talán még sohasem. A világháború nemcsak a magyarság összeomlását, tehát 
nemcsak nemzeti fájdalmat, hanem ugyanakkor világfájdalmas szemlélődést is jelent 
a költészetben, anélkül, hogy a nemzeti érzésnek mellékszerep jutna. Ez nemcsak a mi 
terméketlen magyar líránkra, hanem az egész emberiség költészetére vonatkozik.

Szabó Lőrinc versei is ennek a világfájdalomnak jegyében születtek. Témáit ön-
magából, eszközeit azonban három forrásból meríti. Ez a három forrás: a római-görög 
klasszikusok, a vallás és a modern költészet. Amilyen különállók és távolfekvőknek 
látszanak a források, Szabó Lőrinc épp olyan egységesen olvasztja e hatásokat költé-
szete kifejező eszközeivé. Formái a szabad verselés rímtelen, klasszikus formái, anél-
kül, hogy kötött ütemes formákhoz tartaná magát, és tisztán csak a nyelv zenei ösz-
tönei után indul. A forma mögött azonban mélyebb érték is rejtőzik: modernségbe 
transzponált pogány líra, együttélés és együttérzés a nagy természettel, a fákkal, fü-
vekkel, bogarakkal, felhőkkel, esővel és széllel, amelyek szinte megszemélyesülnek 
Szabó Lőrinc költészetében.

A másik hatás, a vallás is tisztán lengi át a verseket, melyeken lehetetlen észre nem 
venni és megérezni a kálvinista zsoltárok borongását. És a harmadik forrás: a modern 
költészet ott nyilvánul meg e versekben, ahol e költészet kifejezésbeli merészsége haj-
lékonyabbá, zengőbbé, színesebbé tette a magyar nyelvet. Ennek a három forrásnak 
érett átszűrődései adják meg Szabó Lőrinc verseinek egészen egyéni zamatját.

Az új költő, aki eddig gondos műfordításaival tűnt fel (különösen Shakespeare-szo-
nettjei értékesek),7 ezzel az önálló lírai kötetével igen előkelő helyet szerzett magának 
azok között, akik a legutóbbi években jelentkeztek, s akik fehér hollók.

Ezt követően egy magában álló levél, Az Est-lapok céges papírján8 inkább az irodalmi élet 
pletyka-konfliktusaira világít rá, semmint kettejük kapcsolatának alakulására. És rávilágít 
Zilahy jellemére:

Budapest, 1923. szept 17.
Kedves Barátom!
Tudomásomra jutott, hogy Ön egy igen előkelő művésztársaságban úgy nyilatkozott, 
hogy A jégcsap című darabomról csak azért írt kedvező kritikát,9 mert mindketten 
ugyanazon vállalatnál dolgozunk.

7 Shakespeare szonettjei. Fordította Szabó Lőrinc. Genius kiadás, Bp., 1921. március.
8 MTAKK Ms 4688/87.
9 Feltehetőleg Az Est szeptember 16-i név nélküli ismertetése lehetett, mivel a másik két lapban névvel 

jelölt kritikák jelentek meg: Pesti Napló, szeptember 16., Kárpáti Aurél; Magyarország, szeptember 16., (f.m.) 
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Én azt hiszem, ez a nyilatkozat aligha dicséri az ön kritikai meggyőződését és bá-
torságát. Kárpáti Aurél, aki a legjobb barátom, igen szigorú megrovásokban részesí-
tette a Hazajáró lélek című darabomat a Pesti Napló-ban anélkül, hogy barátságunk 
bármit is változott volna. Ön tehát igen nagy tévedésben van, ha azt gondolja, hogy 
a közös kenyér Önt bármiféle kritikai elnézésre kötelezi. Ha szerkesztői utasítás volt, 
illetékes helyen tiltakozni fogok ellene. Ön aligha tartana engem önérzetes embernek, 
ha ilyen kegyelmi kritikákat boldogan zsebrevágnék. Kérem tehát, hogy a jövőben 
– legalább velem szemben – csak a legtisztább meggyőződését írja le, mert higgye el, 
hogy én a legkeményebb kritikát is többre becsülöm, mint az ilyenfajta megalkuvást.

Egyébként változatlan barátsággal köszönti kész híve
Zilahy Lajos

Talán ezzel kapcsolatos a következő, ismeretségük kezdeti szakaszára utaló dátum nélküli 
levél is a Pesti Napló kisalakú jegyzetpapírján:10

Kedves Barátom!
Nagyon hálás volnék, ha holnap, pénteken este 6 és 7 óra között felkeresne itt a szer-
kesztőségben, vagy más időpontot határozna meg, mert Ön a lényegben olyan súlyo-
san téved, hogy ezt levélváltással aligha tudnánk tisztázni.

Üdvözli kész híve
Zilahy Lajos

A vitatott darabismertetés a következő:

Zilahy Lajos: A jégcsap. (Bohózat három felvonásban. Bemutatja ma este a Bel-
városi Színház.) Dráma után vígjáték. Kellemes siker után igazi nagy siker: A jégcsap 
című bohózat pompásan igazolja a Hazajáró lélek szerzőjének sokoldalú képességeit. 
A jégcsap egy ötvenéves kozmetikus szép, fiatal felesége, akit a férj nyaralni küld az 
Adriára egy „szép társaságbeli fiatalember” kíséretében. A szép ifjút a teóriabolond 
férj bérelte föl, hogy feleségét előre biztosítsa – „beoltsa” – a hűtlenség ellen. Alig 
indul el azonban a trieszti gyors, kiderül, hogy a fogadott udvarló-magánnyomozó 
lekésett, tehát a nő erénye minden jel szerint idegen kezek játéka lett. Utánuk! A má- 
niákus kozmetikus és a láthatólag nem kevésbé hülye magánnyomozó még este szintén 
leutaznak a tengerre; féltékenységi jelenetek, őrjöngés, válópör, végül mégis boldog 
béke, mert a féltékeny öreg megtudja, hogy az idegen fiatalember az asszony régóta  
várt fivére, s az egész szöktetés csak tréfa volt. A beugratás másodszor is sikerül: még-
sem a fivére! Újabb őrjöngés, újabb válópöri fenyegetés, végzetes komolyság és vá-
ratlanul megint béke: mégis csak a fivére volt. Ezek után a férj megnyugszik, elhiszi, 
hogy felesége jégcsap, s nyugodtan elalszik pesti otthonában. Pedig a sok próbának 
kitett jégcsap ekkor már olvadozni kezd, s csukott kocsiba száll egy ismeretlen hu-

[Földi Mihály]. Az Est ismertetésének címe: Zilahy Lajos: A jégcsap. (Bohózat három felvonásban. Bemutatja 
a Belvárosi Színház.)

10 MTAKK Ms 4688/106.
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szárfőhadnaggyal. A férjek mindig ilyenkor alszanak el, – mondja rezignáltan a házi-
barát s e tragikomikus hangulatban szalad le a függöny.

Ez a darab váza, de csak nagy vonalakban. Mert azt a sok ötletet, szellemessé-
get, jellem- és helyzetkomikumot, amely annyiszor tapsra ragadtatta a tegnapi főpróba 
közönségét, nem leírni és olvasni, hanem látni és hallani kell. Az első felvonás két-
harmada, az expozíció, kissé hosszú, de a felvonás vége és a második felvonás a maga 
nemében egészen kitűnő, annyira, hogy csak a gyors, minden pillanatban szikrázó és 
robbanó cselekménnyel összehasonlítva jogosult az a megállapítás, hogy a harmadik 
felvonás kissé ellankad. Zilahy Lajos a sikerre dolgozott, s ha az ügyességet, színpadi 
könnyedséget és a zsurnalisztika sajátságos szellemességét hajlandók vagyunk mű-
vészetnek nevezni, a Jégcsap minden elismerést megérdemel. A darab természetesen 
nem új, de a benne rejlő kvalitások alapján meg lehetünk róla győződve, hogy szer-
zője nemcsak mulatságos, pompás, de elcsépelt polgári házassági rejtelmekkel, ha-
nem komoly, nagy, egészséges, valóban értékes átfogó emberi problémákkal is tudna 
foglalkozni. A színészek között elsősorban Kabos Gyulát illeti meg minden dicséret, 
aki akár beszélt, akár hallgatott, maga volt a megtestesült komikum, de szerepüknek 
megfelelően éppoly jók voltak Hegedüs Tibor, Bóth [Klári], Daibukát [sic!], és a töb-
biek is. Z. Molnár, aki különben rokonszenves és tehetséges színész, túlozta szerepét 
és őrültté torzította a mániákus kozmetikai igazgatót. Meglepően szépek a második és 
harmadik felvonás díszletei.

Egymásra figyelésük következő írásos dokumentuma az „élni kell” elvével fonódik egybe. 
1927-ben Szabó Lőrinc az új írók akkor még sikeres folyóiratának (hat számot ért ugyanis 
meg, igaz, az utolsó kettő már csak összevontan jelenhetett meg), a Pandorának főszer-
kesztőjeként a folyóiratban méltatja Zilahy drámáját, A fehér szarvast. Publicisztikusan, 
ezzel a jellegzetes címmel: Magyar sors és Fehér szarvas.11

Esemény volt 1927 márciusában A fehér szarvas a Nemzeti Színházban. Maga a kor-
mányzó, Horthy Miklós is megtekintette.12 Zilahy, a testvérbátyjáról és családjáról szóló 
darabbal13 egyfajta „élni kell” szemlélettel néz szembe a dzsentri-illúziókkal, a Trianon 
utáni összeroppanással. Literáti Zilahy Tibor, vagy a darabban szereplő hős nevén, Kara-
kán Péter (Kiss Ferenc játszotta) és fia drámája: ragaszkodás egyfajta jókais illúziókhoz 
(lásd Laczkó Géza kritikáját),14 illetőleg a bethleni konszolidáció munkaprogramjának 
elfogadása (lásd Szabó Lőrinc és Kárpáti Aurél írását).15

Ma talán megbocsátóbb lehetek, mint a bemutató kortársai. Ők az elkésett konszolidá-
cióbajnokot méltatják vagy marasztalják el, én a szereplőkben, a konfliktusokban későbbi 
történelmi események előrejelzéseit is látom, már tudom, mi történt ugyanezekkel a hő-

11 Szabó Lőrinc: Magyar sors és Fehér szarvas. Pandora, 3. szám, 129–133.
12 „Pénteken este díszes külsőségek között folyt le a Nemzeti Színházban A fehér szarvas premierje. Az 

előadáson megjelent Horthy kormányzó is családjával” (Pesti Napló, 1927. március 19. 14.).
13 Lásd: Literáty Zilahy Tibor nyílt levele Literáti Zilahy Lajoshoz és még két cikkíróhoz magyarságáról és 

egy magyar család tragédiájáról. (A fehér szarvas hőse A fehér szarvas írójához.). Cikk és a levél szövegének 
közlése, Magyarország, 1927. március 31.

14 Laczkó Géza kritikája Az Est 1927. március 19. számában jelent meg.
15 Kárpáti Aurél kritikája a Pesti Napló 1927. március 19. számában jelent meg.
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sökkel Gömbös, Kállay, Szálasi, Tildy és Rákosi, utóbb pedig Kádár alatt. Ezért a műbe 
írt figyelmeztetést is kiolvasom, a falra íródott jóslatot.

De jelzett témám szempontjából hadd ne beszéljek a színdarabról mint olyanról, 
Bécsy Tamás ugyanis mélyrehatóan elemzi a drámaíró Zilahyt,16 és hadd ne részletezzem 
a műben megnyilvánuló történelmi dokumentumot. Hadd halljam ezúttal Szabó Lőrinc-
nek a kifogásain túlemelkedő, megértő szavát: „Zilahy darabjában kor és egyetemesség 
van: az egyéni lélekrajz kivetül a jelenre s tömegeket akar mozgatni: tehát tett, irodalmi 
és társadalmi értelemben, s jó alkalom elmondani egyet-mást, ami hozzátartozik e darab 
gondolatköréhez.” Ez a gondolatkör a korban megszülető terminológiával élve: a „ma-
gyar sors”. De Szabó Lőrinc ekkor ezt a kifejezést nem idézőjelesen használja, hanem 
annak elhallgatott, valódi tartalmát követeli. „Mindenekelőtt: ez volna kívánatos, a nyílt 
színvallás, leszámolás és megismerő-megismertető vita, az akár eredménytelen megtár-
gyalás, jobb- és baloldal és középút felé egyaránt.” Vitája e pontban inkább még csak 
a kommersz irodalommal van, világnézetet követel, „akármilyen célok legyenek is”, csak 
legyenek, hogy lehessen vitatkozni. „Mert ma Magyarországon szinte diktatórikus a vágy 
a közösségben is: elfojtani és megtiltani minden végiggondolást, probléma-körüljárást, 
sebfölfedést. Hallgatni, elhallgatni, lehazudni!” Újabb támadása már épp ez ellen a kon-
szolidációs hazugság ellen fordul: „Összebékülésről szó sem lehet társadalmunkban, csak 
tisztázásról, közös érdekről, praktikus alapú megértésről.” Ennek alapja pedig: „Őszinte-
ség kell, hogy zsidó és keresztény, kapitalista és proletár mind szabadon elmondhassa 
a maga baját, s a másik őszinte megértésvággyal hallgassa meg, s szövetkezzen, amen-
nyire érdekei, lelkisége és a kényszer szövetkezni hajtják és engedik.” A Sátán Műreme-
kei verseinek robotba hajszolt, kizsákmányolt rabszolgáiban ismeri fel az igazi baloldal 
potenciális meglétét: „A nemlévő, de igazi baloldal: Magyarország hét-nyolc millió sze-
gény embere. […] Erről a baloldalról azt mondtam, hogy nincs meg, legalább is politikai 
értelemben aktuálisan nem baloldalon áll (ami különben is csak címke s eltolható), hanem 
nevelése, neveletlensége, képzelődései, vágyai, elnyomottsága, kényszerűségei, hiúsága  
s bizonyára még nagyon sok, reálisabban is megfogalmazható ok miatt, érdeke elle-
nére s öntudatlanul (hirdesse bár mellverő büszkeséggel ellenkező tudatosságát), olyan 
politikai-társadalmi síkokba rétegeződött föl, amelyek magasabbak és jobboldalibbak, 
mintsem számára igazság és valóság lehessenek.” Zilahy ebben a világban csak úgy van 
otthon, „mint úr az urak vagy úr a parasztok közt: a magyarság problémáit azonosítja 
a dzsentri problémáival […] nyolcmillió emberhez szeretne szólni, néhány tízezernek 
beszél is, de tulajdonképpen csak pár száz ember érdekét szolgálja igazán közvetlenül, 
s a többieket érzelmeiken keresztül megfogva, hozzáhangolja e pár százak érdekéhez.” 
Illúziófosztása, a munka hangoztatása évek óta már a bethleni jelszó is, bátorsága valójá-
ban „hatalmilag megnyitott síneken futott”.

Szabó Lőrinc ekkor még (talán épp akkor utoljára) politikus írónak hiszi magát. Meg 
baloldalinak. Nemzeti hangsúllyal. Írásában éppen a társadalmi problémákhoz nyúló 
drámaírót üdvözli, kifogásolja dzsentri kötöttségét, és egyfajta népi-nemzeti baloldal szá-
mára szeretné megnyerni. Nyolcmillió magyar írójának. Szinte előrerajzolja 1927-ben az 
1934-es és 1937-es Zilahyt, a Magyarország szerkesztőjét, a Márciusi Front résztvevőjét. 

16 Bécsy Tamás: Egy bizonyos lelkialkat és magatartás (Zilahy Lajos drámáinak egyik jellegzetességéről). 
In: A lélek nem aludt ki, i. k. 39–56.
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„Vére nagyobb magyar igazsághoz is kötné, csak nem látta meg ezt a nagyobbat úgy, 
mint Ady vagy Móricz vagy akár Szabó Dezső az idősebbek és Kodolányi a fiatalabbak 
közül […] el kellene mélyítenie nemzeti érzését, múltban, jelenben, messze jövőben és 
reális eszközkeresésben, annyira, hogy találkozzék azokkal a magyar milliókkal, akik ma 
még talán inkább ő mellette állanak, de nagyon messze vannak maguktól, s akiknek ak-
tuális-érzelmes és hivatalosan-bátor helyzetkép helyett egy-egy maradandó, vezérlő és 
egyetemes gondolatot adni, azt hiszem, Zilahynak is magas ambíciója.”

De idézzük a teljes publicisztikai dolgozatot, mert ez nemcsak Zilahy pályaképére 
mutat elkövetkező jóslatokat, hanem egészében jellemzi az ekkori Szabó Lőrinc-i politi-
kai világképet, amely bárha önreflexiójában még baloldaliként rögzíti sajátos pozícióját, 
valójában ugyanazt az oldalaktól eloldott „nagyobb igazság” nevében gondolkodó embert 
mutatja be, amelyik a „vezér”-rel is próbálta meggondoltatni vállalása következményeit. 
A vers a politikus rajza és mérlegelése, a publicisztika az író szerepvállalásának meg-
rajzolása. Amit ekkor balról távoztában összegez, azt fogja a harmincas években jobbhoz 
közeledvén, reformokat elvárva hangoztatni alkalmi „közéleti témájú” megszólalásaiban 
(fél kezemen is megszámlálhatom ezeket az Emlékezések és publicisztikai írások című 
gyűjteményt átolvasva).17 Egészen a Lillafüredi találkozó (és az azzal szövegösszefüg-
gésben álló – ismeretlen keletkezési dátumú – Író és politika) megszövegezéséig: ezek-
ben az írásokban már éppen ennek a reformváró illuzionizmusnak a kritikájával és vissza-
vételével találkozunk.18

Magyar sors és Fehér szarvas

Voltak s lehetnek korok, amikor az írók a múltba néznek; hogy a megtépett és meg-
alázott jelen vigasztalanságában felemelő analógiákat keressenek. A mai korszak, szín-
házi szempontból, nem ilyen. Ma elsősorban a közönség fordul vissza, de nem a tör-
ténelmi múlt érdekli, inkább csak a saját gyermekévei. Nem analógiát, nem biztatást 
keres – még a regényben sem nagyon, hát még a szórakozás-kényelmesítő színház-
ban! – hanem csak az emlékeit s olyannak akarja még egyszer látni az életet, ami-
lyennek akkor látta: az erőszakos megfiatalodás vágya ez. S a színház alkalmazkodik. 
Színpadjainkon évek óta ragyog a békevilág többnyire átdolgozott napfénye, a tunya 
álmodozásba ringató közelmúlt kellemes szellemidézgetései mellett azonban ritka 
s többnyire hatástalan a távoli múlt. A jelen, legalább mint egyetemesség, nem szere-
pelt színpadjainkon; részletábrázolásai pedig a lelkiség kortalan területén mozogtak 
vagy egy-egy divatötlet mesterséges problémaságába és a jelentéktelenség egyetemes-
ségébe siklottak át.

Amikor Zilahy Lajos szembefordul ezzel a veszedelmes és mind mélyebbre gyö-
kerező közízléssel, amikor a ma frissen vérző sebeihez nyúl: darabja, a Fehér szarvas 

17 Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások. Vallomás (356–357.), „Jobb” és „bal és a reformok 
(374–376.), Válaszok a Népszava körkérdéseire (376–378.), Ünnepi beszéd (461–466.), „Az irodalmi pesszimiz-
mus egy része tényleg csak szellemi tunyaság és konvenció” (471–475.).

18 Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások. Lillafüredi találkozó (675–679.), Író és politika 
(669–674.).
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több, mint néhány embernek négy felvonásra tagolt története, bár önmagában véve 
alatta marad némely jelentéktelen, problémátlan, de formakész színpadi történetnek.

Mert Európában, s Magyarországon különösen jogos hangsúllyal, számtalanszor 
hangzott el az az állítás, hogy a dráma meghalt, és az a sokféle vajúdás, ami külföldön 
van, az már csak a színpadművészetnek, a rendező-akaratnak újkereső erőfeszítése. 
Nincs dráma, s nem is lehet, mondották sokszor, amíg a kor élete, fintortalanul és 
kozmetika nélkül, színpadra nem léphet. A fintort az expresszionisták állandósították 
kétségbeesett és szuggesztív torzóikkal, a hangulat-kozmetikai szerekben gazdag szó-
rakoztató-színműirodalom pedig nálunk különös előszeretettel fiatalította vissza az időt 
tizenöt-húsz évvel ezelőtti békevilággá. Zilahy darabjában kor és egyetemesség van: 
az egyéni lélekrajz kivetül a jelenre s tömegeket akar mozgatni: tehát tett, irodalmi és 
társadalmi értelemben, s jó alkalom elmondani egyet-mást, ami hozzátartozik e darab 
gondolatköréhez.

Mindenekelőtt: ez volna kívánatos, a nyílt színvallás, leszámolás és megismerő-
megismertető vita, az akár eredménytelen megtárgyalás, jobb- és baloldal és középút 
felé egyaránt. Nem is fontos egyelőre, hogy a világnézet jobb-, vagy baloldali legyen: 
csak legyen. Állítsa azután az író – az az író, aki ma hallgatni kényszerül – csatasorba 
a tehetségét, tollát, munkáit, azokért a célokért, amelyeket magáénak vall. Akármilyen 
célok legyenek is azok, egyelőre mindegy, egyelőre minden megnyilatkozást tapssal 
fogadhat az újjászületésre váró, halott dráma.

Zilahy Lajos nyilatkozott és a politikai szélsőségek helyett a munka melletti hit-
vallást ismételte meg. A visszhang meglehetősen éles és hosszantartó volt s még to-
vább tartott volna, ha a létezhető gondolatoknak és akaratoknak nemcsak az egyik fele 
élvezhetné a szabad mozgás feszélytelenségét. Az elvi hatás aktuálisan így is széles 
körű volt, s nagyobb, mint a darab sikere vagy sikertelensége; de, sajnos, nem elég 
őszinte, csak az őszinteségtől való irtózásban őszinte. Mert ma Magyarországon szinte 
diktatórikus a vágy a közönségben is: elfojtani és megtiltani minden végiggondolást, 
probléma-körüljárást, sebfölfedést. Hallgatni, elhallgatni, lehazudni! A jobboldali kö-
zönség és a jobboldali fórumok, a kimondott és jelszavas-romantikus fajvédelem fájó 
bukása után, kissé vezeklésszerűen és félhivatalosan pártolják az összebékülés gondo-
latát, holott összebékülésről szó sem lehet társadalmunkban, csak tisztázásról, közös 
érdekről, praktikus alapú megértésről, praktikussági okokból kierőszakolt együttdol-
gozásról és türelemről. Ami kell, vagy kellene, az rokon az összebéküléssel, de ellen-
sége a hallgatásnak és lehazudozásnak: a tisztázáshoz őszinteség kell, hogy zsidó és 
keresztény, kapitalista és proletár mind szabadon elmondhassa a maga baját, s a másik 
őszinte megértés-vággyal hallgassa meg s szövetkezzen, amennyire érdekei, lelkisége 
és a kényszer szövetkezni hajtják és engedik. De jobboldalról hazafias kötelességnek 
(a zsidóügyet illetőleg pedig feledtetésre-appelláló udvariassági parancsnak) tekin-
tik a ma sok lefogott problémájának érintetlenülhagyását, mialatt baloldalról…

De melyik a baloldal?! Hol a baloldal? Hol van az emberi gondolatok felének 
mozgási szabadsága? A zsidók volnának a magyar baloldal? Hiszen a zsidó a meg-
értésre jelentős határig hajlamosabb, mint a konzervatív-keresztény szellemiség, de 
ezen a határon túl túlnyomó többségben ösztönösebb ellensége a szocialista gondo-
latnak, mint a jobboldal. Érdek-ellensége a szociál-demokráciának, amelyhez rokon-
szenve csak a demokráciának őt egyéni-anyagi fejlődésében még jobban fölszaba-
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dító határvonalát kapcsolja, s érzelmi ellenlábasa a keresztény nagykapitalizmusnak, 
amelynek államrendjéhez viszont elszakíthatatlanul hozzáfűzik életérdekei.

A gazdasági helyzet kuszaságának megfelelően rendetlen és kusza az elvi harc. 
Őszintétlenség és leplezés folyik itt az egész vonalon, a leglármásabb parlamenti és 
hírlapi összetűzések is csak részleteiről beszélnek az érzelmi és érdek-problémáknak 
s a minden irányban legcélszerűbb reálpolitika legfeljebb kibontakozni kezd szelle-
miségünkben. Hogy kezd, mutatja egyrészt a Fehér szarvas, másrészt az a tény, hogy 
az utóbbi években mily sok zsidó író foglalkozik a zsidóság-magyarság problémá-
jával, többé-kevésbé művészien és objektíven, de általában a tisztázni-akarás tisz-
teletreméltó vágyával. S hogy ez a szellemi reálpolitika mennyire csak alakulófélben 
van még, mennyire gyenge és mennyire vissza-visszaesik a türelmetlenségbe, azt 
– hogy megmaradjunk a színház terén – kiválóan bizonyítja (az Uriemberek viharos 
és emlékezetes tapsain kívül) Zilahy esete is: az intranzigens-konzervatív magyarság 
csaknem árulást kiabál s nem akarja a darabban elfogadni mindazt, amiből Bethlen 
nagyjában úgyis valóságot teremtett már, viszont a zsidók a maguk királyi érzékeny-
ségével megint csaknem terrorizáló pisszegésbe kezdtek… Miért? Azért, mert ebben 
az ébredés-elhárító darabban az író, precíz és finom naturalizmussal, néhány csöndes 
és nem is új, antiszemita ízű vicces kiszólással is jellemzi egyes, egyébként elbukó, 
csöndesen antiszemita alakjait! Hol itt a szabad érintkezés és megvitatás lehetősége? 
Hol itt a kiválóbbság: jogosan hivatkozni elnyomásra, terrorra, akármire? Hol marad 
a művészi impassibilité tisztelete? Vagy csak addig megértő és európai ez a királyi ér-
zékenység, amíg, mondjuk, Flaubert-ról van szó, külföldi író külföldiekre vonatkozó 
megjegyzéseiről, vagy múltról, csak a jelenről és valóságról nem?

Nagyon helytelen volna, ha darabja ilyen természetű lepisszegése miatt Zilahy leg-
közelebb – esetleges hasonló témáiban – akár jobb-, akár balfelé tenne valami enged-
ményt. Ellenben nagyon elmélyülhetne, ha több figyelemmel fordulna a baloldal, nem 
a zsidók, hanem a nemlévő, de igazi baloldal: Magyarország hét-nyolc millió szegény 
embere felé, amely túlnyomó többségében úgyis keresztényekből áll, tehát nem eshet 
kívül az író eredendő szimpátiáján. Erről a baloldalról azt mondtam, hogy nincs meg, 
legalább is politikai értelemben aktuálisan nem baloldalon áll (ami különben is csak 
címke s eltolható), hanem nevelése, neveletlensége, képzelődései, vágyai, elnyomott-
sága, kényszerűségei, hiúsága s bizonyára még nagyon sok, reálisabban is megfogal-
mazható ok miatt, érdeke ellenére s öntudatlanul (hirdesse bár mellverő büszkeséggel 
ellenkező tudatosságát), olyan politikai-társadalmi síkokba rétegeződött föl, amelyek 
magasabbak és jobboldalibbak, mintsemhogy számára igazság és valóság lehessenek. 
Zilahy ebben a világban otthon van, de nem mint ember az emberek között, hanem 
mint úr az urak vagy úr a parasztok közt: a magyarság problémáit azonosítja a dzsentri 
problémáival s nemzetisége nem az egész magyarságé, nem nemzeté hasonló nem-
zetek között. A Fehér szarvas problémáinak van közük a magyar jelenhez, de csak 
annyira, mint például egy nemzeti szellemű hírlapnak, amely nyolcmillió emberhez 
szeretne szólni, néhány tízezernek beszél is, de tulajdonképpen csak pár száz ember 
érdekét szolgálja igazán közvetlenül, s a többieket érzelmeiken keresztül megfogva, 
hozzáhangolja e pár százak érdekéhez.

Nem mondanám mindezt, ha Zilahy l’art pour l’art írna, ha ugyan lehetséges a tiszta 
l’art pour l’art –: tökéletesen megbecsülöm és élvezem a politikamentesnek látszó iro-
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dalmat, hiszen hazugság volna be nem vallani, hogy a politikus ember sem politikus 
élete minden pillanatában, még a fizetett agitátor sem az, annál kevésbé az író, aki 
sok életet él egyszerre és egymás mellett, nem pedig egy elvet, s aki lelke politikai 
vegetációját is csak úgy termeli és viszi napfényre, mint egyéb érzelmeit; nem monda-
nám akkor sem, ha Zilahy a szórakoztató-pénzkereső drámairodalmat kultiválná: sza-
vaim tökéletesen idegen talajba hullanának; de mondom most, azért, mert Zilahy, – ha 
magától nem hinné, hát elhihetné, gondolom, környezetének szuggesztiójára, – való-
színűleg a magyarság harcosának érzi magát irodalmában, pedig szerintem csak társa-
dalmi osztályt képvisel, egyetlen, meglehetősen zárt és zárkózó osztályban érzi magát 
otthon a szíve és lelke, s mint ez az egész osztály, úgy ő is az egyetemes magyarság 
reprezentálásának illúziójában él. S hozzáteszem: érzésem szerint Zilahy emberileg 
is eléggé ambicionálja maga ügyének az egész magyar ügyet ahhoz, hogy becsüle-
tesen kiszélesítse témavilágát az érdekképviseleti kereteken túlra, a politikailag ma 
még nem létező, nyolcmilliós magyar baloldal és szövetségesei irányában, ha egyszer 
megérzi, hogy mennyi gondolkozásában az osztályspecialitás. Lehet és kell irányítani 
ezt az uralkodó keresztény-magyar-konzervatív gondolkozást, de Zilahy eltorzítja az 
arányokat, egyes kifogásolásaiban is tömjénezi ennek az osztálynak képzelten-egye-
temes magyar jelentőségét s a gazdasági kérdésekkel, – melyeket állandóan érint, –  
csak úgy foglalkozik, ahogy szabad, ahogy illik, ahogy a szükségképpen kapitalista 
napilapokban is lehetséges. Pedig itt is ugyanolyan őszinteségre van szükség (s Zilahy 
hajlamos rá), amilyennek ki kellene alakulnia szellemi életünkben zsidóság és keresz-
ténység között: őszinteségre a szövetségesen-ellentétes zsidó és keresztény nagytőke 
és a nyolcmilliós „proletáriátus” felé egyformán.

A Fehér szarvasban van őszinte föltárásvágy a zártabb magyar körön belül is, 
hiszen az építőmunkát dicsőíti, ami a keresztény-konzervatív ideológiában talán még 
mindig kevésbé átérzett jelszó, mint a darutollas antiszemita romantika, de alapjában 
véve milyen veszélytelen és mennyire újságírós ez az őszinteség! A szocialista iroda-
lomnak is megvannak a maga újságírói, elfogultabbak is, mint amennyire korlátozott 
Zilahy a másik irányban, azonban az a dogma legalább nagyobb kapacitású, s az a té-
vedés, ha tévedés, nem a hatalom kegyében áll. Nem mondom, mert nem érzem, hogy 
Zilahy behódolt: tudom, hogy vére köti ahhoz, amit hirdet, bár úgy látom, hogy vére 
nagyobb magyar igazsághoz is kötné, csak nem látta meg ezt a nagyobbat úgy, mint 
Ady vagy Móricz vagy akár Szabó Dezső az idősebbek és Kodolányi a fiatalabbak 
közül, de ha behódolásról nem beszélhetünk s azonkívül valljuk is, hogy behódolás 
is lehet feltétlenül őszinte, becsületes fejlődés következménye: kétségtelen, hogy 
Zilahy Lajos, mint tehetsége összetételéből következik, ebben a darabban saját maga 
akadályozta meg a témája igazi elmélyülését azzal, hogy túlságosan szimpatizál há-
rom hatalommal. Először: mint majdnem minden színpadi művében, itt is túlságosan 
sok érzelgős édességet, kabaré-részletet (ami önmagában nagyon jó lehet) alkalmaz, 
s behódol ezzel a közönségsiker-hatalomnak; bókol a keresztény-konzervatív úriosz-
tálynak, amikor azt tünteti fel (eszközeiben tévedő, de egyetemes) magyarságnak; 
és harmadszor: hódol a politikai jelennek, amelynek nyolc évvel ezelőtt nem tartozott 
programjába, de már évek óta s nagyon hangosan hirdetett jelszava a munka. Zilahy 
a Süt a nap-ban is olyan aktuális eszméket vitt színpadra, hogy cselekedete – kevésbé 
ugyan, mint a Fehér szarvas esetében – lépés volt az új, életteljes magyar dráma felé, de 
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tartalomban akkor is hatalmilag megnyitott síneken futott, ami lehet, hogy őszinteség, 
de – nem a kormánypárti hangulat szankciója miatt – semmi esetre sem elmélyülés; 
most pedig olyan gondolatokat tömörít, amelyeket évek óta propagálnak újságjaink: 
a tett őszinte, értékes, de ismét lemond úgy az újszerű, egyéni megmintázásról, mint 
az újságcikkek vagy pártasztalok vitáin túllátó megtárgyalásról. Zilahy túlontúl lépést 
tart a hivatalos magyar politika aktuális jellemfejlődésével, s magyar szemlélete te-
kintetében vagy eredendően korlátozott, vagy korlátozza magát.

Nagy fölszabadulásnak kellene még következnie Zilahy Lajos tehetségében ah-
hoz, hogy igazán jelentős és igazán nemzeti író lehessen, persze akkor sem annyira és 
főleg nem oly módon jelentős, mint azt a minap rádióban hallottuk. Irodalmi és po-
litikai fölszabadultságoknak egyszerre kellene jelentkezniük benne. Elsősorban nagy 
hasznára válnék, ha fékezné zsurnaliszta hajlamát, azt az érzéket, amely csak mos-
tohatestvére a fogékonyságnak és a gyors meglátásnak, s mindent azonnal beolvaszt, 
fölhasznál, alkalmaz, meglepetésekre, meghatásra és nem megdöbbentésre dolgozik: 
Zilahy ennek köszönheti kitűnő emberalakító képességét, de az újságíróérzékből elég 
maga a fogékonyság, a kidolgozás legyen tiszta művészet. Kikapcsolnia vagy – ha le-
het – érlelnie kellene drámáiban költőiességét, amelyet mai állapotában okosan csak 
stílusfinomításra használhatna, de szentimentalizmus-terjesztésre használ föl; foko-
zott gonddal kellene vigyáznia komponálási módjára, amely kis részleteket bravú-
rosan szerkeszt, három és négy felvonást azonban már nem tud egybefogni; nyíltabb 
és nyersebb összhatás kedvéért le kellene mondania bizonyos túlzott diplomatikus-
ságról; és végül: amiről kezdetben beszéltem: el kellene mélyítenie nemzeti érzését, 
múltban, jelenben, messze jövőben és reális eszközkeresésben, annyira, hogy talál-
kozzék azokkal a magyar milliókkal, akik ma még talán inkább ő mellette állanak, 
de nagyon messze vannak maguktól, s akiknek aktuális-érzelmes és hivatalosan-bátor 
helyzetkép helyett egy-egy maradandó, vezérlő és egyetemes gondolatot adni, azt hi-
szem, Zilahynak is magas ambíciója.

Tulajdonképpen ennek – az 1927-ben még illúzióit tekintve balról tájékozódó – nemzeti 
hangoltságú reformigénynek lesz a szócsöve a Zilahy szerkesztette Magyarország. Bár-
ha ekkorra már a költő, éppen a Te meg a világ kötet versei segítségével túljutott minden 
politikusi pozíción, a szerkesztő és az alkalmi publicista személyében kötődik a reform-
igényhez, függetlenedve annak bármifajta osztály-, illetve politikai meghatározó dásától. 
A költő már szemben áll a Gömbösökkel, Hitlerekkel, Sztálinokkal (lásd éppen a Vang-
An-Si című versét),19 a szerkesztő tiszteli a német orientációt, és utóbb majd reményke-
dik a bolsevik–náci barátsági szerződés elrendező hatásában.20

* * *

19 „Vang-An-Si – Egy majdnem ezeréves kínai kommunista próbálkozásról szól. Engem a modern szocia-
lista kísérletek és erős kételkedésem a sikerben vettek rá, hogy feldolgozzam. Ugyanebben az időben kezdett 
nyilvánvaló lenni, hogy a Gömbös-féle kísérlet is elbukik. A vers a régi Válaszban jelent meg. Objektív, poli-
tikai hangba öltöztetve sok lírai emlék is jelentkezik benne régi radikalista időszakaimból;” (Vers és valóság, 
i. k. 88.)

20 Lásd majd 1945-ös Naplóját és igazolási védőbeszédeit a Bírákhoz és barátokhoz című kötetben.
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A Zilahy-féle Magyarország esélye. A konszolidációs zárást a világválsággal egy időben 
valamilyen fajtájú reformigényű nyitásnak kellett követnie. Kérdés, Bethlen után milyen 
irányt vegyen a hazai politikai élet. A két „kísérlet”, a bolsevizmus és a fasizmus közül 
a baloldali radikalizmus útja egyértelműen zárva maradt. Hiszen maga a Horthy-rendszer 
éppen a bolsevik változat leváltásaként született és legitimálódott. A Rákosi-perek, a bia-
torbágyi anarchista robbantást követő statárium, Sallai és Fürst kivégzése, majd a szel-
lemi háttér megfegyelmezése – az Eötvös-collegisták pere – semmi kétséget nem hagyott, 
hogy a leendő „népbiztosok” nem számolhatnak itthon semmilyen lehetőséggel.21 Ek-
kor jelenik meg a színen a korábbi fajvédő radikalizmusából kihátráló, militarista múltját 
levetkező, magát dzsentrimúltúvá színező, a parlamentarizmus látszatát – kierőszakolt 
választás megrendezésével – fenntartó „jákfai” Gömbös Gyula. Fellépése egybeesik  
a roosevelti New Deal elindításával és a hitleri náci hatalomátvétellel. A hazai különb-
séget ekkor nem tevő tájékozatlanság22 számára a vezéri álmokat is dédelgető új mi-
niszterelnök a jobboldalon a reformok hangoztatásával lép fel. Szakít a reformokat kö-
vetkezetesen igénylő korábbi fegyvertársával, Bajcsy-Zsilinszky Endrével, és igyekszik 
elválasztani tőle a baráti körébe szerveződő reformigényű népi írók csoportját. Belügy-
minisztere, Kozma Miklós segítségével kapcsolatot keres a népi írókkal, és – a New Deal 
mintájára – meghirdeti az Új Szellemi Frontot. Pozíciót biztosít a kulturális élet területein 
(rádió, színház, sajtó)23 az íróknak, akik kezdetben úgy vélik, esélyt is adott ezáltal 
számukra a reformok megvalósítására. Körülbelül egy év kellett ahhoz, hogy az írók 
sorozatosan felismerjék sajátos csapdahelyzetüket, elsőként éppen ideológusuk, Németh 
László, majd mindnyájan kihátrálnak értelmetlenné váló pozíciójukból. Legtovább  
a Zilahy vezette Magyarország (benne Szabó Lőrinccel) reménykedik, és igyekszik meg-
tartani a vállalt szövetséget. Az írók reményt vesztő csapata ekkor – személyes vitáik 

21 Németh László az Ember és szerepben már ironikusan emlékezik a Bethlen bukását követő változás 
baloldali reagálására: „Bethlen István és kormánya lemondott. Magyarországra ezzel a rádióhírrel szakadt rá 
igazán a nagy európai válság. A hatalom és Bethlen annyira egyet jelentettek az utolsó évtizedben, hogy bu-
kására az egész kis világ, amelyben éltünk, megreccsent. Hogy őt belső erők a hatalomból kibuktathassák, köz-
pontosító szervezkedései után egész lehetetlennek tűnt fel. Ha mégis megbukott, külső erők lökték félre, egy 
nagy európai szökőár, melynek már a morajától is megbokrosodott mindenki. Amikor Pestre beértem, egy feje 
tetejére állt világ fogadott. Szelíd írók, akikről azt hittem, hogy kenyérgondjaik közt egy barátoktól körülült tea 
vagy egy röptében testét is elvesztő vers minden örömük, felfedezték magukban a forradalmárt, s érces önér-
zettel magyarázták, hogy a marxizmus nem közgazdasági program, hanem az emberiség új vallása. Mindenki 
a »kapitalista világrend« közeli végére készült, Pest utcáin tízezer kis népbiztos járt, kemény nyakkal és gú-
nyosan, mint aki zsebében hordja a hóhérkötelet. Természetes, hogy ezt a kötelet mindenki annak szánta, akire 
valamiért haragudott, s egy éles nyelvű kritikus, ebben a bosszúra készülő íróhadban, gonoszabb burzsoának 
számított, mint a legkegyetlenebb bankvezér, akit ha elvben gyűlöltek is, de hiúságukba nem szúrt soha bele. 
Téged is megnyomorítanak, testvér, biztatott az egyik barátom félig intőn, félig kárörvendőn. Jössz te még az 
én iskolámba marxizmust tanulni, fölényeskedett a másik. A harmadik, akit nagyon megbántottam néhány év 
előtt, csak annyit üzent, hogy az új rendben engem köttet először fel.” (Homályból homályba. Életrajzi írások. 
Magvető és Szépirodalmi, Bp., 1977. 1. k. 423.)

22 Majd Cs. Szabó László 1935-ös Roosevelt könyve fejti ki a lényegbeli különbségeket (Újra kiadva: 
Cs. Szabó László: Franklin Delano Roosevelt. Az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. Magvető, Bp., 
1985.).

23 Németh László a rádió irodalmi osztályát veszi át, Németh Antal a rádió színházi vezetését és a Nemzeti 
Színház igazgatását, Zilahy Lajos pedig a liberális zsidó tulajdonú és irányítottságú Az Est-lapok egyik lapjának, 
a Magyarországnak a vezetését.
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ellenére – kapcsolódik mozgalommá, amely önálló folyóiratot indít (Válasz), tábort szer-
vez maga köré (népi írók) és önállóan ad hangot a reformnak. A Márciusi Front ennek 
a népi írói csoportnak a tábornyitása, mely mögött a lefejezett baloldali radikálisok intel-
lektuális szárnya – szervező erőként is – megjelenik. Ezt a hazai fejlődést színezi, majd 
befolyásolja a nemzetiszocialista Németország megerősödése, fokozatos dominanciája 
a térségben, a trianoni békét korrigáló bécsi döntések kiváltotta németbarát illúziók, il-
letőleg a „fajvédő” alapon szerveződő németellenesség. A Magyarországot sem kikerülő 
második világháború a maga illúzióival és illúzióvesztésével mind a kormányt (lillafüredi 
konferencia), mind a népi írókat (szárszói konferenciák) arra kényszeríti, hogy még a há-
ború idején stratégiát alakítsanak a háború-utániság idejére. Az ország vezetése kiegyen-
súlyozó szerepet vállal, de az egymást váltó miniszterelnökök meg-megszakítják ezt az 
egyensúlyozó igyekezetet. Az így kialakított illúziókat szünteti meg 1944. március 19-én 
a német megszállás, majd a sikertelen kiugrási kísérlet október 15-én.

Kérdés, milyen lehetősége adódott Zilahynak 1934-ben, hogy a kritikusa által meg-
jósolt ambícióját kielégítse. Szabó Lőrinc fellélegzik munkahelyén. Ugyanis Zilahy lesz 
a Magyarország főszerkesztője. Maga a költő az eseményekre Debrecenben élő barátjához, 
Kardos Lászlóhoz írott leveleiben reagál.24 1934. január 23-án még csak a tényt jelzi: 
„Nálunk újság: Zilahy lesz február 1-től a M-g szerkesztője, Földi elmegy.” Február 4-én 
„A lapnál csakugyan megtörtént a változás, Zilahy elsején beállt. Kiderült, hogy szimpa-
tizálunk. Földi két hétig még marad, azután visszaszorul a Naplóba. Bizonyos gyűlölsé-
gek enyhítéséül szükségét látják egy mérsékelt kompromisszumnak, amely jó dolgokkal 
is biztatna, valami közeledésnek (vagy közeledés mutatásának) a magyar radikalizmus 
és ifjúság felé. Ebből jó is jöhetne ki, ismered Zsilinszkyék magyar politikáját, ilyesmi 
felé látszik hajlani Zilahy. De még minden kavarog, a szabad cselekedetekbe beleszól 
a közönség, amelyre a lap támaszkodik, a lényegnek a közeljövőben kell eldőlnie. Én 
remélem, olyan emberek és eszmék mellett is lehet majd valamicskét síkra szállni, ame-
lyeket az adott helyzetben te és Pali is szeretettel nézhettek.” Majd négy nap múlva: „Nagy-
ban készül az átszervezés, itt lesz nálunk Kodolányi, Féja Géza, Zsilinszky mint cikkíró 
(Friedrich helyett). Nagyon érdekes »egyeztető« radikális társaság, óriási fordulat a Ma-
gyarországnál. Támogassátok, ha lehet.”

Az Est-lapokon belül a Zilahy szerkesztette Magyarország időszakát az állandó egyen-
súlyozás és az állandó viszályhelyzet jellemezte.25 Hiszen az Új Szellemi Front egyik 
legalaposabb bírálatát éppen a lapkonszern vezető lapjában, a Pesti Naplóban olvashatták 
Bálint György vitairatában (Támogató ének vagy farkasok dala?, 1935. május 5.). De 
nemcsak elvi vitákba bocsátkoztak, hanem mindent elkövettek az engedmények vissza-
vonása érdekében. Egyrészt a lapkonszern vezetői (a főszerkesztő Salusinszky Imre és 
a vezérigazgató Vadnai Béla) kényszerből ajánlották fel egyik lapjukat a jobboldali 
reformot hangsúlyozó kormány félhivatalos orgánumaként, ők szerették volna a lap és 

24 Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kab-
debó Lóránt. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1974. 223–226.

25 A Zilahy szerkesztette Magyarország és az Új Szellemi Front hatását Szabó Lőrinc újságírói pályájára 
Szabó Lőrinc-monográfiám második kötetében foglaltam össze: Útkeresés és különbéke. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp., 1974. 114–130. Ott kitértem Lackó Miklós Vázlat Az Új Szellemi Front történetéről című tanulmá-
nyára (megjelent az Új Írás 1972. 8. és 9. számában). Féja Gézának a Lackó kéziratához fűzött megjegyzéseit 
én is átnézhettem, és magával Féjával Gézával magam is megvitattam ugyanezeket a történeteket.
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a kormány feszültségét a lap visszaszerzésére felhasználni. Másrészt Gömbös Gyula és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre nem személyes, hanem elvivé váló ellentéte, utóbb pedig az írók 
kiábrándulása fokozatosan távolította a félhivatalos helyzetből a reformok sürgetése irá-
nyába a lapot. Ez a konszern vezetőinek ad alkalmat az alku felmondására, illetőleg kény-
szeríti a szerkesztőket (nemcsak Szabó Lőrincet, de Zilahyt is) a szerzőivel való alkalmi 
konfrontálásra. Éppen ezért vált a lapstruktúra megtartásának létszükségletévé a Gömbös 
és Zsilinszky közötti viszony pacifikálása.

Szabó Lőrinc számára ez az egyensúlyi helyzet személyes pozíciójának megtartását 
jelentette. Ezt megelőzően ugyanis az irodalmi szerkesztő, egyben apósa Mikes Lajos 
és az egész konszern tulajdonosa állt mögötte, és védték a konszern meghatározó vezető 
erőivel szemben. Mikes és Miklós Andor hirtelen halála (1930, 1933) a költőt ellenfelei-
nek kiszolgáltatottjává tette. Bár a háttérből az örökös, Miklós Andor özvegye, Gomba-
szögi Frida a konszern fennállása idején, de azt követően is, még 1945-ben is hatásosan 
támogatta és védelmezte a költőt (igaz, éppen az ő tapintatos kérlelése sodorta az újság-
írót a Hitler-látogatások tudósítójának utóbb kétes értelmű szerepébe).

A kortársak néhány anekdotája világíthatja meg a lap kényes helyzetét, manőverezési 
„lehetőségét”. Féja Géza visszaemlékezése szerint a helyzetet különösképpen kiélezte 
Zilahynak Imrédy Béla pénzügyminiszter az adózással kapcsolatos, parasztellenes parla-
menti megnyilatkozását bíráló cikkei (Pusztuljon a hitványa! Magyarország, 1934. ápri-
lis 8. és 10.). Imrédy a minisztertanácson a Magyarország betiltását követelte Gömbös-
től. Zilahy kérésére Zsilinszky ment el Gömböshöz déltájt, a többiek Zilahynál várták őt. 
Zsilinszky közben telefonált, hogy Gömbös ott marasztotta ebédre, és későbben jön. Meg  
is érkezett: „A Magyarországot nem tiltják be.” Azután elmondta, hogy Az Est-lapok fő-
szerkesztője, Salusinszky Imre és vezérigazgatója, Vadnai Béla Gömbösnél jártak, és tál-
cán vitték a lap szerkesztőinek és új munkatársainak fejét. Kérték, hogy tekintsen el a lap 
betiltásától, s ennek fejében Zilahyt és a népieket elbocsátják. Természetesen Gömbös ilyen 
igényt ekkor nem támasztott. Egy másik anekdotában maga Szabó Lőrinc személyesen 
is megjelenik, benne a Gömbös és Zsilinszky közötti ellentét felszámolásáért való hiába-
való lépéséről kapunk adatot. A történetet a Zsilinszky belső körének tagjai mind meg-
említik.26 1935. március 6-án Gömbös valóban feloszlatta a képviselőházat. Zsilinszkyék 
bizakodva tekintettek az új választás elé. „A házfeloszlatást követő negyedik napon már 
együtt ültek a párt vezető emberei Zsilinszky Attila körúti lakásán, hogy gondos mérle-
geléssel kijelöljék a mandátumok várományosait. Javában tartott a zsibongó tanácskozás, 
amikor váratlanul vendég toppant be: Szabó Lőrinc, a költő. A szomszédos szobába kérte 
Zsilinszkyt, hogy négyszemközt közölhessen vele valamit. Az elvonulás felettébb rövid 
volt. Néhány perc múltán kicsapódott az ajtó, s Zsilinszky felszólította a kitűnő költőt, 
hogy barátai előtt ismételje el a vele közölteket, mivel előttük nincs semmi titkolnivalója. 
Kiderült, hogy Szabó Lőrinc Gömböstől jött, aki felajánlja Zsilinszkynek a kormánypártba, 
a Nemzeti Egység Pártjába való belépés lehetőségét azzal, hogy ebben az esetben há-
rom-négy barátja is hivatalos jelöltséghez juthat. Zsilinszky leszögezte, hogy ez az aján-
lat éles ellentétben van a nagytétényi megegyezéssel, és voltaképpen elvfeladást követel 

26 Talpassy Tibor: A holtak visszajárnak (Visszaemlékezések). Magvető, Bp., 1971. 26–27.; Simándy Pál 
a költő nevének említése nélkül, Vér Andor hasonlóan a Talpassy szövegéhez meséli a történetet, in: Kortársak 
Bajcsy-Zsilinszky Endréről. Magvető, Bp., 1969. 97., ill. 102–103.
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tőle. Szabó Lőrinc azonban tudatta a jelenlevőkkel, hogy minden előzetes megegyezés 
– Gömbös legújabb álláspontja szerint – semmis, csak egyetlen lehetőség van: szőröstől-
bőröstől beolvadni a NEP-be. »Ha ellenállsz, Bandi, ki fognak irtani a parlamentből« –  
tette hozzá figyelmeztető nyomatékkal.” Féja Géza a történetet egyszerű taktikai lépés-
ként értékelte. Eszerint egy ideig arról volt szó, hogy a Nemzeti Radikális Párt indulhat 
bizonyos számú jelölttel, s nem kell hatósági nyomástól tartania. Féja visszatekintve úgy 
látja, hogy ebben az esetben négy-hat jelölt győzött volna. Később azonban a választáson 
való részvétel feltételei megváltoztak, Gömbös kívánsága már az volt, hogy a Nemzeti  
Radikális Párt jelöltjei a kormánypárt jelöltjeiként induljanak. Az ajánlat elfogadását nem-
csak dr. Erőss János és Féja Géza, de Bodor György, a párt főtitkára is támogatta, már 
a Szabó Lőrinccel folytatott vita előtt feljegyzést írt Zsilinszkynek, s azt ajánlotta, hogy 
ha más megoldás nincs, „lépjünk fel Gömbös programjával, a választás után pedig a meg-
választott képviselők azonnal hagyják ott Gömböst pártjával együtt”. Bodor az értekezle-
ten azért hallgatott, mert írásban már nyilatkozott a maga nevében, de a mi nevünkben is, 
de helyes politikai valóságérzékkel úgy vélte: ne beszéljünk sokat erről a kérdésről. Féja 
elbeszélése nem élezi ki drámaian Szabó Lőrinc hírvivői szerepét, hiszen a két politikus 
vitájában Szabó Lőrinc valóban inkább csak epizodistaként, tanácsadóként kerülhetett 
a történetbe.

Zilahy azután az új választás győzteseként megjelenő Gömbös miniszterelnököt vil-
lájába hívta, ahol a reformpárti írókkal (Féja Géza, Illyés Gyula, Kerék Mihály, Móricz 
Zsigmond, Németh Imre, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron) április 16-án dél-
után 5 órakor találkozhatott. Zilahy Új Szellemi Frontot! és Nyílt kártyákkal című cikkei 
ezt megelőzően a Pesti Napló 1935. április 14-i és április 21-i számában jelentek meg. 
A beszélgetésen „csak Szabó Lőrinc volt mindvégig csendes; némán, de elégedett arckife-
jezéssel figyelte a társalgást: a találkozó szívügye volt”. Így emlékezik Féja Géza a Lackó 
Miklós tanulmányához fűzött megjegyzéseiben, de a többi résztvevők emlékezéseiben is 
az szerepel, hogy Szabó Lőrinc volt az egyetlen, aki nem szólalt meg. Persze harminc-
öt év távlatából az „elégedett arckifejezés”-re való emlékezés nem lehet perdöntő,27 de 
a kortársak vélekedése, és Szabó Lőrinc ritka publicisztikai megnyilvánulásai alapján28  
társainál kitartóbban hitt a kormány úgynevezett reformpolitikájában. Nem az ideológiai 
vagy társadalompolitikai oldaláról figyelte az eseményeket, csak azt a taktikai esélyt kö-
vette, amely szerint úgy látszott, hogy az addig ellenzéki szerepre kényszerült írók a hi-
vatalos politikai élet, egyfajta nagypolitika aktív tényezői lehetnek. Ezért szerette volna 
a Gömbös-féle politika ellenzésének szerepét ekkorra már tudatosan vállaló Bajcsy-Zsi-
linszkyt is visszabékíteni, mert láthatta, hogy enélkül már nem valósulhat meg a kormány 
oldaláról Kozma Miklós, az írók közül Zilahy által kezdeményezett, és végül is természe-
tesen elvetélődött megegyezés.

Értelmetlenné vált – Az Est vezetői és a kormány számára is – a Magyarország Zilahy 
vezényelte korszaka. Amikor Zilahy megvált utóbb a laptól, nem Szabó Lőrinc követte 

27 Féja Gézának személyesen is fel tettem a kérdést: vajon mi mindenre gondolhatott Szabó Lőrinc „elége-
dett arckifejezésével”? Sőt pikírten hozzátettem: nem éppen egy jól sikerült korábbi randevújára?

28 Vallomás. Magyarország, 1934. július 13.; „Jobb” és „bal” és a reformok. Hozzászólás az Új Szellemi 
Front vitájához. Magyarország, 1935. április 26.; Válaszok a Népszava körkérdéseire. Népszava, 1935. május 1. 
(In: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 356–357.; 374–376.; 376–378.)
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a főszerkesztői székben, hanem régi újságíró kollégája, Mihályfi Ernő, majd az utolsó év-
ben a megszűnés előtt egy korábbi külügyminiszter, a történetíró, Gratz Gusztáv. Amikor 
pedig 1939 őszén gazdasági indokokkal (adócsalás, adóhátralék) az egész konszernt fel-
számolták, Teleki Pál a Magyarországot megtartotta, a Zilahy-korszak hagyományainak 
folytatójaként, 1939. november 18-tól a kormány félhivatalos fórumaként. Szabó Lőrinc 
mind ez időben, egészen 1944 végéig megmarad az olvasószerkesztői beosztásban, ekkor 
már Szvatkó Pál (korábban a Prágai Magyar Hírlap külpolitikai szerkesztője, 1938-tól 
a Felvidéki Magyar Hírlap szerkesztője) főszerkesztősége és Darvas János segédszer-
kesztősége alatt. Szabó Lőrinc az új, immár kormánylappá alakult szerkesztőségben is 
megtartja olvasószerkesztői beosztását az 1940 újévétől naponta kétszer megjelenő lap 
mutációjánál, az Esti Magyarországnál.

De hogy mindez továbbra sem ellentmondásmentes helyzetet jelent, mutatja Szabó 
Lőrincnek a bemutkozó, 1939. november 18-i számban publikált vitriolos hangvételű 
verse,29 amely verset azután 1945-ös Naplójában és védőbeszédében is joggal idézhet:

Társadalom

Mintha egy gonosz mese volna,
valami új, modern pokol,
ahol szenny s bűz száll, fortyog, öklend
a felhőkből, a föld alól,

vagy mintha lidérc volna, lázkép,
mely maga is gyötrődik és
amelyet végig kell álmodni,
hogy jöhessen az ébredés:

veszett rágalmak és dühök közt
úgy járok-kelek köztetek,
felebarátaim, ugy élem,
álmodom az életemet:

mindent hallok és látok és csak
borzadni tudok, emberek:
nem hiszem a napot az égen,
nem hiszlek el benneteket.

És mind a lap, mind a kormányok bizonytalan helyzetének jellemzője, hogy a bevonuló 
németek a lapkonszernbeli Magyarország utolsó főszerkesztőjét, Gratz Gusztávot (né-
metellenessége okán), valamint a hivatalos kormánylap főszerkesztőjét, Szvatkó Pált (an-
golbarátsága miatt) Németországba deportálják.

* * *

29 A lapközlés címe: Álom, az 1943-as Összes versei Régen és Most című ciklusában Társadalom címmel.
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A főszerkesztő és helyettese. Hogyan működött a Zilahy-féle Magyarország? Levéldo-
kumentumok alapján felidézhetem Zilahy két utazását,30 az 1935. tavaszi itáliait, tele ter-
vekkel, bizakodással, lendülettel; és 1936-os londoni útjait, melyek során már egy ilyen 
utóiratot olvashatunk: „Kaptam a »Magyarország«-ot. Rémes! Szégyellem, hogy rajta van 
a nevem. Piszok, bulvár lap.” (1936. március 7.31) És a kettő között a szerkesztő Szabó  
Lőrinc malomkövek között őrlődő helyzetét. Ő volt ugyanis az olvasószerkesztő, az ő vég-
legesítése után mentek nyomdába a cikkek. Nemegyszer döntési helyzetbe kerül a szö-
vegek végső formáltságát illetően, míg Az Est vezetői csak élőszóban sajnálkozhattak 
a döntések után. Sőt – Féja Géza emlékezése szerint – Szabó Lőrincnek mint olvasószer-
kesztőnek naponta negyedórával korábban kellett bemennie, hogy Az Est-lapok főszerkesz-
tőjének, Salusinszky Imrének az „értékeléseit” végighallgassa.

Zilahy a miniszterelnökkel való találkozást követően úgy utazik Olaszországba elő-
adást tartani, hogy biztosítottnak érzi a hazai hátterét. Elutazása előtt április 26-án32 imi-
gyen testálja a tennivalókat Szabó Lőrincre:

Kedves Lőrinc
elutazásom előtt még pár sor sebtiben:
A Mot-nak szánt szövegből húzd ki azt a mondatot: „Legyen szabad ennél a pontnál 
annyit megemlítenem az én szerencsétlen hazámról.” Túl lírai, az eredetiből is kidob-
tam. A többi marad.

A vita-cikkekből a jövő héten Nagy Lajos, Féja, Pap, esetleg Németh, Móricz és 
Karinthy jöjjenek. Karinthynak megígértem, tehát ha jó, csak hadd jöjjön. Ha Németh 
és Móricz nem jelentkezik, pótold más cikkekkel, hogy a jövő hét még tele legyen.33

Most hogy nyomtatásban olvastam mai cikkedet, újra érzem, hogy milyen kitűnő. 
Éles és világos.34

Szervusz, ölel
Zilahy Lajos

Zilahy elutazása után Szabó Lőrinc tartja a frontot. Így következik be a Bajcsy-Zsilinszky 
cikkének közlése körüli nézeteltérés, amelyről Bajcsy-Zsilinszky Endre leveléből35 érte-
sülünk:

30 Zilahy Lajos Szabó Lőrinchez írott levelei alapján. Találhatók MTAKK Ms 4688/88–100.
31 MTAKK Ms 4688/95.
32 MTAKK Ms 4688/89. F. Csanak Dóra a Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. (A Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára kézirattárának katalógusai, Bp., 1973.) című kéziratjegyzékében az elmosódott postai pe-
csét alapján április 20-ról datált „elutazásom előtt”-ről küldött levél valóságos kelte április 28.; a „hétfő este” 
írott, április 30-i (keddi) postapecséttel felülbélyegzett következő levél (Ms 4688/90.) azzal kezdi: „már két 
napja vagyunk Velencében”.

33 Még Zilahy által leadott cikkek: Illyés Gyula: Reform és irodalom, április 24.; Kodolányi János: Holt 
lelkek, április 25.; Szabó Lőrinc: „Jobb” és „bal” és a reformok, április 26.; Sárközi György: Polgár és paraszt, 
április 27.; Tamási Áron: Népi szellemet a Dunamentén, április 28. Szabó Lőrinc által leadott írások: Nagy 
Lajos: Az irodalom szabadsága, április 30.; Féja Géza: május 1.; Pap Károly: A beolvadásról, május 2.; Kincs 
Elek: Dunántúli levél az Új Szellemi Front vitájához, május 4.; Németh László: Író és hatalom, május 4. Karin-
thy Frigyes verset ír A reformnemzedékhez címmel.

34 Szabó Lőrinc: „Jobb” és „bal” és a reformok. Magyarország, 1935. április 26.
35 MTAKK Ms 4679/59. A levél a Szabadság című lap (felelős szerkesztő: Bajcsy-Zsilinszky Endre) cég-
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Budapest, 1935. május 8.
Kedves Barátom!
Nagyon fájdalmasan érintett, hogy szó nélkül kihagytad cikkemből éppen azt a néhány 
mondatot, amelyet én a cikk legfőbb idegközéppontjának állítottam be. Annál jobban 
bánt a dolog, mert egyfelől Zilahy Lajos ezt sohasem tette velem, másfelől éppen 
a napokban kaptam Salusinszky Imrétől egy igen kedves levelet, amelyben biztosít 
arról, hogy nyugodtan írhatom meg a magam meggyőződését, nincs akadálya cik-
keim közlésének ezután sem. Hát odáig jutottunk már, hogy a Hitler szent nevét csak 
áhítattal lehet kimondani s meg sem lehet mondani azt az elvitathatatlan tényt, hogy 
igenis ennek a veszett baromi hitleri politikának köszönhetjük a fejünk fölé tornyosuló 
új pánszláv veszedelmet is?

Még ha a politikai analfabétákra való célzást hagytátok volna csak ki, hiszen csu-
pán ez lehet aggályos a Te kormány- és reformkorszak-tisztelő felfogásod számára. 
De miért kellett kihagyni a német politikára való hivatkozást is?

Persze nem tartozol felelettel, Te vagy a szerkesztő, azt teszel a cikkel, amit akarsz, 
csak legalább megemlítetted volna, hogy ilyen módon kasztrálni akarod írásomat. Inkább 
le sem adtam volna ilyen körülmények között a cikket.36 Többet nem is írok addig, míg 
Zilahy Lajos haza nem jön, aki mindig sokkal több kímélettel volt irányomban, mint Te.  
Sajnos, nekem sem az új szellemi front iránt, sem a minőség-szocializmus, sem a kert-
szocializmus, sem a némethlászlói egyéb „kiáramlások”,37 sem a reformkorszak egész 
rejtélyes terminológiája és filozopterségei iránt a világon semmi érzékem. Én egy egy-
szerű régi stílusú, elmaradott, „liberális” publicista vagyok, aki tele vagyok a tények 
gátlásaival, míg Neked, úgy látszik, inkább olyan külpolitikus kell, aki, mint a nagy 
Németh László, azt írja, hogy „Németország Lengyelországgal ölelkezik Posen és Danzig 
fölött” s hogy „vajon mit hoz Simon Berlinből, háborút vagy szövetséget”? Hogyan 
tudnám én elérni ezt a tényektől elszabadult szabad szárnyalást? Ti – új szellemi front –  
haladtok most már nem is a német, hanem az etióp misztika felé, amiről Németh László 
így ír: „Az etiópnak nincs különösebb Istene, varázslata, imádsága, de meg-megáll 
a földjén. Felvesz, megnéz egy bogarat, elidőz egy növény fölött, a néma áhítat apró  
szertartásaiban tartja állandó ünnepét az ő vallásossága.” […] A kert olyan szántó, „ame-
lyen sűrűbben laknak az Istenek s a szikkadt hivatalnokból is misztikus etióp lehet”. 
Hát nekem sem Frobenius bogarászata, sem az etióp misztika, sem semmiféle misztika 
meg új vallás nem kell. Nekem untig elegendő vallásnak a kereszténység, a politikában 
pedig politikát keresek, nem bogarászatot és növénytiszteletet, sem etióp vallást. A ma-
gyar politikai szellemnek ezt a szörnyű végelgyengülését és a zavaros szóáradatnak ezt 
a beteg kurzusát én hátborzongató irtózattal nézem és – „siratom magam s a népem”.

Szíves üdvözlettel és nagy szellemi tehetetlenségtekben igaz részvéttel vagyok
híved:

Bajcsy-Zsilinszky

jelzéses papírján íródott. Lásd a témáról Lengyel András alapvető publikációját (Bajcsy-Zsilinszky Endre és 
a „Magyarország” kapcsolatához. 1935–1936) a Magyar Könyvszemle 1980. 4. számában, 370–376.

36 Feltehetően a május 9-ről dátumozott lapszám Orosz előretörés című cikkének meghúzására való azon-
nali reagálás (a délután megjelenő Magyarország már a következő nap dátumát viseli).

37 Utalás Németh Lászlónak aznap (május 8-án) a Magyarországban megjelent újabb írására: Kert, magyar-
ság és minőségszocializmus.
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Ha Bajcsy-Zsilinszky szövegét olvasom, igazat adok neki is. Ha a teljesebb Németh László-
szöveget idézem mellé, abban a közép-európai és a magyar sors mindenkori bizonytalan-
ságának, kiszolgáltatottságának ugyanolyan víziója jelenik meg, mint Zsilinszky vitatkozó 
írásában:

Kisebbségi sors

A különféle miniszterrepülések és háborúelhárító világértekezletek jóvoltából a ke-
resztrejtvény-fejtegetésnek egy új válfaja alakult ki Európában: találgathatjuk, hogy 
milyen szövetségcsoportok állnak egymással szemben a következő világháborúban. 
Nincs az a futballmezőny, amely olyan változatosan alakulna, mint az európai po-
litika. Hogyne, hiszen itt nemcsak a helyzetek változnak driblik és passzok során, 
hanem a csapatösszeállítás és -megoszlás is; odanyomod valakinek a labdát, s nem tu-
dod, hogy a te csapatodat segíti-e vele, vagy az ellenfelet. Egyáltalán ki az ellenfél és 
ki a szövetséges? Az elemek ide-oda rángatóznak, és nem tudnak háborúra kész szö-
vetségekbe egyesülni. A keresztrejtvényfejtő tavaly még Hitlert kötötte össze Musso-
linival s a jugoszláv királyt Barthouval; egy év sem telt el, s a királyok és miniszterek 
egészén más átlók szerint repülnek; Olaszországban és Franciaországban megmozdul 
a latin testvéremlékezet, s Németország Lengyelországgal ölelkezik Posen és Danzig 
fölött. Vajon mit hoz [sir John Allsebrook] Simon [angol külügyminiszter] Berlinből, 
háborút vagy szövetséget? Vajon együtt marad-e a kisantant, vagy szétszakad a német 
és francia érdekcsoport közt? – ilyen kérdésekkel játszik, aki a bridzslicit változatait 
megunta. A világpolitika nyilvános cselszövénnyé alakult, s a népek úgy belegaba-
lyítják egymást a szövetkezések ide-oda hányt szálába, hogy amikor a háborúnak 
a végzet végzéséből igazán ki kell törnie, egyes államférfiak a gombjukon számolják 
ki, hova álljanak.

Ebben a nagy világpolitikai társasjátékban elhagyottabb résztvevő a magyarnál 
alig van. Akárhogy vetik-hányják a szövetség szálát, az ő igazsága mellett csak 
nem akar párt alakulni. Utánakap egy-egy nagyhatalom szoknyájának; az utánapör-
dül a maga érdekeinek, s a szoknyájába kapaszkodót nekikeni egy lámpaoszlopnak. 
A magyar keresztrejtvényfejtő meghúzza a vonzalom vonalkáit: a Duce barátai va-
gyunk – Itália magyar revízióval rendezi el a Duna völgyét. Hitler összeáll velünk, 
s közrekapjuk Csehországot. Nem, Lengyelország a mi természetes szövetségesünk: 
Budapest–Varsó Kelet-Közép-Európa új tengelye. A fenét – közvetlen szomszédaink-
kal kell megegyezni, éljen a Duna-konföderáció. Majd ha fagy, hogy egy évszázadra 
megkössenek, béküljünk ki inkább a szerbbel, aki a háborúban is méltó párja volt 
a magyar katonának. A reményvonalak szaladnak, ugrálnak, de a nagy szövetkezési 
izgalomban a mi kis igyekezetünk olyan, mint egy tömegben ide-oda lökdösött gyer-
mekkéz, amely elől végérvényesen hiányzik az édesanya.

Elképzelések pengeváltása ez a szerkesztők feje felett. Bajcsy-Zsilinszky körében ekkor 
az az elképzelés él, hogy Zilahy a liberálisabb szerkesztő, Szabó Lőrinc pedig szigorúbban 
ragaszkodik ahhoz az egyezséghez, amelyet Salusinszkyék is, Zilahy is – más okokból, 
az egyik szabotázsként, a másik nagyvonalúan – sokkal lazábban értelmeztek. Példa erre 
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Féja Gézának, szintén a Szabadság című lap papírján írott, a Bajcsy-Zsilinszky levelét 
megelőlegező hangú levele még március 28-ról:38

Kedves Barátom!
Clara pacta boni amici!
Tulajdonképpen már régen közölnöm kellett volna az alábbiakat Veled, de közismert 
szelídségem folytán nagyon tartózkodom attól, hogy bárkivel is súrlódó viszonyba 
kerüljek, ha erre feltétlenül szükség nincsen, mert az ilyen súrlódások rendszerint az 
ügynek ártanak csupán. Most azonban feltétlenül szükségessé vált e sorok megírása. 
Levélben küldöm őket, hogy bizonyítékul szolgáljanak akkor, mikor az ügyet majd 
az érdekelt felek előtt s a nyilvánosság előtt fogom elintézni ama tisztulás érdekében, 
melyet a magyar szellemi élet szempontjából és nemzedékünk érdekében feltétlenül 
szükségesnek tartok.

Megütközve hallottam néhány napja Zilahy Lajostól, hogy legutóbbi cikkemet elvi 
állásfoglalása miatt kifogásolod. Néhány percre rá Zilahy Lajos elolvasta a cikket és 
semmi kifogásolnivalót nem talált benne, egy-két apróságon kívül. Te azzal érveltél, 
hogy az én álláspontom ebben az ügyben megegyezik Hevesi Andrásnak és társainak 
álláspontjával s ezért nem tetszik Neked. Ezt természetesen szó nélkül nem hagyha-
tom. Én ugyanis képtelen vagyok olyan primitív és gyermekes szemléletre, már tudni-
illik politikai szemléletre, hogy az eseményeket megrögzötten Salusinszkyn és Vad-
nain39 keresztül nézzem. Képtelen vagyok arra, amire Te képes vagy, hogy mindent 
jónak tartsak, ami Salusinszkynek és Vadnainak nem tetszik és megfordítva. Éppen 
így képtelen vagyok Hevesi Andrásékhoz mérni a szemléletemet, egyszerűen azért, 
mert mindent a magyarság elemi nagy érdekein keresztül nézek s mindig mindegy 
volt nekem, hogy ki tapsol a véleményemnek és ki sziszeg belé. Azt hiszem, az élet 
más területein Te is így vagy és nem tartod föltétlenül rossznak azt a verset, melyet 
Fenyő László történetesen jónak tart.

Különben ami Hevesi Andrásékat illeti, Te is azok közé tartoztál, akik a Válaszba 
való bevonulásukat szorgalmazták s éppen velem szemben szorgalmazták. Tehát mint 
láthatod, a következetesség kórjától nem kell félned. Annál furcsább dolog az, hogy 
pár nappal ezelőtt engem vádoltál következetlenséggel Zilahy Lajos előtt. Azt mond-
tad, hogy álláspontomat a Gömbös-rendszerrel szemben megváltoztattam. Hát meg-
felelek erre is. Mikor Gömbös kiírta a választásokat, Németh Imre azt mondta nekem, 
hogy egészen új alapokra tér s értékekből álló parlamentet akar csinálni. Ezek alap-
ján ajánlottam Zsilinszky Endrének a választások tartamára bizonyos megegyezést. 
Mint a hideg zuhany, úgy jött a hivatalos lista, melyben Velcsov Gyurkók, Sefcsikek 
s egyéb tragikomikus jelentéktelenségek uralkodnak, úgy hogy az új parlament építő 
voltában nagyon kételkedem. Egy ilyen szürke, heterogén, félművelt parlament csak 
arra lesz jó, hogy a diktatúrát előkészítse és megokolttá tegye. Egy szociális megol-
datlanságokkal és gaztettekkel telített ország számára a diktatúra pedig végső romlást 
jelent. Ez az igazság. Téged azonban e ponton is elvakítanak az „Est”-vállalat belső 
rendszeréhez és ennek alakjaihoz fűződő személyes gyűlöleteid.

38 MTAKK Ms 4680/231.
39 Féja y-nal írja Vadnai nevét.
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Már az ősz folyamán minden rendelkezésedre álló módot igénybe vettél, hogy írá-
saimat a „Magyarországból kiszorítsad”. Kedvező alkalom volt számodra az az idő-
szak, amikor Zilahy Lajos a drámáját írta. Én félrevonultam, elsősorban azért, mivel 
Salusinszkyt hoztad fel okul. Később kiderült, hogy Salusinszkyék részéről nem volt 
irántam semmiféle animózitás. Most pedig Te elsüllyesztetted cikkemet, holott sem 
Zilahynak, sem Salusinszkynek nem volt ellene kifogásuk, sőt. Ezek alapján azt hi-
szem, természetesnek tartod Te is, hogy barátságodat gyökeresen és teljesen átértéke-
lem. Minden személyi gyűlölködés és harag nélkül teszem ezt. Jól tudod, hogy Téged 
tartlak nemzedékünk legelső lírai tehetségének. Minden költői alkotásodnak továbbra 
is a legnagyobb híve leszek. Azonban szerkesztői eljárásodat s politikai állásfoglalá-
sodat a lehető legkártékonyabbnak tartom.

Nekem az újságírás is szent dolog s ha újságcikket írok, olyan tisztaságot és becsü-
letességet igyekszem beleönteni, mint például Te a verseidbe. Éppen azért képtelen 
vagyok arra, hogy az új rendszert szolgai módon dicsőítsem és a készülő történelmi 
bűnöket letagadjam. Nem is ez a független, becsületes magyar újságíró hivatása. A meg-
fizetett csahosok dolga ez. Gömbös Gyula érdekében is fontos, hogy kritikával kísér-
jük működését, mert egyelőre borzasztóan zavaros és hínáros tócsa gyülekezik köréje 
s vajon tengernek dicsérjük a „pimasz magyar tót”? Persze én nem madártávlatból 
nézem az eseményeket, mint Te, én együtt élek népemmel, alulról nézem az életet 
s ezzel a szegény letaposott Magyarországgal vallom a közösséget. Hivatás ez és sem 
pénzért, sem fenyegetésért, sem pedig szolgai meghunyászkodásból föl nem adom. 
Szívesen vállalom, mint vállaltam is érte a szegénységet, mert szegényen is gazda-
gabb és emberebb vagyok így.

Nemzedékünk sokféle vállalkozása közt a legkomolyabb és legeredményesebb az 
egy esztendeje megújhodott Magyarország volt. S mi tette ilyenné? Nem a hitünk és 
nem a bátorságunk? Nem ezek segítségével kényszerítettünk be eszméket a köztudatba 
s szereztünk megbecsülést minden oldalról? Szabad-e tiszta zászlót bármi mással föl-
cserélni? Azt hiszed, hogy nem ez a tisztaság és becsületesség lesz a jövőben is a mi 
erős várunk? Felelj a lelkiismereted szerint.

Igen sajnálom, hogy az a meleg viszony, mely összekötött minket így elfoszlott, de 
bebizonyosodott a régi igazság, hogy „ellenségeinkkel” mégcsak megvolnánk, csak 
a „barátainkkal” szemben óvjon meg az Isten.

Változatlan szeretettel köszönt híved:
Féja Géza

Zilahy Firenzében sikerrel túljut előadásán, amelyről örömmel számol be Szabó Lő-
rincnek:40

Kedves Lőrinc!
Végre túl vagyok az előadáson! Mondhatom így még életemben nem drukkoltam. Mi-
óta eljöttem, éjjel nappal dolgoztam és olyan kimerülten álltam fel megkezdeni az 
előadást, amelynek első részét szabadon mondtam el, hogy azt hittem, rögtön leesek 
a pódiumról. Hozzá még ordítanom kellett, mert a terem igen nagy volt. Amitől leg-

40 A Hotel Royal Grande Bretagne & Arno papírján írott levele, MTAKK Ms 4688/92.
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jobban féltem, hogy az olaszságommal lesz baj, várakozásomon felül sikerült, igaz, 
hogy kottából olvastam, piros, kék és fekete ceruzával rajzolva be a szövegbe a hang-
súlyt és a dallamot.

Az Est-ék részéről senki sem volt itt, csak a B. H.41 egyik embere.
Itt küldöm az első tudósítást, ha lehet inkább Az Est részére, mint a M.-nak.42

Egy kis szerencsém is volt, amennyiben pár nappal előttem a Pirandello elő-
adása nagyon megbukott. Hosszan és unalmasan beszélt színháztechnikai dolgokról 
és olyan halkan, hogy az első sorokban sem értették.

A rádió kapcsolása technikai okokból maradt el, a Palazzo Vecchióból nem lehet 
helyszíni közvetítést adni. Ebből csak azt írjátok meg, hogy miért maradt el a rádió. 
A többieket sem kapcsolják, mert az előadást sem lehet pontosan beállítani percre, 
ami a rádiónál nagyon fontos.

Szervusz, tizedikére otthon leszek
Ölel

Zilahy Lajos

A Firenzében megtartott előadás után meghívást kap Zilahy Nápolyba is, egyszerre iga-
zolja vissza Szabó Lőrincnek írott levelében43 Németh László cikkét és írja meg változott 
úti programját.

Kedves Lőrinc,
hosszas táviratozás után nem volt szívem visszautasítani a nápolyiak meghívását, ti-
zedikén, pénteken délután 5 órakor megismétlem a firenzei előadásomat Nápolyban 
az Illusi clubban.

Olyan kimondhatatlanul kedvesek ezek az olaszok, – Rómában és Nápolyban még 
sohasem voltam, most itt vagyok a közelben, igazán könnyelműség volna pár napi 
különbség miatt elszalasztani ezt az alkalmat.

Az újságokat megkaptam, köszönöm, de most már ne küldjétek tovább, mert úton 
leszek. Örültem a Németh Laci cikkének, szép, világos írás.

Útiprogramom a következő.
Péntek: Nápoly.
Szombat: indulás Milánóba, ahol fontos tárgyalásom van a kiadóval.
Vasárnap, hétfő: utazás Abazzia [sic!].
Kedd: utazás.
Szerdán: otthon.
Egy sort sem írtál te disznó!
Szervusz, ölel

Zilahy Lajos
Kedd, május 7.

41 Budapesti Hirlap.
42 Zilahy Lajos mai előadása Firenzében és az olasz rádióban. A Magyarország híre 1935. május 4-én, 6. 

Ezért magyarázza Zilahy a rádióközvetítés elmaradását. A beszámoló Az Est május 8-i számában, 9.: Zilahy 
Lajos előadása Firenzében. (Benne a Savanarola és a kora című előadás szövege.)

43 MTAKK Ms 4688/91.
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A levél szerint 10-én nem otthon lesz, hanem még a hazaérkezés tervezett napján Nápoly-
ban tart előadást. Így a Bajcsy-Zsilinszky által nehezményezett közlés minden ódiuma 
Szabó Lőrincre hárul. Hogy utóbb a Zilahy–Szabó Lőrinc különbségtevés feleslegesnek bi-
zonyult, mutatja Bajcsy-Zsilinszky többi, cikkek ügyében Szabó Lőrincnek küldött levele. 
Ott már nem tesz különbséget szerkesztő és olvasószerkesztő között, egyformán ironizál  
– némi baráti sértődöttséggel – a többes számot használva. A Szabó Lőrinc-hagyatékban egy 
csokor levél szinte egyetlen szerzői monológot elevenít meg a szerkesztők ellenében:44

Budapest, 1935. szeptember 22.
Kedves Lőrincz!
Mellékelek számotokra egy nem hosszú külpolitikai cikket. Örülnék, ha közölnétek.
De nagyon kérlek, légy szíves keddre kiutaltatni számomra a két legutóbb megjelent 
cikkem honoráriumát a mellékelt nyugtára. Tarpára kell mennem ezen a héten és nincs 
egy fillérem se. Persze, ha addig leközölnétek ezt a cikkemet s ennek honoráriumát is 
megkaphatnám, még nagyobb dolog volna számomra.

Igaz barátsággal híved:
Bajcsy-Zsilinszky

Budapest, 1935. szeptember 27.
Kedves Lőrincz!
Igazán zavarban vagyok: miről is írjak? Külpolitikáról úgy látszik nem lehet. A kor-
mányt bírálni nem lehet s míg Az Est és a Pesti Napló megenged magának egy kis 
bírálatot, Ti minden bírálatnak látszó cikket azzal kezdtek, hogy nem akarunk politi-
zálni, mintha a politizálás valami ocsmány bűn volna. A Magyarország, amely Zilahy 
Lajos vezetése alatt kezdetben a legellenzékibb és a legbátrabb hangot pendítette meg  
szinte az egész magyar sajtóban, ma egész különleges óvatossággal kerül minden véle-
ménynyilvánítást. Mit tudok én Nektek írni, mikor tele vagyok dühvel és keserűség-
gel a mai förtelmes rendszer ellen?

Pedig legalább egy kis alibinek igazán nem ártott volna az én franciabarát cikkem, 
mikor a Gömbös könnyelmű és lelkiismeretlen berlini demonstrációja amúgy is csak 
a másik oldalt világítja meg s azt a pofont, amit a legutóbb itt járt francia képviselő 
vendégeink kaptak. De hát Ti tudjátok, mit miért tesztek a lapnál.

Egy egykés cikket mellékelek, bár félek, hogy ezt is túlságosan ellenzékinek fog-
játok találni. Ha nem volnék ilyen éhenkórász egzisztencia, bizony már régen meg-
köszöntem volna a Magyarországnak irántam való mérsékelt vendégszeretetét.

Igaz barátsággal köszönt
híved:

Bajcsy-Zsilinszky

Budapest, 1935. október 2.
Kedves Barátom!
Mellékelek egy igazán rövid cikket, melyet tulajdonképpen a Wiener Wirtschafts 
Woche számára írtam, de azt hiszem, idehaza sem ártana megjelentetni. Olyan pa-

44 MTAKK Ms 4679/60–65.
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rányi ellenzékiség van benne, hogy ez aligha sértheti a Ti Gömbös iránt való rajon-
gástokat. Sokszor gondolkoztam azon, mi lehet az, ami Titeket, igazán tehetséges  
s igazán magyar írókat e felé a hólyag felé vonz. Rájöttem, hogy az ellentétek kölcsö-
nös vonzódása ez: Ti olyan túlzottan tudtok írni s annyira főleg írók vagytok, hogy 
vonzódtok e kivételes analfabétizmus iránt, amely sokszor abban nyilvánul, hogy 
a gömbösi kinyilatkoztatások nélkülöznek minden állítmányt. Ez rátok nyilván az exo-
tikum varázsával hat: csodálkozva és tisztelettel néztek arra a „más világ”-ra, ahol olyan 
siralmas mondatokkal is lehet sikereket és „nagy honoráriumokat” elérni.

Ne haragudj a tréfáért, inkább közöld le cikkemet, kedves Lőrincz.
Igaz barátsággal köszönt

híved:
Bajcsy-Zsilinszky

Sokszoros váltóadós

Budapest, 1935. december 15.
Kedves Lőrincz!
Küldök egy hitbizományi cikket, a kedvetekért majdnem kormánypártit. Ha túl sze-
lídnek találjátok, itt-ott még tehettek bele egy kis borsot. Paprikát azonban ne tegyetek 
bele, mert mostani német államführerjeink attól megvadúlnak, jó nekik a bors is.

Cikkemből láthatjátok, hogy majdan a német birodalom 12. Gaujában az akkori 
ungarngaui Leiter milyen bőségesen kaphat földet egy valóságos és becsületes, csu-
pán németek számára berendezkedő Kulturansiedlung-hoz, szigorúan világnézeti ala-
pon. Van tehát arra is még mód és idő, hogy Németh László barátunk megvalósíthassa 
majd ezekkel az új német telepesekkel az etióp misztika törvényei szerint a kert-szo-
cializmust. Mi szegény magyar percemberkék a magunk rongyos ezeresztendejével, 
mit is keresnénk a nagynémet jövő most megnyíló új, végtelen távlatainak kapujában?

Neked még könnyebb dolgod lesz, mert könnyű lefordítani a nevedet Schneiderre. 
De már Zilahy Lajosnak nehezebb lesz jó német nevet keresni, én ajánlom neki a zengze-
tes Zielhauer nevet. Magam még gondolkozom a magam új nevén, fene nehéz anyám, 
apám nevét jól átírni, hogy becsületes germán hangzása legyen. Itt már csak az ihlet 
segít – node az megvan, hál’ Istennek.

Igaz baráti szeretettel köszönt
híved

Bajcsy-Zsilinszky

Budapest, 1936. január 28.
Kedves Lőrincz!
Küldök egy újabb cikket, melyben enyhe, jórészt kormánypárti adalékokkal megtá-
masztott iróniát engedtem meg magamnak. Az ellenzékiség ebben sem több 50%-nál 
s egyetlen mondatban sem olvasható, hogy Gömbös, a Gauleiter, ezer év óta a leg-
grandiózusabb fajankó a magyar politika élén. Ennek az igazságnak elhallgatásáért –  
kegyelmezzetek meg cikkemnek.

Igaz barátsággal és sok szíves üdvözlettel köszönt
Híved:

B. Zs. Endre
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U. i. Ha a cím bursikőznek tűnik fel Előttetek, ajánlok egy másikat: Mi van a korszak-
eltörléssel?

Budapest, 1936. február 2.
Kedves Lőrincz!
Németh Imre vasárnapi bátor cikkét kár volna szerintem elhallgatni. Megpróbáltam 
gondolatait kissé tovább fűzni ott, ahol túlságosan óvatoskodnak ezek a bátrabb és 
jobbérzésű és műveltebb fiatal honatyák is.

Igaz barátsággal köszönt híved:
Bajcsy-Zsilinszky

Szabó Lőrinc és Bajcsy-Zsilinszky barátsága túl ezeken a zsörtölődéseken megmarad, hi-
szen alakját, elképzelt szerepét a költő 1945-ös Naplójában is megidézi: „Csak élne Zsi-
linszky Bandi! Sok minden nem menne így!”; „Bárcsak élne Zsilinszky!”45

De alakján keresztül érzékeli az emberi megnyilvánulások ellentmondásos voltát is. 
Szinte a későbbi Ellenfelek című – a Tücsökzenébe készített, a tördeléskor még oda be-
osztott, de végül is kihagyott – vers a maga sorsát kiegészítő modelljét:

Pótlólag, mert már több napja folyton elfelejtem: legutóbb Pestről hazajövet megis-
merkedtem Áchim L. András lányával. Tessék. Nem olyan egyszerűek a világ útjai, 
mint hiszik, azaz mint ahogy alkalmilag – az én esetemben – a dolgokat beállítani 
akarják. Tizennégy éves volt, mikor a tragédia történt, jól emlékszik mindenre. Mi-
csoda ellentmondások, fordulatok, képtelennek látszó fejlődések! Megint egy hihetet-
len drámai helyzet: ő és Zsilinszky! Áchim-ünnep egy Zsilinszky téren: tessék csak 
jól átgondolni! Most olyan ötvenes dáma. Jaj, de szomorú a világ! De bonyolult!!!… 
Bárcsak élne Zsilinszky!46

1936. április 10-én aztán bejelentik a szerkesztőváltozást a Magyarország élén. A nyug-
díjba menő Magyar Eleket, a felelős szerkesztőt érdemeinek megfelelően búcsúztatják, 
Zilahyról meg megjegyzik, hogy ezentúl írói munkájának él a világhírű alkotó. Mind-
addig maradt a hűvös udvariasság, míg Zilahy nem borít. Méghozzá az Új Magyarság-
ban: Nem volt szólásszabadságom a kapitalizmus kérdésében, a német- és zsidókérdésben 
címmel az április 9-i számban közli felmondólevelét és Salusinszkynak, Az Est-lapok 
főszerkesztőjének semmitmondó válaszát. De hogy a szélsőjobbtól is elhatárolja magát, 
Őszinte beszélgetés címmel határozott interjúban szögezi le álláspontját április 12-én.

Az én tapasztalatom szerint olyan korban élünk, amikor ez a szabadság az egész vilá-
gon igen nagy veszélyben van. Kivéve Angliát, Franciaországot és Amerikát – csak 
azokról az országokról beszélek, ahol az utóbbi években gyakran megfordultam – de 
érzésem szerint igazi gondolatszabadságról csak Angliában lehet beszélni. Itt az embe-
rek rögtönzött szószékekről igen gyakran az utcán mondják el véleményüket. Ilyenkor 
rendőr soha sincs a közelben. Most legutóbb, a rajnai bevonulás napjaiban Londonban 

45 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 70., 71.
46 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 71.
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voltam. Szörnyen feszült és puskaporos volt a levegő. A Hyde Parkban mégis zavar-
talanul szónokoltak, pár méternyire egymástól, hitleristák, kommunisták, pacifisták 
és a megtorlások hívei. Én a pacifistát hallgattam. Igen nagy sikere volt, mert amikor 
a szónoklat hevében ég felé emelte a karját, emberi kéz helyett két acélszerkezet, két 
műkéz emelkedett a levegőbe […].

Ugyanilyen képet mutat az angol sajtó és irodalom is. Nincs még egy ország a vi-
lágon, ahol olyan mélységesen tisztelnék a király személyét, mint Angliában. Felejt-
hetetlen számomra az a pillanat, amikor György király temetési menetét láttam. Csak 
egy ilyen hatalmas nép tud ilyen mély hódolattal leborulni királya koporsója mellé. 
Köztudomású, hogy a mozik közönsége sem távozik addig, amíg el nem énekli a ki-
rályhimnusz első szakaszát. Ebben az országban százezres példányszámban fogyott 
el egy könyv, amelyben a szerző többek között azt írta még a király életében, hogy  
V. György nagyon jóakaratú, de szürke és tehetségtelen ember. Mit mutat ez? Azt, 
hogy Angliában csak egyetlen nagyobb úr van a királynál: a gondolatszabadság.

És ugyanilyen határozottan fogalmaz az antiszemitizmus ellenében:

Nem vagyok antiszemita. Fenntartás nélkül testvéremnek tudok érezni minden zsidót, 
aki a magyar nyelv és szellem egységét hirdeti és fenntartás nélkül szolgálja. Ehhez 
még csak azt kell hozzátennem, amit levelemben is megírtam, hogy miután ennek  
a szellemi és nyelvi egységnek alapja és legdöntőbb tényezője a magyar nép, ezt a test-
vériséget csak azok felé hirdetem, akik ezzel a réteggel tökéletesen vállalják a sorskö-
zösséget. Én nemcsak a nyomorgó magyar földművelőért, hanem a nyomorgó magyar 
zsidóért is küzdeni akarok.

Abban a pillanatban, mihelyt a kapitalizmus túlkapásaival kerül összeütközésbe 
a világszemléletem, egyforma harcot kell hirdetnem az abban részes hercegek, grófok 
vagy zsidó bankárok ellen. Viszont nem jelenthet még véleményem szerint antiszemi-
tizmust, ha a kapitalizmussal való ütközőponton zsidókkal is szemben találjuk magun-
kat, ha az áldozatok vállalására őket is rá kell kényszerítenünk […].

És mivel az Új Magyarság nem kerül a lappal ellenszenvezők kezébe, Klár Zoltán heti-
lapja, a Társadalmunk április 17-i számában külön, szélsőjobbellenes kommentárral közli 
az interjú fontosabb részeit.

Bárha még június 8-án, A Reggelben Németh Imre, a Választ is szerkesztő országgyű-
lési képviselő Az írók fegyverben című cikkében indulatos pártfogoló, hűségnyilatkozatot 
jelentő levelet ír Zilahy Lajosnak, június 3-án már ilyen maliciózus-megbocsátó hangon 
ír Szabó Lőrincnek Londonból Zilahy: „Hallom, Zsilinszky visszament a Magyarország-
hoz. Ezt én nem veszem rossz néven tőle. Kérlek, mondd meg a fiúknak: Féja, Illyés, ha 
helyzetük azt követelné, egy pillanatig se habozzanak elfogadni azt, amit kínálnak nekik.” 
Elfogadták.

Végül, szintén Londonból (a manchesteri siker után darabja londoni bukásáról is 
beszámolva) összegezi tapasztalatait Zilahy. Nem közvetlenül a Magyarországról beszél, 
hanem Szabó Lőrinc repülőútját leíró verssorozatáról, a Reggeltől estig ciklusról. Monográ-
fiámban magam is hasonlóan értelmeztem a Szabó Lőrinc-i szemléletet. Zilahy ilyennek 
látja a világérzékeny költő és a politikus közötti különbözést, fenomenológiai önmeg-
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határozás helyett morális következtetést olvasva ki a versből. A szemrehányást finoman 
csomagolja, feleségét is belevonja, hogy ne legyen sértő:

A verseket megkaptam, nagyon köszönöm. Piroskával együtt kétszer is elolvastuk és 
gyönyörködtünk bennük. Utána a végső kicsengés körül nagy vita volt köztünk, ő a te  
pártodon volt, én nem. Ti gyengék vagytok, szeretitek rábízni magatokat valami fel-
sőbb erőre, amely mindent elintéz helyettetek, nemcsak az életet, hanem a halált is. 
Lelked mélyén te is mindennek megadod magad, akár a repülőgépnek, akár Az Est 
íróasztalának. Én irtózom a gondolattól, hogy valakire, vagy valamire bízzam magam. 
Valahányszor Amerikába mentem, beteg voltam a tudattól, hogy hat napig egy hajóba 
vagyok zárva. Majdnem így vagyok a vonattal és a repülőgéppel, amiknek menetrendje 
nem tőlem függ. Ezért vettem autót: ott állítom meg, ahol akarom. Hogy melyikőnknek 
van igazsága, azt nem tudom, de az bizonyos, hogy én nagyobbakat bukom és nagyob-
bakat ugrom, függetlenül attól, hogy író vagyok és hogy jó vagy rossz író vagyok-e.

Idézem a Zilahy-levélben leginkább vitatott részletet:

Félelem és biztonság

Száll a gép és szól a Kisértő:
– A halál versenyt száll vele!
És sandán folytatja: – Különben,
nem is volna oly rossz! ugy-e?
Oly gyors, oly visszavonhatatlan,
oly könnyű volna!… – Gúnyosan
biztat s vígasztal, s épp azért nem
ijeszt meg, mert igaza van.

Igaza van, sokszor kivántam
s most talán itt a gyors halál.
A szárnyra nézek: leszakadhat;
a propellerre: tán megáll…
– Még tíz-húsz évnyi földi kínért
egy perc! vagy annyi se!… –
Öt-hatszáz emelet magasból
nézek lefele.

Öt-hatszáz emeletnyi égből
nézem, a föld hogy elmarad.
…S látom, hogy felrobbant a gép és
zuhan, és látom magamat:
– Az istenségit!… – S különös, hogy
mégis oly józan maradok:
csak az agy tudja a veszélyt,
a szív nyugodt.
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Az agy csak tudja, hogy lehet baj.
– Nem lesz! – dörög választ a gép.
– Nem lesz, – sugja a test, de ujra
kisért a lelki gyöngeség:
– Tán jobb is volna… végleg… oly gyors… –
Lenézek a rémületes
mélységbe, s minden porcikámban
érzem, hogy mily fölösleges

töprengeni, vizsgálni ezt-azt:
gyáva és hős itt egyremegy,
a döntésbe, melyhez közünk nincs,
csak belenyugodni lehet;
s ez a jó: az, hogy nincs segítség:
ez az igazi béke és
biztonság a biztos veszélyben,
megváltó megkönnyebbülés:

Mindig mondtam, hogy él a vas,
mindig mondtam, hogy minden él:
valaki visz most, az anyag
vagy valamely más nagy Vezér!
Óh boldog kiszolgáltatottság!
,,Sorsod elindult, rabja vagy.”
Sohse tudtam ily tisztán hinni,
sohse voltam még ily szabad.

* * *

További kapcsolatok. Munkakapcsolatuk szétvált, de nem a közösségben gondolkozó 
igényük. 1937. március 15.: a Márciusi Front demonstrációja. Együtt találja a népi írókat, 
Szabó Lőrincet és Zilahy Lajost is. Egy sürgöny-dokumentum ismét összekapcsolja őket, 
megint csak Abbáziából figyel haza Zilahy, Szabó Lőrincnek a Volkmann utcába, lakására 
címezve 1937. április 17-i táviratát: „Hétfőn érkezem mindenben szolidaritást vállalok. 
Zilahy.” Majd másfél év múlva megint a bizalom jele egy felhatalmazás, amellyel (sze-
mélyes levélpapírján) felkéri képviseletére Szabó Lőrincet:

Nagyságos
Szabó Lőrinc
író úrnak
Budapest

Van szerencsém tisztelettel felkérni, hogy a Magyar Újságírók Kamarai Csoportjának 
1938. október hó 9-én tartandó ülésén távollétemben képviselni szíveskedjék. Ugyan-
akkor felhatalmazom Önt, hogy szavazati jogomat helyettem és nevemben gyakorolja.
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Budapesten, 1938. október 9-én,
Teljes tisztelettel

Zilahy Lajos

Az egymásra találás, egymásban összekapcsolódás dokumentuma: Szabó Lőrinc Harc 
az ünnepért (1938) kötetének dedikációsora. Németh László, Illyés, Féja, Erdélyi és az 
idősebbek közül Móricz a címzettjei. És az egyik legihletettebb közösségi verse, a Bará-
taimhoz címzett költemény ajánlása éppen Zilahy Lajosnak szól:

Álmatlanul forgolódtam az ágyon.
Éjfélig itt volt három-négy barátom,
tervek lobogtak, gúny, vád, vad beszédek,
szidtuk a pénzt és mentettük a népet
s elmentek és kihűlt a láng heve.
– Hagyjuk, fiúk, nem lesz itt semmi se!

– Nem hát, – morogtam. S teltek lassu órák.
– Nagyzolsz, vízcsepp? Tenger a mult s az ország!
Mi közöd hozzá?! – Forogtam, tünődtem:
– Mi jogod?!… Aludj! Oly elérhetetlen
a nép és oly nagy, mint az ezredév…
Mentsd inkább a magad kis életét! –

Csend volt. Csak agyam vergődött: – Öregszem…
Mi lesz?… 1900-ban születtem…
Volt csalódás… S mennyi lesz, ha megérem
a 2000-et, ahogy egykor reméltem!
Mennyi lesz akkor! – S játszva, mint gyerek,
elképzeltem, hogy százéves leszek

s ekkor hirtelen megláttam a törvényt:
– Egész hazámmal csak tízannyi történt,
csak tízszer annyi, mint amennyi vélem…
Ezerből száz: az én rokoni részem!
– kiáltottam és árva testemen
átgyult, átcsapott a történelem

és ami messze volt és idegenség,
most mind körém gyült s lett egyszerre szomszéd,
apa, déd, ük és testvér és barát lett,
tíz magyar század egy közel család lett
és mint ismerős állt előttem ő,
a Honfoglaló, a Telepitő…
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Felültem… Bennem dobogott az ország
s én fiatalnak éreztem a sorsát,
reménykedőnek, lángnak, magaménak…
S körülnéztem, kerestem a fiúkat
s mint erős érc, zengett bennem a hit:
hogy csinálunk mi itt még valamit!

Ez a pillanat a magaspont a két ember kapcsolatában. Majd bukik a Márciusi Front, elhal 
a Válasz, megindul a világháború. Zilahy új lapjának, a Hídnak Szabó Lőrinc már alig 
lesz munkatársa, a baráti hívások ellenére is csak műfordítások csurrannak-cseppennek. 
Szabó Lőrinc ekkor az Új Idők írója, különben is az induláskor éppen katonai szolgálatra 
berendelt tüzér hadapród, felesége küldözi utána az értesítést.

A HÍD hetilap céges papírján
Budapest, 1940. szeptember 7.

Kedves Lőrinc!
Megpróbálunk újra egy fedél alá gyűlni, akik régen együtt voltunk. Nagyon boldog 
volnék, ha akár verssel, akár prózával már induló számunkban jelen lennél. Kérlek, 
keresd velem mielőbb az összeköttetést.

Szeretettel köszönt
Zilahy Lajos

Budapest, 1940. december 3.
Kedves Barátunk!
Nagyon örülnénk, ha legközelebbi közös megbeszélésünkön f. hó 9-én d.u. 1/2 6 óra-
kor a HID szerkesztőségében Te is részt vennél.

A régi barátsággal köszöntünk:
Zilahy Lajos

Kállay Miklós
Németh László

Tamási Áron

A HÍD hetilap céges papírján
Budapest, 1942. szeptember 24.

Kedves Barátom!
Nagy kitüntetés volna lapunknak, ha főmunkatársunkról, Móricz Zsigmondról tíz sort 
írnál. Hiszen szinte koszorú nélkül ment a sírba.

Igaz barátsággal köszönt
tisztelő híved
Zilahy Lajos

U. i. A kéziratot szombat délelőttre szeretnénk.

De ahogy a reménységben, úgy a félelemben, a bizonytalanságban is egymáshoz hajlanak, 
Zilahy és Szabó Lőrinc. 1942 ősze, Lillafüred: miniszterelnök, vezérkari főnök hívják az 
írókat, segítenének átvészelni a nehéz időket. Szabó Lőrinc a maga részéről visszautasít 
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minden harci dalt, minden aktuális megnyilvánulást. De a közössége nevében a megszó-
lalás szabadságát kívánja? követeli? proklamálja? Túl van már azon, hogy egy napilapnak 
megtiltották, hogy a Szabó Lőrinc fordította Machbethből részleteket közöljenek, mint az 
Esti Kurírból kitiltó cenzúrahatározat indokolta: „a darab annyira át meg át van szőve ál-
lamvezetők elleni merényletekkel, támadásokkal, és különféle államfondorlatokkal, hogy 
a mai körülmények között egyetlen részlete sem látszik kívánatosnak hírlapi közlésre”.47

Valószínűleg erre is emlékezett Zilahy, amikor a hirtelen betört hőségben, bundástul, 
izzadtan botorkáltak Illyés Gyulával a rommá lőtt Budapesten keresztül, és biztos, hogy 
eszébe jutott a New Yorkba menekült írónak, amikor emlékező szabad versét írta, az  
a lillafüredi hozzászólás, amelyben éppen őrá hivatkozva követelt szabadságot az írók-
nak a magánélet elvont dalnoka, félszázadig kimondhatatlan szöveggel. Szöveggel, amely 
egyszerre jellemzi Zilahy közösségi igényét és egy évezredekre szólóan nagy költő szu-
verenitásának deklarálását.

Ábrázolási szabadság nélkül nem lehet ábrázolni; még olyan belső magyar témákat 
sem, amilyenekről Zilahy szólt. A mai hivatalos felfogás – biztosra veszem – nem 
engedné egy új magyar Shakespeare működését. Bizonyos szabadságot kérünk, esz-
tétikai szabadságot a kormánytól, a hadseregtől, a sajtótól, az egyháztól, az egész köz-
felfogástól, szabadságot még a reményéhez is a kívánt hősi drámának. A közvetlen 
napi propagandát végezzék el az újságok; az alacsonyrendű szórakoztatást végezzék 
– már végzik is régóta – a csillogó és édes hazugságoktól gyermeteg operettszínpad 
íróiparosai; az irodalom maga azonban legyen szabad. Vizsgáljuk, mérjük meg újra, 
konstruktív célzattal, az összes idevágó kérdéseket, tilalmakat, szükségleteket, az 
elveket és a gyakorlatot. Mi tudjuk, hogy még igazságokkal sem szabad visszaélni. 
Viszont ti magatok is épp elégszer hangoztatjátok, hogy a háború időnként visszatérő, 
kikerülhetetlen pokol. Nos, kérjük a megfelelő palettát, mert Dante poklát nem lehet 
a mennyország színeivel megfesteni.

A szöveg elhangzott 1942. november 22-én, a cenzúra ezt is kitiltotta a sajtóból, a Magyar 
Csillagban kiszedték, utóbb letiltották, csak a korrektúra maradt meg belőle.48 Megjelen-
hetett 1989-ben, a Harminchat év, 1. kötet – jegyzetében.49

47 1939 őszén, a Macbeth színházi bemutatója idején a cenzúra politikai okokból nem engedélyezte az Esti 
Kurírnak, hogy a fordításból közöljön, „mert a kiragadott részlet irányzatosnak látszik”; amikor pedig Rassay 
Károly főszerkesztő személyesen érdeklődött, javasolva másik részletet, a cenzúrabizottság ezt sem engedé-
lyezte, az idézett indokolással; lásd Szabó Lőrinc című kismonográfiámat (Gondolat, Bp., 1985. 184.).

48 MTAKK Ms 4678/37., ill. MTAKK Ms 2274/37. Über Krieg, Freiheit und Dichtung címmel. Bevezető 
szövege: „Ez a fejtegetés rögtönzött felolvasásként hangzott el a lillafüredi találkozón, vitéz Szombathelyi Ferenc-
nek, a honvédvezérkar főnökének az előadása után, írója a hitelesség tiszteletében lemondott azokról a végső 
simításokról, amelyeket a rögtönzött szövegek általában szükségessé szoktak tenni.”

49 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet. 681–686. Azóta megjelent: Magyar sors és fehér szarvas. Szer-
kesztette Bognár József. Magyar Fórum Kiadó, Bp., 1994. 199–203.; Lillafüredi találkozó címmel in: Emléke-
zések és publicisztikai írások, i. k. 675–679. Valamint kiadta a konferencia lebonyolítója, Kristó Nagy István az 
általa megőrzött, és most már a PIM-ben őrzött jegyzőkönyv alapján a konferencia szövegét: A lillafüredi írói 
értekezlet (1942. november). Jegyzőkönyv. [K. n.] Szerkesztette Kristó Nagy István. Bp., 1994. Szabó Lőrinc 
hozzászólása 79–85. Említi a hozzászólást és idéz belőle: Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, 
i. k. 326. Lásd részletesebben az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezetben.
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Remélem, Zilahy és Szabó Lőrinc az írói magatartásról és lehetőségről mondott fon-
tos szavai, értékes közösségi mondandói soha nem lesznek ezután a cenzúra áldozatai, és 
soha nem szorulnak csak jegyzetbe az elkövetkező évszázadokban.
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„…úgy éreztem magamat,  
mint egy keresztrefeszített”1

A francia forradalom vívmánya volt az általános hadkötelezettség. Ez az értelmiségi hon-
polgárok számára mindig is ellentmondásos következményekkel járt. Szabó Lőrinc eseté-
ben mindez különös bonyodalom volt, hiszen egy ifjúkori kiképzési véletlen következtében 
olyan téves kötöttséget jelentett (a tüzérséghez kötve a költőt), amely a hozzá nem értés 
zavarát rögzítette meg körülötte. Alkalmazkodni igyekezett az adottságokhoz, költészeté-
be is megpróbálta a maga módján beemelni ezt a szokatlan állapotot, de mindezért kortársai 
és utókora megítélésében – mind jobb, mind baloldalról – csak kritikai megjegyzéseket 
kapott. A lexikonadat általában közhellyé sűríti a vélekedéseket, hallgassuk meg a Bri-
tannica Hungarica Világenciklopédia Szabó Lőrinc-címszavában erről írottakat: „Szabó 
Lőrinc »különbékéje« azonban törékeny, kudarcélményt és depressziót takar. Emiatt kö-
vetkező két kötetében – Harc az ünnepért (1938) és Régen és most (1943) – nem sike-
rült a továbblépés, sőt verstémái között olyan elemek bukkantak fel (jobboldali politikai 
közhelyek, katonaélményei), melyek megfogalmazása méltatlan volt az előzményekhez.”  
A megismert dokumentumok alapján kövessük végig a hat évet, amelynek során külön-
böző beosztásokban kötődnie kellett a háborús idők katonaságához. Idézzük meg a költő 
vallomásait, valamint a különböző időkben született kortársi reagálásokat.

Szabó Lőrinc háborús közéleti szereplésének megítélésekor – barátai és ellenfelei egya-
ránt felemlegették: szerette magát katonaruhában mutogatni, élvezte az ilyenfajta megje-
lenést. Maga a költő hangsúlyosan válaszol erre a vélekedésre mind 1945-ös Naplójában, 
mind a Bírákhoz és barátokhoz címzett védőbeszédekben. A felnőtt költő nézőpontjából 
mindez éppen hogy állandó kiszolgáltatottságot jelentett egy olyan állapotban, amelybe 
akaratán kívül, tévedésből került bele: „mikor azonban szerveződött az új honvédség, én 

1 A fejezet Szabó Lőrinc katonaidejéről szóló elbeszélését és az erről elérhető dokumentumokat közli, ille-
tőleg szembesíti. Katonai szolgálattételéről lásd az 1945-ös Naplóját (in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátok-
hoz, i. k. 11–16.), feleségéhez írott leveleit (in: Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. az említett levelek 
203–233. számon), Vékesné Korzáti Erzsébethez írott leveleit (in Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. az említett 
levelek a 205–216. számon), valamint katonai éveit összegező önéletrajzi írását: Szabó Lőrinc tartalékos had-
nagy (főhadnagy?) életrajza – 1951 (in: Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, 13–21.). Az 1940 júliusától 
október közepéig terjedő katonai szolgálatának élményvilágát dolgozta fel az év október 20. és 30. között Ga-
lyatetőn eltöltött napjain. Ezeket a katonaélet mindennapjait ábrázoló költeményeit nevezte „katonaversek”-nek, 
melyeknek keletkezési körülményeiről részletesen beszámol a Vers és valóság megfelelő helyén (i. k. 135–140., 
ill. 431–434.). Szabó Lőrinc korábbról ismert elbeszéléseit mostanra sikerült szembesíteni a katonai archí-
vumokban található dokumentumokkal, amelyeket ezúttal először közölhetünk. A Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, dr. Holló József vezérőrnagy, a történettudomány kandidátusa se-
gítségével megkaptam a Hadtörténelmi Levéltár igazgatójának, dr. Bonhardt Attila alezredes igazgató és mun-
katársa, dr. Számvéber Norbert által készített összeállításokat (Nyt. Sz.: 180/2/2005., ill. 227/2/2005.) Szabó 
Lőrinc fellelhető dokumentumairól, illetőleg azokról a személyekről, akikkel Szabó Lőrinc katonaságai idején 
kapcsolatba került, ezt kiegészítette a H. M. HIM Központi Irattárában tárolt, 1900-as születésűtől kezdődő 
katonaviselt emberek iratanyaga.
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állandó korai változatában éltem a későbbi közismert »csengőfrásznak«. 1940-ben […] 
behívtak, mégpedig tüzérnek, noha a tüzérséghez a történelem hibájából és a magaméból 
egyáltalán nem értettem. Az első budapesti hadtest »lőszerkezelő oszlop«-hoz osztot-
tak be, amiről senki nem tudta, mi fán terem. Valami új német egyszerűsítés volt, amit mi 
érthetetlen komplikációnak éreztünk. Irtózatosan féltem nem a haláltól, hanem a hozzá 
nem értéstől! Ennek ellenére természetesen gépiesen hadnagy lettem, hiszen az I. világ-
háborúból tisztjelöltként jöttem el, bár csak mint önkéntes tizedes kerültem vissza most 
a hadseregbe.”2 Sajnáltatni akarta magát, menekülni szeretett volna ebből a feloldhatatlan 
kötöttségből. Utóbb aztán az egyenruha egyfajta cselekvési szabadságot is jelentett szá-
mára, amikor diákkori barátnőjét, Lázár Júliát a gettóból hozta ki, illetőleg a kapcsolatot 
tartotta a lány ott maradt haldokló édesanyjával.3

1945-ös Naplójának legelején pontosan összefoglalja katonaságainak történetét.4 
Most, amikor megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, egyre nehezebb lesz elképzelni, mi-
lyen nyomasztó és egyben felelősségteljes körülményeket jelenthetett – különösen hábo-
rúk idején – a katonai cselekvésekre alkatilag és lélektanilag kevéssé alkalmas személyek 
számára a kötelező szolgálat. Különösen egy érzékeny idegalkatú, családos, negyven-
éves – akkorra már sokféle díjjal kitüntetett, országos ismertségű klasszikus nagyság-
rendű költő számára egy olyan kötelező jellegű beosztás, amelyhez végül is semmilyen 
kiképzettsége sem volt. Honpolgárként igyekszik eleget tenni a kötelező feladatoknak, 
sőt költőként is megpróbálja az irodalom számára hasznosítani tapasztalatait. Igyekezetét 
ugyanakkor nem értékelik, sőt csak megrovás fogadja azt is, ha alkalmazkodik, azt is, ha 
mentesíteni próbálja magát a kötelmek alól. Ezt jajongta el a költő 1945 áprilisában:

A katonaságaim…5 A baj 1918-ban kezdődött. Borzalmasan szenvedtem, szorongtam, 
mikor besoroztak. A szívbajom akkor még csak ideges volt, én magam lomha, de szívós, 
erős, medveszerű… Ah, egész regény kellene erről is: az adatok semmit sem érnek 
a lényeg szempontjából!… De nézzük hát az adatokat. Gyalogos voltam, tisztiiskolát 
végeztem, ijedtemben, igazán ijedtemben – micsoda lélektani példa! – rangelső let-
tem, ősszel áttettek a tüzérséghez, Lugoson új tisztiiskolába kerültem, ott már össze-
roppantam, nem tanultam semmit, ki se képeztek, jött a Károlyi-forradalom, szélnek 
eresztettek bennünket.6 Húszévnyi űr következett. (Közbevetőleg: a Kommün alatt 
megint soroztak, mint volt katonát, a Vigadóban, s egy derék orvos hazaküldött „neu-
ropathiás terheltség, ideggyengeség” címen!) 1935–’6–’7 táján megint kezdték elő-
szedni a volt katonákat. Egy polgári hivatalban egy őrmester beszedte az adataimat. 
Egyik kérdőpont: hol szolgált utoljára? Mondtam, a tüzéreknél, ellenben nem vagyok 
tüzér. Őt ez nem érdekli, a rubrika az utolsó csapattestre kíváncsi. Hát itt meg itt. Az 

2 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 134.
3 Dokumentumait lásd Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke, i. k. 327–330.; valamint jelen kötet Egy 

eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezetében.
4 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 11–16.
5 Kötetünkben közölt Szabó Lőrinc-szövegeken és jegyzeteken kívül lásd még az Érlelő diákévek című 

dokumentumkötetben az első világháború idején volt katonáskodásáról közölt dokumentumokat.
6 A leszerelési igazolvány: MTAKK Ms 4676/62. sz.; másolatát lásd Érlelő diákévek, i. k. 131.
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erdélyi akciónál behívtak, öreg karp. tizedes7 voltam, egy lőszerkezelő oszlophoz ke-
rültem. Senki se mozdult értem. Senki!! Ma már nevetségesnek tartom, hogy mily tűr-
hetetlennek éreztem a szenvedéseimet. Három és fél hónapot szolgáltam (július 2-től 
október 15-ig), mi nem mentünk még át se a trianoni határokon,8 hozzáértés nélkül,  
józan ész szerint és némi felső irányítással, tiszti vezetés mellett csináltuk a dolgun-
kat. Véletlenül jól csináltuk. Leszereltek. Egy év múlva a jugoszláv akció (április 9-től 
30-ig). Ennél különlegesen fájt, hogy pár héttel előbb a kultuszkormány – vagy a kül-
ügy – kiküldött a „magyar–jugoszláv örök barátság” alapján Belgrádba és Újvidékre,9 

1 7 Karpaszományos: érettségizett katona a Horthy-hadseregben; megkülönböztető jelzést viselt a karján 
(innen az elnevezés), nagy részükből tartalékos tiszt lett; megkülönböztetett bánásmódban részesültek.

18 Mozgósítási parancsra teljesített katonai szolgálatai: az ún. „erdélyi akció”-ban való részvétel 1940 júliu-
sától október közepéig tartott; a jugoszláv akcióban 1941 áprilisában vett részt (lásd Szabó Lőrinc: Harminchat 
év, 1. kötet, 571–572.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÉP

19 Szabó Lőrinc 1941. március 9-től 11-ig, pár nappal a magyar külügyminiszter, Bárdossy László belgrádi 
látogatása után jugoszláviai előadókörúton volt Bókay János, Nyírő József és Csuka Zoltán írók társaságában; 
először Belgrádban, majd Újvidéken tartottak felolvasást. Látogatásáról újságcikkben is beszámolt: Belgrádi 
tavasz. Új Idők, 1941. március 23. 343–344. (Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, 
i. k. 555–557.) Lásd még az utazásával kapcsolatos iratokat: MTAKK Ms 4678/18–32. Megmaradt a búcsúva-
csorán mondott póhárköszöntőjének kéziratos fogalmazványa is: MTAKK Ms 4678/18. (publikálva: [Pohárkö-
szöntő], in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 553–554.
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s én komolyan vettem a dolgokat, komolyan megszerettem az ügyet s néhány sze-
mélyt; s most mégis ugyanaz az állam, amely a délszlávok keblére döntött, fegyvert 
nyomott a kezembe, mondván: menj, és most döfd át azt a szívet, amelyre csak az 
imént ráborultál!… Írónak, szellemi embernek rettenetes az ilyen élmény, őrjítő… De 
nem volt irgalom, megint nem mozdult senki és semmi… Felmentés? Akit egyszer 
elkapott a fogaskerék!… Ez az akció három hétig tartott csak, ekkor már szakasz-
vezető voltam. Közben kijött egy HM-rendelet, hogy az első világháborúban tiszti 
vizsgát tett önkéntesek, ha négy hét fegyvergyakorlatot szolgáltak újabban, azonnal 
hadnagyokká lépnek elő. Ebbe a kategóriába estem, igazoltam a dolgokat, szolgála-
tom volt már négyszer-ötször annyi, mint az előírás, kineveztek másokkal együtt had-
naggyá. Azt hittem, így könnyebb lesz a sorsom. Az ellenkező történt. Mint tiszt,  
a kisebbik lőszerkezelő oszlop parancsnoka lettem! Hiába magyaráztam, hogy nem va-
gyok tüzér, nem képeztek ki, nem értek semmit ágyúkhoz, lövedékekhez, szervezet-
hez, harcmodorhoz: a papír parancsolt! Tanfolyamokra vittek, három- és hatnaposra, 
háromhetesre. Nem értettem belőlük semmit!! Nem is érthettem, hiányzott hozzá 
az alap!! Ezerszer elsírtam a bajomat, a feletteseim privátim meghallgattak, nevettek, 
sajnálkoztak – és maradt minden a régiben.10

Milyen volt ez a katonaélet? Amikor először behívták, elkezdett naplót vezetni, majd ab-
bahagyta. Napló helyett részletes leveleket ír haza feleségének, és kedvesének szint úgy. 
De utólagos visszaemlékezései a Vers és valóság lapjain ugyanazt ismétlik, amit versben 
az 1940 szeptember 5-e Kisvárdán sűrít személyes panasszá.

Szabó Lőrinc karp. tiz. I. hadt. lőszerkezelő oszlop 
Örkénytábor11

1940. július 9.
Telefonügyelet az állomásparancsnokságon. Du. 5-től 9-ig leszek itt, aztán hajnali 
5-től 9-ig. Egyszerű munka, üzeneteket átvenni, feleket a készülékhez hívni. Csak 
hát rengeteg az idegen név, a csak félig-meddig ismert kifejezés, alakulatok, tárgyak, 
célok megjelölése. Csetlek-botlok a szakkifejezésekben, és igyekszem megjegyezni  
a katonai argót. Nem jó érzés ez a kis bizonytalanság sem, az ember nem tudja, ho-
gyan kell, hogyan lehet a dolgokat lerövidíteni, és a pontosságával komplikál. Az ör-
kénytábori telefonközpontnak Margitka a neve. „Nem, sajnos, nem vagyok nagyságos 
asszony”, csicseregte az imént, amikor kerestem, és így szólítottam, „bár a korban 
már benne vagyok…” Az imént itt volt Mátray Sándor őrnagy,12 Pusztavacsról jött be 

10 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 12–13.
11 A szöveg Szabó Lőrinc felnőttkori katonáskodásának kezdetét rögzíti egy pepita füzetben, melynek 

alapján közöltem a Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötetben, 519–523. Bevonulására a Vers és valóságban 
a következőképpen emlékezik: „Andrássy-laktanyából én vezettem ki az oszlopot. […] Délelőtt érkeztünk Ör-
kénypuszta állomásra, onnan gyalogmenet a lőszerkocsikkal a táborba. […] Első állomásunk a Duna–Tisza 
közén Örkénytábor tüzértelep volt. Ott hosszú hetekig megültünk, majd Kisvárdára és környékére kerültünk” 
(i. k. 136.).

12 Mátray Sándor, örnagy a 9-es számú lőszerraktárnál, felesége Olgi, akinek szülei Szatmárnémetiben 
laktak, Szabó Lőrincné 1940. szeptember 13-i lapja utal erre; Szabó Lőrinc noteszában – amely a családi ha-
gyatékból a Harminchat év jegyzeteinek készítése során a kezemben volt – utóbb áthúzta a pusztavacsi címet és 
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autón a főhadnagyával, megölelt és megcsókolt. Hívott, de nem váltattam le maga-
mat, szégyelltem volna már az első alkalommal könnyíteni a helyzeten, pláne mikor 
igazán nem nehéz a szolgálat. Így aztán holnap újra bejön, és kivisz magával. Olgi is 
itt van, a felesége. „Tudod – mondta –, mit izzadjak itt nyáron át, mikor ott kint gyö-
nyörű erdőben lakunk.” Hogy elment, Sárossy törzsőrmesterrel13 meg egy szakaszve-
zetővel barátkozgattunk; a „törzs úr” szerzett egy százas doboz kincstári cigarettát, az 
egész 80 fillérbe kerül. A mieink még nem tudják, hogy ez is igényelhető a G. H.-tól. 
Rettenetesen mar, de nagyon olcsó, s ráadásul lebeszéli az embert a füstölésről.

Most csönd van –
– azaz csönd volt. Aztán egy viharos telefon. Persze nem értem az egyoldalú 

beszélgetés alapján, hogy mi a baj. Rettenetes „zrí”, káromkodás, zavar. A dandár-
vonattal a legnehezebb mozogni, izzadnak, loholnak a tisztek, parancsok módosulnak 
a berakodásra. Több mint ezer ember és állítólag 700 kocsi indul még az éjjel valahova, 
Istvánffy százados14 vezeti őket, az egyetlen tényleges tiszt: négy nap alatt kellett húsz-
egynéhány tartalékos tiszt segítségével felépítenie a vonatját. Mindenki örül, hogy el-
mentek, illetve, hogy elmennek. Egy sereg tiszttel megismerkedtem; igazán sajnálom, 
hogy elszakadtam Gőbel hadnagytól a II. ker. adófelügyelőségtől ismerjük egymást, 
s jó volt ismerős, bizalmas arcot is látni a rengeteg idegen közt.15

A semmittevés, a zűrzavar, a sok ácsorgás és a dolgok félig-meddig való értése 
egészen kimerít. Folyton félek, hogy hibázom, hiszen szemem láttára hibáznak mások 
is, akiknek már érteniük kell ennek a „riasztás”-nak a részleteit. A „riasztás” csak új 

beírta: özv. Mátray Sándorné szül. Werner Olga, Szatmárnémeti, Árpád u. 15/a. A H. M. Hadtörténeti Múzeum 
és Levéltár adata: Mátray Sándor (szül.: 1895. december 18.), hivatásos tüzér őrnagy. Elvégezte a Ludovika 
Akadémiát. 1916. augusztus 1-jén a m. kir. 5. tábori ágyús ezred állományában a jobb vállízületét puskalövedék 
érte. Emiatt jobb kézfeje csuklótól lefelé lebénult. Ezután már csak közigazgatási szolgálatra volt alkalmas. 
1928. október 1-jétől a Hadtörténelmi Levéltár jogelőd-szervezeténél, a Hadilevéltárnál alkalmazták. Hadirok-
kantsága miatt rendszeres díjazásban részesült. Utoljára az 1941. évi sematizmus (tiszti rangnévsor) említi. Való-
színűleg azért, mert ezt követően nyugállományba vonult. Nevezettről a Hadtörténelmi Levéltár egyéb adattal 
nem rendelkezik.

13 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: „Sárossy törzsőrmester”: ebben az esetben nem si-
került megállapítani minden kétséget kizáróan az illető személyazonosságát. A Honvédségi Közlöny 1941. évi 
58. szám 797. oldalán található egy Sárossy Zoltán (1917. Vajdahunyad, Klacskó Aranka) nevű tüzér tartalékos 
hadapród őrmester, akit 1941. október 1-jével, 1941. október 1-jei ranggal tartalékos zászlóssá neveztek ki. 
Nevezettről a Hadtörténelmi Levéltár egyéb adattal nem rendelkezik.

14 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: „Istvánffy százados”: nagy valószínűséggel Istvánffy 
Béla hivatásos tüzér századosról lehet szó, aki 1907. november 17-én született. Okleveles gazda volt. 1931. áp-
rilis 1-jével karpaszományos őrmesterből kinevezték hadnaggyá és a gyöngyösi 7. honvéd tüzérosztály állomá-
nyába került. 1934. november 1-jén előléptették főhadnaggyá. 1939. január 23-án átvezényelték a nyíregyházai 
22. tábori tüzérosztály állományába. 1940. szeptember 1-jével kinevezték századossá. 1940. december 1-jével 
átkerült a rahói 1. hegyi tüzérosztályhoz. 1941. október 1-jén visszavezényelték Nyíregyházára a 22. tábori tü-
zérosztályhoz. 1943. augusztus 1-jétől Ungváron, a 24. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságához vezényel-
ték. 1945. január 10-ig a 24. honvéd gyaloghadosztály tüzérparancsnokának beosztott tisztje volt, majd március 
27-ig a 23. tüzérosztály parancsnoka. 1945. március 27-én megsebesült, majd május 8-án szovjet hadifogságba 
esett. 1946. április 11-én tért vissza a hadifogságból.

15 Gőbel Györgyről a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében az adóügyek között egy feljegyzés: „Adófel-
ügyelőség: Fő ucca 34. Itt baráti ismerős hivatalnok: Hegedűs Nóra (Lafontaine társ[aság]) és az ő révén: 
Dr Gőbel György.”
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szó a mozgósítás helyett. Egy egész hadtest mozog, rettenetes hangyaboly! És mindig 
éjszaka!

Örkénytábor egész kiürül.
9-kor levált Avar karp. főtüzér a lőszeroszloptól.16 Akkor megyek át vacsorázni 

a tiszti étkezdébe, ahol tegnap dél óta kosztolunk. Kellemes hely, kitűnő konyha, ren-
geteg bokázás.

Meghatóan kedvesek a közvetlen tisztjeink. Hárman laknak a szobában a tiszti 
kaszinó első emeletén, s Vigh17 hadnagy tegnap az egész karpaszományos társaságot 
meginvitálta a fürdőszobájukba. Ránk fér a rendes tisztálkodás. Van ugyan itt valami 
strand, de öt nap alatt nem jutottam hozzá, hogy lássam. „Különben is – mondta Vigh –, 
a tiszti feleségek mindig találnak kifogásolnivalót, jobb, ha ti nem mentek oda.” Így 
lett fürdőszoba a strandból.

Megeredt az eső. Szegény Gőbel! Ez kellett neki egyéb bajaihoz!
Az újabb viharos telefonokat már nem is jegyzem. Szekér az árokban –
Úgy látszik, mi is rövidesen indulunk. Nem tudom, hogyan, de össze vagyunk 

kapcsolva a trénnel, a dandárvonattal. Mátray röviden így magyarázta meg a szere-
pünket, hogy háború esetén mi a hadtápterület és a küzdő csapatok közt látjuk el a lő-
szerirányítást.

Szörnyen villámlik és mennydörög. A telefon leállt. „Tudja mit – mondta a drót-
beli Margitka –, ne beszéljünk, míg villámlik: nagyon drága telefon volna, és én nem 
akarom az életemet adni érte.”

Egy főhadnagy úgy tudja, hogy mi mégis maradunk: felszereljük az összes osz-
tályokat, és csak azután megyünk ki a front mögé. Akik indulnak, csak a közvetlen 
állomásaikat tudják; a továbbiakban zárt borítékok tartalma irányítja őket.

16 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: „Avar karp. főtüzér”: feltételezhetően dr. Avar László 
(1900. április 6., Budapest, Steiner Mária) tartalékos karpaszományos tüzér őrmesterről lehet szó, akit a Hon-
védségi Közlöny 1943. évi 23. szám 691. oldala alapján 1943. május 1-jével, 1941. január 1-jei ranggal tartalé-
kos hadnaggyá neveztek ki. Kiegészítő adatok: 1918. március 15-én vonult be katonai szolgálatra a m. kir. 120. 
honv. tüzérezredhez Lugosra. Itt végezte a tüzértiszti tanfolyamot is. Valószínűleg innen ered ismeretsége Szabó 
Lőrinccel. 1918 decemberében leszerel. 1938-ban 4 hetes fegyvergyakorlaton vesz részt. Polgári foglalkozása 
vendéglős, 1935-ben a Hangya Szövetkezet alkalmazottja a Nagyvásártelepen.

17 Vigh Sándor: „Tisztjeim közül megemlítem Vigh Sándort, egyszerű, jóérzésű magyar ember volt, tudott 
rólam mint íróról, és amit tudott, enyhített nehézségeimen […]. Vigh Sándor hadnagy az új világban rosszul járt 
mint vitéz, elvették a teherautóját (civilben szállítmányozó volt), de nekem még nagy nyomorúságom idején 
egyszer ingyen szállította haza a Délivasútról a tüzelőmet. Kislányát felesége karján az ostrom első napján 
érte halálos golyó. Azt hiszem, most nyomorukban szégyenkezve nem mernek velünk érintkezni; legutóbb 
a Rózsadomb tetején laktak, el is megyek hozzájuk” – mondja Szabó Lőrinc a Vers és valóság már idézett he-
lyén (136–137.). A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: „Vigh Sándor hadnagy”: vitéz Vigh Sándort 
(1899. március 23., Budapest, Sutrell Róza – civilben üzletvezető) 1942. április 1-jével, 1942. január 1-jei rang-
gal nevezték ki tartalékos főhadnaggyá. Addig tartalékos hadnagyi rendfokozatot viselt. Kiegészítő pályaképe: 
1917. március 10. és 1918. október 31. között a 4. honvéd tábori ágyús ezred állományában mint ütegtiszt 
szolgált az I. világháborúban és többször kitüntették. 1918–1923 között kereskedő volt. 1923–1940 között lovas 
fuvarozóként dolgozott. 1940-től 1948-ig gépkocsi-fuvarozással foglalkozott. 1940. augusztus és 1940 szep-
tember 30. között a budapesti I. honvéd hadtest lőszerkezelő oszlopánál lőszertiszti beosztást töltött be. 1944. 
március 1.–október 15. között a H. M.-ben gépkocsi tisztként szolgált.
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1940. július 10.
Megint ügyeleten, de most hajnalban. Megettem a maradék otthoni kenyeremet, hozzá 
a kávét, amit a „csicskás” Hofferek Pali18 áthozott a lakásunkról. Az éjjel még vissza-
jött Istvánffy százados, teljesen kimerülten aludt valamit, aztán eltűnt. Csurgamajor-
ban meg az úton agyonáztak az emberek. A berakodás elhúzódott. Beregi zászlós és 
Beck hadnagy éjfél után itt aludt még, de a százados talán megfeledkezett róluk, s itt 
hagyta őket. Most reggel 6-kor telefonálgatnak, hogy hogyan jussanak ki.19

Egész éjjel iszonyúan esett, arasznyi vízben láboltam haza.
Le kell nyíratnunk a hajunkat 3 cm-re, Ócsán flekktífusz-eset volt.
A törzs esetleg csak délben indulhat a vasútról. Időnkint egy-egy telefon: vad munka 

folyik valahol.
Gyönyörű reggel van, csupa kék ragyogás és fehér pára, csicsergés, rigófütty, ger-

lebúgás.
Beck hadnagy, Beregi zászlós nekivágott az állomásnak.
A fiúk és néhány tiszt fehér zsávolyanyagot szereztek, tegnap motorbiciklin Buday 

tűzmester20 hozta le Lajosmizséről.

18 Hofferek Pált az Örkénytábor felé című vers örökítette meg, „Az első katonaversemben említett »lányos 
ház« természetesen nyilvánosház volt” – magyarázza Szabó Lőrinc a Vers és valóság idézett helyén (137.).

19 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár feltételező adata: „Beregi zászlós”: feltételezhetően Beregi 
István (1896, Szatmárnémeti, Kiss Erzsébet) személyéről lehet szó, akit 1942-ben léptettek elő tartalékos zász-
lóssá, majd a Honvédségi Közlöny 1943. évi 23. szám 662. oldala alapján 1943. május 1-jével, 1942. január 1-jei 
ranggal tartalékos hadnaggyá lépett elő. Nevezettről a Hadtörténelmi Levéltár egyéb adattal nem rendelkezik. 
Ennek ellene mond, hogy a költő naplója szerint 1940-ben már zászlós volt. „Beck hadnagy”: ilyen nevű had-
nagyot (sem hivatásost, sem tartalékost) nem találtunk. Esetleg Beck Sándor (1915. január 6., Easton, USA, 
Szilvay Róza) tartalékos zászlósról lehet szó, ám nevezett tartalékos hadnaggyá való kinevezéséről nem talál-
tunk adatot. Kiegészítő adatai: 1939. február 1-jén vonult be katonának a szombathelyi 8. tüzérosztályhoz. 1939 
októberében áthelyezve Nagybereznára a 26. határvadászüteghez, ahol szakaszparancsnokként működött. 1941 
tavaszától Munkácson a 8. határvadászdandár tüzérségi parancsnokának a segédtisztje zászlósi rendfokozatban. 
A Kárpát-csoportnak a hadműveleti területről való visszatérése után visszavezénylik Nagybereznára. 1943. ok-
tóber 1-jével alakulatával áttelepül Csíkszeredára. 1944. augusztus 10-én tart. Hadnagyként leszerelt.

20 Buday Zoltán tűzmestert a Békák című vers örökítette meg. A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár 
adata: „Buday Zoltán tűzmester”: a Honvédségi Közlöny 1942. évi 14. szám 360. oldalán található egy Buday 
Zoltán (1900. január 28., Piski, Pável Irma) nevű tüzér tartalékos karpaszományos őrmester, akit 1942. április 
1-jével, 1941. január 1-jei ranggal tartalékos hadnaggyá léptettek elő. Kiegészítő adatok: 1918. március 10. és 
1921. július között a szegedi tüzérosztálynál. 1918. július–november között az 1. honvéd tüzérezred állomá-
nyában karpaszományos tizedesként harcolt az I. világháborúban. 1919 márciusa és júliusa között a Tanácsköz-
társaság haderejében lovasszázad-parancsnok volt Kiskunhalason. 1940. július 3. és 1940. október 15. között 
Budapesten fegyverszolgálati gyakorlatot teljesített a 2. honvéd tábori tüzérosztálynál, ahol hadapród őrmester-
ként lőszerfelvételező beosztásban tevékenykedett. Önéletrajza: „1900. január 28-án, Piski községben (Hunyad 
vm.) születtem. Édesapám szabósegéd volt, majd a vasúthoz ment. Jelenleg nyug. vasúti segédtiszt. Az elemi 
iskolát Piskin végeztem, azután Aradon 4 polgárit. Miután négyen voltunk testvérek apám rendkívül nehezen 
iskoláztatott bennünket, s így az első kereskedelmi után állásba mentem, hogy további iskoláztatásom költségeit 
megkeressem, 1916. július 1-től 1917 végéig a Hámory gazdaságban voltam állásban, mint gyakornok és segéd-
tiszt. 1918-ban, Aradon, a kereskedelmi iskolában érettségiztem. 1918. márc. 10-én bevonultam katonának és 
1918. nov. 6-án szereltem le. Ekkor az aradi vasutas fogyasztási szövetkezetbe léptem be tanulónak, ahol fél 
év múlva segéddé szabadultam fel. 1919. március hó végén beléptem az akkor megalakult aradmegyei vörös-
őrséghez. A román imperialista csapatok ellen harcolva az év június hóban fogságba estem, ahonnan mint hadi-
rokkant novemberben szabadultam ki. 1921-től 24-ig banktisztviselő voltam, 1925-től 30-ig textilkereskedelmi 
vállalatnál voltam főkönyvelő. Vállalatom felszámolt s állás nélkül maradtam. Miután az akkori protekciós rend-
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Fehér zubbony és nadrág lesz belőle a tábori ruha helyett. Én nem rendelhettem, 
nincs pénzem. Legalább havi 150–200 pengő külön pénz kéne, ahogy látom. De innen 
nem tudok szerezni, s otthon nincs. A szabad időm használhatatlan, csupa széteső töre-
dék. Egy-egy mondatot lehet csak elgondolni. A szolgálati lebzselés alatt pedig még ol- 
vasni se merek már valami rendeset: leköti a figyelmet, s ha csak egy másodpercbe 
telik is, míg az ember átvált a valóságba, már megvan a baj, vagy legalább a tétovázás.

Ez az állandó készenlét az idegek legnagyobb nyúzója. Lehetetlennek érzem, hogy 
írni tudjak valamit, hacsak nem olyan pillanatképeket, mint amilyen ez is. Második 
legnagyobb ellenség egyelőre a rengeteg szúnyog. Nyolcadik napja úgy alszom el, hogy 
fejemre húzom a lepedőt. Aztán persze fuldoklom alatta. Mégis tele vagyok mérges 
csípésekkel. A sok eső! S még odahaza panaszkodtunk! Semmi sem segít az éhes dö-
gök ellen, mint éneklő tű röpköd most is három-négy, írás közben az ujjamra szállnak, 
meg az orrom hegyére. Moszkitók ezek, nem szúnyogok.

A tábor a maga nemében nagyon szép és modern. A tiszti lakások és a kaszinó 
környékén egészen idillikus részletei is vannak. Vízesés, nyír karfás kis híd, szik-
lacsoportozatok, kedves szándékú műromantika. Igazán elfogadhattam volna Mátray 
Sanyi meghívásait: sokszor hívott ki ide dolgozni, s egyikünk se gondolta volna, hogy 
végül így fogom meglátogatni.

A legénység 80%-át aratási szabadságra küldik, részben már el is engedték, húsz 
napra. Annál biztosabb, hogy mi benn maradunk.

Bajcsy-Zsilinszky írt, a Villont köszönte meg és egyebeket,21 nagyon szívélyesen. 
Egy másik levél pedig balatoni vonatkozású írásaimról érdeklődik.

Ha nem volnék katona, most már kitűnően tudnám érezni magamat vidéken. Újság 
de. 11-re megjön, a rádió a pesti másodpercben közli velünk is a híreket, a nap és az 

szerben nem tudtam elhelyezkedni, hosszas próbálkozások után a Realitas építővállalatnál, mint segédmunkás 
kaptam állást. Két hónapig dolgoztam segédmunkásként, azután mint könyvelő és műszaki rajzoló, majd pedig 
mint cégvezető 1936-ig. 1936–37. évben állatkereskedőnél, mint sertésfelvásárló dolgoztam. 1937-től 39-ig 
biztosítási tisztviselő voltam. 1937-től 41-ig a Kispesti Textilgyár OTI vállalati pénztárának voltam helyettes 
vezetője és főkönyvelője. 1941. június 15-én léptem be a Futurához, ahol a Nostra közraktárak revizoraként 
dolgoztam 1944. december hó 3-ig. Ekkor, miután a nagymegyeri telepvezetőt behívták katonának, vállalatom 
tiltakozásom ellenére, kihelyezett Nagymegyerre telepvezetőnek. A felszabadulás így cseh-szlovák területen 
ért. Felszabadulás után hazatérve szolgálatra jelentkezve, igazolás után a Földműves Szövetkezetek Országos 
Központja állatosztályának megszervezésére kaptam megbízatást. Megszervezés után az osztálynak vezetője 
lettem és voltam, mindaddig míg a MOSZK meg nem alakult, a MOSZK állatosztályán a dunántúli jóvátételi és 
export süldő, valamint hízottsertés felvásárlását és szállítását intéztem. 1948. év nov. 15-én osztályunkat államo-
sították s én a Marérthoz, később az egyesülés után a Vágóállatforgalmihoz kerültem. 1945-ben, állásom meg-
tartása mellett, megbízást kaptam a Mérnökszakszervezettől a Műszaki Értelmiség Beszerzési és Fogyasztási 
Szövetkezet megszervezésére, aminek igazgatója is lettem. Erről azonban 10 hónapi működés után, a FOK-kal 
felszaporodott munkám következtében, le kellett köszönnöm. 1918. novemberben Aradon beléptem a szoc. dem. 
pártba, mely tagságom, onnan 1919-ben elkerülve megszűnt. 1945-ben felszabadulás után ismét a szoc. 
dem. pártba léptem be, ahonnan 1946-ban a Magyar Kommunista Pártba léptem át. Időközben semmilyen politikai 
pártnak tagja nem voltam. 1931-ben nősültem, feleségem munkás származású (apja vasesztergályos volt). 1945 óta 
szintén tagja a MKP, illetve a MDP-nek. Jelenleg a Magyar Vegyipari Gép és Radiátor Gyárnál, mint anyag-
beszerző dolgozik. 1945 óta 3 alapfokú, 2 haladó, 1 rádió középfokú szemináriumot 1,7 napos és 1,4 napos 
agitációs tanfolyamot végeztem. Buday Zoltán”

21 Szabó Lőrincné értesíti a levélről, amelyben a költő Villon-fordítását köszöni meg (lásd: Harminchat év, 
1. kötet, i. k. 524., ill. 666.).
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ég meg a rigó és a hangya ugyanaz: ha nem volnék befogva, észre se venném, hogy 
nem magam kereste tájon vagyok.

Esetleg apróbb versfordítás sikerülhet: az a legkényelmesebb, és előre megadja 
a belső formát, a külső pedig részletekben is kihozható.

Már 7 óra. 9-kor váltanak, akkor lefekszem.
Később jön egy zászlós, telefont kér. „Halló, itt állomásparancsnokság, dr. Bencze 

Tibor segédállatorvos,22 az örkényi községi állatorvos urat kérem. Bevonult? Akkor 
a másik állatorvos urat. Nincs? Hát akkor a főjegyzőt… Halló, itt dr. Bencze Tibor 
stb. Főjegyző úr szíves intézkedését kérem: egy ló ma éjjel elhullott, igen… Van itt 
községi dögtemető?… Igen, odaszállíttatni… teteme a csurgamajor-örkénypusztai ál-
lomás előtt fekszik… már melegszik az idő… Délben fel fogom boncolni…”

Szóval: községi dögtemető. Mindig tanul az ember.
Mi is kiosztottuk tegnap a legénységnek és magunknak a „dögcédulánkat”.
Mándy százados megjött,23 nagyon kedves ember, azt mondja, kilencig ellátja a szol-

gálatot, menjek haza. De nem mehetek, nem ő illetékes a parancsadásra, szíves szóra 
pedig nem hagyhatom itt a helyemet. Hogy a dandárvonat elment, most már bizonyára 
nem lesz több ilyen szakadatlan ügyelet.

Aznap délben és este. [Itt a napló félbeszakad.]

És mindennek az ellentettje, amely a versében szerepel:

1940 szeptember 5.-e Kisvárdán

Gyerekhad izgúl, a kapukon virág,
virág a sáros útakon, ez bizony
 csak faluvége vagy cigánysor,
  de ez is ünnepel, úgy, ahogy tud:

gyerek a lapdát, az öregasszony a
teknőt felejtve százszor előszalad,
 zsidó a boltja ablakából
  nézi, mi csattog elő, mi zúg el

keletre, délre: messze van a határ,
messzebb az uj föld, ahova a magyar
 erő ma ujra visszaömlik
  s mind, ami kincs, ami lélek és szó!

22 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: Dr. Bencze Tibor zászlós: nevezettről semmiféle ada-
tot nem találtunk.

23 A H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár adata: nemes mándi Mándy Pál (szül.: 1907. augusztus 12., 
Szinyérváralja) gyorsfegyvernembeli hivatásos századost 1940. május 1-jével nevezték ki ebbe a rendfoko-
zatba. 1942-ben okirati dicsérő elismerést kapott a lovassport terén végzett kiváló munkájáért. Ludovikát vég-
zett hivatásos huszártiszt, a lovas sport kiváló képviselője. 1940. május 1-jével százados. 1935–1943. a Lovagló- 
és Hajtótanár Képző Iskola oktatója Örkénytáborban. 1943. október 1-jétől századparancsnokként beosztva 
a 3/1. huszárosztályhoz Nagyszalontára. 1944. november 1-jétől őrnagy.
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Ünneplek én is. Néma agyam-szivem
zeng tőled, Erdély, neved a pőrölye, –
 bár két zsák krumplin alkudozva
  lopom az életem itt a sárban.

Egyszerre autók, fekete lakk vakít,
oda suhannak! oda! repűlnek, és
 ablakuk felirata: SAJTÓ – –
  „Vigye be, öregem, a szakácsnak,”

mondom rekedten. Óh! oda! Arcom ég.
Erdély! Végeztem itt is a dolgomat,
 s egyetlen író, büntetésűl
  még ma se azt tegyem, amit értek?

Milyen buta sors vagy gonosz akarat
ásott el engem? Ki temetett ide?
 Szabó Lőrinc nem lélek és szó,
  neki a marka, az ökle fontos?

„Hazád akarta,” hallom előre a
mentegetőzést, „sorsod akarta!” és:
 „ma ott szükséges minden ember,
  ahova rendelik!”… És a költő,

ki most csak hordár, és kupec, és aki
listákat másol nemzete ünnepén,
 hazagondol, és egyre jobban
  megszereti az egyenruháját.

Milyen volt eddig az élete? Szerkesztőségi robot, kávéházi élet, versek, fordítás, találkozá-
sok megszervezése kedvesével, és évente egyszer a hagyományos szabadság, ha lehetett, 
külföldön, amelyet ő szintén munkára használt ki: színdarabfordítás, melynek előlegét 
előre felélte. Ebbe a megszokott életvitelbe hozott zavaró változatosságot a katonáskodás. 
Főleg az első, az erdélyi bevonulást megelőző úgynevezett második bécsi döntés körüli 
időben. 1940. július 2-tól október közepéig. A többi, a későbbiek nagyrészt megint csak 
a szakmához kötötte vissza, újságíráskodás volt, hiába követelték a tüzérek, „legalább nem 
kellett összerezzennem otthon minden csengetésre, hogy jön a behívó: be voltam híva”. 
Az első felnőttkori katonáskodása valódi idegenséget jelentett a számára. Egy régi isme-
rőst megpillantva jegyzi meg: „jó volt ismerős, bizalmas arcot is látni a rengeteg idegen 
közt”. A hagyományos életmódját követve készíti itt is – mintha szabadságát töltené –  
fordításait a Kazinczy-Könyvtár számára: Theodor Storm Aquis Submersusát, Gottfried 
Keller Tükör a cicáját és Anette von Droste-Hülshoff A zsidóbükk című elbeszélését, és 
igazítja át apósa, Mikes Lajos régi Kleist-fordítását, a Kohlhaas Mihályt, valamint sürgeti 
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lányát, hogy készítse a maga Undine-magyarítását.24 Mindezt hol civil, hol tábori postán 
keresztül bonyolítja felesége segítségével. És szintén, sokkal bonyolultabb áttételekkel 
postázza tanácsait kedvese mindennapi életvitele számára. Ugyanakkor mindkét levele-
zésében – a panaszok mellett – az újdonsággal való ismerkedés jelenetei is megjelennek. 
Mint külföldi utazásai idején. Csakhogy akkor inkább a tájak és kultúrák mássága érdekli, 
itt pedig egy eddig ismeretlen miliő rajzolatja. Azért is kerestettem ki valahai tanítványom 
és tudós kollégám, Holló tábornok segítségével az új környezet szereplőinek feltételezhető 
életrajzait. Szabó Lőrinc a sajátjáétól különböző környezettel eddig csak kétszer talál-
kozott. Először egy fiumei gazdasági konferencián pár napra a nemzetközi kereskedelmi 
élet meghatározó személyiségeivel készítve riportjait, interjúit, és ennek folytatásaként az 
illusztrációval: Genova nyüzsgő világkikötői életével. Ebből a találkozásból született első 
korszaka talán legmaradandóbb költeménye, az Óda a genovai kikötőhöz.

Most egy életközeli környezetbe csöppen. „Végül összeszoktam a csapattal és a kato-
nák megszerettek” – összegezi a Vers és valóságban.25 Ezt a kicsinyes kavalkádot mint 
új életanyagot azért figyeli, hogy mit tudna belőle utóbb költőileg hasznosítani. Emellett 
a vidéki középosztályi életnek is a középpontjába kerül, ahogy maga is írja: „Olyasféle-
képp érzem legtöbbször magamat, mintha Németh Laci vidéki darabjaiból néznék egy-egy 
jelenetet.”26 Amikor már vége felé jár katonaidejének, akkor ébred rá, mibe is keveredik. 
„Szóval hát társasági életet élek? Csakugyan! Tulajdonképpen a maga megjegyzéseiből 
jöttem rá, hogy így áll a dolog. Bizony, aug. 28. óta október 3-ig összehozza az embere-
ket a véletlen meg az alkalom s az egymásrautaltság. […] Sok rendes vidéki családdal 
ismerkedtem meg. […] a beszállásolások még jobban keverik a dolgokat, hozzák-viszik  
a sok embert, s végül olyan hangulat támad, hogy a tiszti és kp. egyenruha mindenütt 
szinte nyílt ajtót jelent a magyar házakba. Nagy levelezés folyik, hírcsere, obligát ud-
varlások, féltékenységek, egy-egy komoly tragédia és borzasztó sok pletyka. Sose éltem 
így, 20 éves korom óta külföldön szerettem tölteni az évi egy szabad hónapomat, Pest 
nem igazi magyar, s most aztán több mint három hónapot a magyar vidéken töltöttem! 
Kár, hogy a privát munkáim úgy lefoglalták a szabad időmet; de így is igyekeztem látni, 
megismerni, megérezni.”27 Nem a mondén oldalát nézi ennek a társasági életnek, inkább 
egyfajta nosztalgiával tekint felé: „S olyan tisztességes és naiv volt az egész! Sokszor 
gondoltam, hogy a kis Klára itt lehetne; bár ő talán még túl fiatal, s lenézné ezeket az em-
bereket.”28 Ugyanezt a hangulatot érzékeli katonasága megszűntével, amikor Galyatetőre 
utazik kipihenni az elmúlt hónapok viszontagságait: „Szép, nagyon szép hely ez, állami 
tisztviselőké, illetve az OTBÁ-é.29 Flanc nincs; a közép- és magas tisztviselőosztály üdül-
gyógyul itt, egészen elsőrangú környezetben. Lám, zsidók nélkül is van európai nívó; 
alig hiszek a szememnek.”30 Ide pedig pár napra édesanyját hozza el, ismerkedjen ezzel 
a környezettel: „Most, hogy október végén leszereltem, Galyatetőre mentem pihenni. 

24 Lásd még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezetben.
25 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 137.
26 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 1940. október 3. 557.
27 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 1940. október 3. 556–557.
28 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 557.
29 Az OTI-tól elkülönbözve a tisztviselők betegbiztosítását látta el.
30 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 1940. október 23. 559. A könyvből kihagyott részletet lásd 

a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében lévő levelezésben.
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Víkendre édesanyám is odajött. Most először történt, hogy ilyen környezetben kettesben 
voltunk néhány napig és tulajdonképpen ekkor fedeztem fel édesanyámat mint embert, 
mint partnert, mint társas lényt. Legjobban az lepett meg, hogy mennyire költőnek bizo-
nyult, ott a hegy tetején, az őszi erdők közt. Mindig mondják, hogy a költői tehetséget az 
anyától szokás örökölni, de én ezt a felfogást eddig meglehetősen kételkedve fogadtam. 
Most azonban már feltétlenül magamévá teszem.”31 A társasági élményeiből legfeljebb 
egyetlen levélre futja, az október 3-án írott levele részletes pletykálkodó beszámoló ma-
rad erről az életmódról, édesanyjával eltöltött napjait pedig az interjú örökíti meg. Iro-
dalommá inkább közvetlenül a katonaéletet alakította. Nem az a kérdéses számára, hogy 
lehet-e ebből – ahogy utóbb nevezi: – a „sprőd” anyagból verset írni, hanem az, hogy mi-
ként tudja saját szintjén költőileg megszólítani a környező élményeket. Amint letelik 
a szolgálat, elkezdi írni a verseket, és Galyatetőről – szokása szerint – egy füzetnyi fogal-
mazvánnyal és egy új kötet tervével tér haza.32

Közben, Erdély után verseim jelentek meg a Magyarországban, Szabó Lőrinc katona-
versei, sorozat a lapban, s rögtön jött volna egy kis illusztrált kötet. Azt hittem, örök 
mintákat adtam velük a nemzetemnek arra, hogy hogyan kell ilyen sprőd anyagból va-
lami emberit, költőit s amellett igazat kihozni.33

A Harc az ünnepért kötet sorsverseinek tanulságát igyekezett összekapcsolni a megelőző 
Különbéke korszak fanyar-életélvező epikus leíró technikájával. A genovai óda szintjét el 
nem érhette, de sikerült az életképekben egyfajta sorsszerűségre ráirányítani a figyelmet. 
Ugyanakkor a népi irodalom szociális feszültség ábrázolásainak hatására még A Sátán 
Műremekeinek valahai társadalmi igazságtalanságokra rámutató hangjáig is eljut (a Vidéki 
állomáson című versben a valahai Tízezer magyar gyermek című versének tematikájához 
kapcsolódik vissza, sőt utóbb megírja ennek testvérversét is, a Falusi lányok címűt34). De 

31 „A költői tehetséget az anyától szokás örökölni…” Tolnai Világlapja, 1940. december 18. 9–10.
32 A füzet az újabb hagyatékban: MTAKK Ms 2272/1. A ciklus darabjainak variánsait is ismerjük a MTAKK 

régebbi hagyatéki anyagából is: Ms 4651/4–34. Az egyes darabok esetenként címvariánsokkal szerepelnek: 
Örkénytábor felé: Ismerkedés, Az első menet, A pirosszoknyás Gizi: Hűség, Meleg víz: Nap és eső, Álom egy 
lőszerraktárban: Déli pihenő, Dinnye az önkéntesek asztalán: Dinnye a katonák szállásán, 1940. szeptember 5.-e 
Kisvárdán: Szeptember ötödikén, Búcsú: Megyünk haza, A Löszke hazamegy, Ms 4651/59. Vidéki állomáson: 
A petneházi állomáson.

33 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 13. Az elkészült költeményeket 
Szabó Lőrinc katonaversei címmel kezdte publikálni saját lapjában, az akkor már félhivatalos kormánylapban: 
I. Örkénytábor felé (Esti Magyarország, 1940. november 8., 7.), II. Kovács szakaszvezető (Esti Magyarország, 
1940. november 9., 7.), III. A pirosszoknyás Gizi (Esti Magyarország, 1940. november 11., 7.), IV. Meleg víz 
(Esti Magyarország, 1940. november 12., 7.), V. Békák (Esti Magyarország, 1940. november 13., 7.) VI. Álom 
egy lőszerraktárban (Esti Magyarország, 1940. november 14., 7.) VII. Dinnye az önkéntesek asztalán (Reggeli 
Magyarország, 1940. november 15., 7.), VIII. Szeptember 5-én (1940. november 16., 9.), IX. A Löszke búcsúzik 
(1940. november 18., 9.). A november 16-i szám a következőre a Gyerekek címűt jelzi, de az kimaradt. És ezt 
követően a sorozat magyarázat nélkül megszakadt.

34 A verset a „katonaversekkel együtt készíti Galyatetőn, helyi tapasztalatai alapján. Az MTAKK-ban ak-
tualizáló címvariánsokat is találunk: Grand Hotel, Sorsok, sőt amikor a konzervatív irodalmi kiadványban, 
a Budapesti Szemle 1941. májusi számában megjelenteti (362.), ezt a címet adja neki: Lányok a Grand Hotel-
ben (MTAKK Ms 4651/2., 47–48.). A vers fogalmazványa a Galyatetőn készített verseket tartalmazó füzetben 
(MTAKK Ms 2272/1), dátumozása: „1940. X. 21. Galyatető”.
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leginkább a kiszolgáltatottságot és a sorsszerűséget „leckeként” feladó verseinek tár-
saként megjelenő Békák hívja ki az ellenkező indulatokat. Pedig éppen ebben a versben 
emelkedik meg igazán a sorozat, ekkori legjobb verseinek egyikét mutatva fel:

Békák

Együtt vergődtünk a sötétben
hazafelé, én s Buday
tűzmester. Csúsztak, botladoztak
lábunk vasalt bakkancsai,
s döngtek, cuppogtak, mert a járda
itt kőnek vitt, ott sárba fúlt,
s időnkint sírt a föld alattam
és fel-felsikoltott az út.

Egyszer aztán meg kellett állni,
annyira érthetetlen és
éles volt a hang, olyasféle,
mint egy kisebbfajta lövés.
„Pisztoly?” „Az ám! s telitalálat!”,
nevetett furcsán Buday
és kattant a zseblámpa és lent
elibénk tárult valami:

ujjnyi kis békák hada, mely a
fényben megvadúlt és vakúlt
s rémülten próbált menekűlni
s falnak ugrott és visszahullt,
békával tele az egész út,
öt-hat egy négyzetméteren,
– szörnyű volt lábaink alatt ez
a nyüzsgő halálfélelem.

S bizony ez így volt végesvégig;
lehettünk mi óvatosak:
útunkban volt, és ha ráléptünk,
pukkant a béka s ott maradt.
„Itt nincs segítség, öregem!” „Nincs.”
S mentünk a békaszőnyegen,
mint a vak sors, amely mirajtunk
gázol és egész népeken.

Csakhogy a katonaság, főként 1940-ben, az előre érezhető világháborús feszültségek ide-
jén tabutémává vált esetében. Hiába volt Szabó Lőrinc akkor a már félhivatalos kormány-
lappá szervezett Magyarország munkatársa. És maguknak a verseknek sem vált védőjévé 
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a lap hivatalos jellege. Sem szélsőjobb és konzervatív kortársai, sem utóbb baloldali utó-
kora nem tudta értékelni a sorstól kicsikart némi eredményt. Mind kortársai, mind utókora 
éppen poétikáját vonták kétségbe. Tematikáját azonnal visszautasították, poétikáját pedig 
utóbb erőszakoltnak találták. Bár maga a költő a teljes sorozatot leközölte az 1943-as 
Összes versei Régen és Most ciklusában,35 a poétikáját összegező Tücsökzenéből azonban 
– bár hozzákezd – kihagyja ezeknek a verseknek a parafrázisát, a Meleg víz címűt meg-
ismételő [Végre pihenő! Mint cirógató] kezdetűt,36 ugyanakkor két újabb darabban éppen 
csalódásának emlékeit idézi fel:

Sorsok és nézők

Őrségen. Erdő. Éj, koromsötét.
Iszap az agyad és keserüség.
Amit te tudtál, az itt semmi se!
Húz, lehúz az éj tengerfeneke.
Menetoszlopban. Éj, koromsötét.
Agyad csupa láz és keserüség.
Irtózatos erő nyom lefele.
Magad vagy az éj tengerfeneke!
Robot, új robot. Éj, koromsötét.
Agyad villáma kotorja az ég
magasságait, kitör, visszahull,
s a rengő tenger megint rád borúl. –
Miért? S meddig még? Mi dobott ide?
Mert húsz éve is, fulladj újra te?!
Hány szabadúl, az ügyese!… De csitt,
mit tudod, sorsa mást hogyan merít?!
Sok az örvény és sok a csapda, mély…
„Idegen ész csak küszöbünkig ér!”

Közös sors

Egyenruhában vagyok, egyszerű
egyenruhában, mint a réti fű.
Egyenruhában, mint a búzaszem,
kezdtem, folytatom s végzem életem.
Az egyenruhás tömeg alkotott,
mindenkihez nagyon hasonlitok.

35 Néhány címet megváltoztatva: az Álom egy lőszerraktárban címűt – feltehetően óvatosságból – Álom 
egy raktárban címmel, a Szeptember 5-én címűt utólagos pontosítással 1940. szeptember 5.-e Kisvárdán cím-
mel, A Löszke búcsúzik címűt az egyszerűbb Búcsú címmel. És utánuk: a napilapból kimaradt, a szociális fe-
szültséget átélő Gyerekek című verset, valamint egy groteszk gyerekidillt, Vidéki állomáson címmel. Az Álom 
egy lőszerraktárban címet utóbb, az 1956-os válogatásában visszaállította, ezért ezzel a címmel közöltük az 
Osiris kiadású Összes verseiben is.

36 MTAKK Ms 4654/530. sz.
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De hajtom fejem a titok előtt.
Nincs már énbennem se szégyen, se gőg.
Mert indíthat gyár, a természeté,
egyetemes, nagy céljai felé,
bármi vagyok is, szabvány, szerkezet,
magam örülök, magam szenvedek,
ahogy a harmatot s a nap tüzét
csak külön szálain érzi a rét,
vagy ahogy a kiégett földeken
egyenkint hal meg a sok búzaszem.
Együtt és külön, se szégyen, se gőg:
hajtom fejem a közös sors előtt.

A nyilasok – igen, a nyilasok! – azonban rám támadtak, iszonyú gúnyos, gyalázó cikk 
jelent meg rólam, egy ismeretlen t. gy. aláírással,37 amely tajtékozva tiltakozott az én had-
sereggyalázásom, kultúrám, nyugati lelkületem ellen, s rám olvasta, hogy mennyire nincs 
a verseimben dübörgő menetelés, előrefeszülő mell, évezredes magyar ököl stb.38

Mit érdemelt volna a magyar katona 
Szabó Lőrinc verseiről

Katonaversek jelennek meg napok óta az egyik délutáni lapunk hasábjain. Katona-
versek, amelyek nem a magyar erő nagyszerű áradásait hozzák, nem a magáraeszmélt 
nemzet öntudatát, nem a turáni mezők szabad levegőjét. Katonaversek, amelyek ide-
genek a magyar katonaeszménytől, amelyek „expresszionista” önkívületben íródtak 
és a gyökértelenség legmegdöbbentőbb bizonyítékai.

Ezeket a katonaverseket – nemzeti ügynek tekintjük, tekintettel hangjukra: nem me-
hetünk el szó nélkül mellettük. Egy világpolgár lélek szenvelgései, európaiak, nem-
zetköziek és – veszélyesek. Francia, angol, néger vagy mondjuk úgy: bármilyen for-
dításban – hűen visszaadva a sablont és a giccset – éppúgy katonaversek lehetnének, 
mint magyarul. Megdöbbenünk: valaki, aki magát magyar költőnek tartja, aki a leg-

37 1945-ös Naplójában erről ezt írja: „Ma előkerült véletlenül egy dokumentum: (t. gy.) cikke Mit érdemelt 
volna a magyar katona – Szabó Lőrinc verseiről címmel az a közlemény a Szózat 1940. nov. 18-i számából. 
Egyszer már megvolt, de azt elvették tőlem a II. ker. politikai rendőrségen áprilisban, s csatolták az aktáimhoz; 
most valószínűleg az Andrássy út 60.-ban van.” Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 102. A cikk a Szó-
zat 1940. november 18. számának 4. oldalán. A t. gy. szignó máig ismeretlen személyt fed. A lap impresszuma 
szerint „Szerkesztésért és kiadásért felelős: Meskó Zoltán főszerkesztő, szerkesztő: Dr Regéczy-Kiss Zoltán.” 
Meskó Zoltán (1883–1959, Nagybaracska): 1917-ben a Függetlenségi Párt programjával országgyűlési képvise-
lővé választották. 1918-ban egy ideig Baja főispánja, majd a Tanácsköztársaság bukása után Szegeden részt vett 
a nemzeti hadsereg szervezésében; majd kisgazdaügyi, földművelésügyi, ill. belügyi államtitkár. A Nagyatádi–
Szabó-féle Kisgazdapárt ügyvezető elnöke, előbb kisgazdapárti, majd egységes párti programmal nemzetgyű-
lési, majd országgyűlési képviselő. 1932 júniusában megindította az első magyar nyilaspárt, a Magyar Nemzeti 
Szocialista Földműves és Munkás Párt szervezését, s szerkesztette a párt lapját, a Nemzet Szavát. Ő alkalmazta 
pártja jelvényeként először a nyilaskeresztet és a zöld inget. A 30-as évek nemzetiszocialista szervezkedéseinek 
egyik vezetője volt. 1946-ban a Népbíróság 10 évi fegyházbüntetésre ítélte.

38 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 13.
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szentebb és legcsodálatosabb testvéri együttélés: a katonaélet pillanatait élte át, hogy 
lehet ennyire európai és izléstelen? Mi jogon emeli önmaga cégérévé a katonaéletet? 
Ugyanezt százan, ezren mások is megtehetnék. Hol van a magyar lélek sugárzása 
ezekből a versekből? Hol van a gáttalan akarat, amely bilincseket roppant szét? 
Hol van az ezeréves ököl, hol a nagyszerű marsok moraja, hol vannak az előrefeszülő 
mellek és lábak, hol van az idegfeszítő várakozás „csakazértise” és a felszabadulás 
mámora? Hol a belső átélés melege? Hol a nyelv, a kifejezés, amely megtalálja a kap-
csolatot a magyar milliókkal?

Nem, ilyesmiről nem lehet szó Szabó Lőrinc úr „katonaverseiben”. Ő „euro-
péer”, világpolgár, a „kultúra” rajongója.

És itt értünk el mondanivalónk tulajdonképpeni lényegéhez. Szabó Lőrinc egy úgy-
ahogy „átfestett” társaságot testesít meg „katonaverseiben”. Egy olyan szellemiséget 
önt versbe, amely kulturálatlanságot, beteges szenvelgést, irtózást kiált akkor, amikor 
az erőt, a fegyelem himnuszát és a nemzeti feltámadást kellene énekelni. A felépülő új 
Magyarországnak olyan hazafiak kellenek, akik a katonaélet erőfalai mögött a jö-
vőt látják, az önfeláldozás szükségességét s akik nem a „nyüzsgő halálfélelmet” öntik 
verseikbe. Az idegen szellemiségnek távoznia kell. Költő csak az legyen az új idők új 
Magyarországában, aki idegben, szellemben, és vérben rokon a megtisztulásra váró 
magyarsággal.

A sorozat a lapban megszakadt, a lap nem védett meg, egy katonaújságban lehetett 
némi magyarázkodást leadni, idegeimet nyúzták, mindenki elhagyott, még nyolc hét 
múlva is „érdeklődtek” rendőrségileg a lapnál az ügyben, míg végre az egészet Kállay 
miniszterelnök lefújatta.39

A Szabó Lőrinc által emlegetett katonaújság látszólag tiszteletben tartja a költőt és műfor-
dítót, de figyelmeztetése sokkal „elvibb” hangú és fenyegetőbb szellemű a maga „meg-
értő” modora ellenére:40

Nemzetvédelmi jegyzetek

„Katonaversek” gyűjtőnévvel az egyik fővárosi esti lapban több vers jelent meg, 
melyekhez ugyancsak ez a lap hangzatos ajánlásképp azt írta, hogy az újjászületett 
honvéd hadseregnek, a modern magyar katonaéletnek eddig nem volt, de most már 
– íme – van igazi költője.

Természetes, hogy mi, akik a magyar katonaeszmény új világát hirdetjük és 
akarjuk megteremteni s ehhez szellemi életünk, költészetünk támogatását is kíván-

39 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 13. Valószínűleg téves megjegyzés, 
mert 1940 őszén Teleki Pál (1879–1941. április 3.) volt a miniszterelnök; Kállay Miklós (1887–1967) csak 
1942 márciusától lesz miniszterelnök. Ugyanakkor a Vers és valóságban így ismétli meg korábbi, Naplójabeli 
állítását Szabó Lőrinc: „a csaknem másfél évig tartó és nekem rettenetes nyomozás után megint Kállay minisz-
terelnök intette le az egész ügyet” (i. k. 137.), – így pedig már érvényes lehet az emlékezés Kállay Miklósra.

40 Magyar Katonaujság, 1940. november 23. 6. oldal: Nemzetvédelmi jegyzetek. „A Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportja közreműködésével szerkeszti: vitéz Rózsás József őrnagy, a kiadásért és szerkesztésért felelős: vitéz 
Mezey Dénes”. A lap ekkor kéthetente jelenik meg.
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juk, őszinte örömmel üdvözöltük a „modern magyar katonaköltő” jelentkezését, akit 
egyébként más irányú költői és műfordítói munkássága alapján már régen ismerünk 
és nagyra becsülünk. Tehát vártuk és olvastuk e katonaverseket. Örvendező kíván-
csiságunkba azonban csakhamar csalódás vegyült… A versek – mint versek – ugyan 
kifogástalanok és valóban modernek, itt-ott katonai vonatkozásuk is van, de belső lé-
nyegükben nem katonaversek, legalábbis nem magyar katonaversek…

De nézzünk csak meg néhányat közelebbről is. A „Pirosszoknyás Gizi” címűben 
pl. arról van szó, hogy a férjes asszony árkon-bokron, falvakon keresztül követi nem 
az urát, aki éppen szintén hadba vonult, hanem a – szeretőjét. Bár a végén az egyik 
altiszttől ugyancsak megkapja a magáét, de úgy érezzük, ezzel még nincs megoldás. 
Nem is lehet, mert az ilyesmi némi undorral tölti el a jóérzésű embert, hát még min-
ket, akik szívesen gondolunk a spártai törvényekre, melyek szerint – igen helyesen –  
súlyosan büntették azt, aki a hadba vonult harcos otthon maradt asszonyához hozzá 
mert nyúlni.

A másik vers dicséri a káromkodó tisztes vagy altiszt „Kovács szakaszvezetőt”, 
holott káromkodó tisztes vagy altiszt nálunk nincs és nem is lehet. Az sem mentség, 
ha aztán az illető a „háború kísértete” miatt síró asszonyok és gyerekek láttán maga 
is elpityeredik.

A „Melegvíz” című vers általános emberi tárgyról szól, vagyis hogy a fáradalmak 
szennyét jólesik lemosni; nem találtuk meg benne a katonai tárgyat vagy hangot.

A „Békák” című vers is hasonló, megtoldva annak a sötéten látó, önmarcangoló 
(s elsősorban magának a költőnek fájó) életszemléletnek a kifejezésével, mely szerint 
balsors tapos ránk, akár az éjjeli utcán a falnak ugráló békákra a katonaruhás járó-
kelő…

Ezek után azt hittük, hogy vége szakad e költemények közlésének, legalábbis ezen 
a címen. De jött az „Álom a lőszerraktárban” című, melyben a költő lőszerládákon 
fekve, azon álmodozik, hogy mégiscsak jó lenne 120 évig élni és ha ezt a (drága ma-
gyar pénzen beszerzett) lőszert „szétrágnák az egerek”…

A „Szeptember ötödikén” című versben ugyan nyíltan kimondja elégedetlenségét, 
mely szerint ő (a szerző) – bár élethivatása szerint íróember – mégsem kerülhetett 
be a „Sajtó” feliratú katonai szerv tagjai közé, de ebbéli keserűségén felülemelkedve, 
még jobban megszereti az egyenruháját.

Ez helyes és szép, de a „Löszke búcsúzik” c. versben már megint a sok lőszer 
miatt van baj…

* * *

Mindezt nem gáncsoskodó kritikaképp írtuk, hiszen már azért is hálásak vagyunk, ha 
egy neves költőnk katonai tárgyról ír. Inkább kérni akarjuk, hogy a magyar katona-
életben ne csak a külsőt, hanem a belsőt is, ne csak a múló apró részletet, hanem az 
örök egészet is tekintse: és énekelje meg: az igazi harcos magyar katonát!

Tudjuk, elismerjük: alapjában véve jót akart, amikor a maga sajátos módján ki-
fejezést adott azoknak az – aránylag szűk körű – élményeknek, amelyekben katonai 
szolgálata idején része volt –, mégis bajtársi érzéssel, de nyomatékosan óvjuk a jövőre 
nézve, hogy jó szándéka és akarata ellenére valamiképp eszköze ne legyen annak 
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a már ismert pacifista-defetista szellemnek, amely a harc ellen harcoló, petyhüdt deka-
denciát terjesztve, álhumanizmust hirdetve, egyszer már (az 1918-as forradalomban) 
kiütötte kezünkből a fegyvert, s most föld alatt bujkáló híveik – mint a rágcsáló egerek 
– tán újra (bár hiába!) a magyarság katonai erejének megrokkanására spekulálnak…

Végül is magyarázkodásra kényszerült a Katonaújság november 30-i számában, amely-
hez még záradékot is mellékelnek.41

Levél a „katonaversek”-ről

Olvastam lapunk legutóbbi számában a „katonaversek”-ről írt cikket, és szíves enge-
delmeddel hozzászólok a téma eszmei részéhez. Egyrészt azért, mert érintett fél va-
gyok; másrészt pedig, mert írásotokból kicsendül az örök művészi-lelkiismereti kérdés: 
magyar népünk nemesedése és erősödése érdekében mit, hogyan kell a „szakmánk-
ban” a legjobban csinálni?

Nem polemizálni, hanem tisztázni, kiegészíteni igyekszem.
Mindenekelőtt köszönöm az általános költői munkásságomról írt elismerő szava-

kat, jó szándékom honorálását és a Szeptember 5-én c. vers tökéletesen találó elemzé-
sét. Kétségtelenül jót akartam, írjátok. Úgy van. Nem is akarhattam mást, biztosíték 
erre családom Bocskaitól kapott magyar nemessége42 és saját írói működésem és felfo-
gásom, noha nem illik egyéniségemhez, hogy épp most szóljak olyan szellemi üldöz-
tetésről, amelyben nemzeti hitvallásom miatt volt részem a múltban.

Valami általános érvényű tételt mindenesetre férfiasan és rögtön elismerek a felfo-
gásotokból, habár a részletekben eltérek tőle. A Zrínyi Csoport s a közreműködésével 
megjelenő Magyar Katonaújság is, igen helyesen, a hősi katonaeszményt kultiválja; 
az én verseim pedig, igazatok van, főleg a katonai és polgári élet határterületének 
egyes élményeit és megnyilvánulásait rögzítik nyári szolgálatom idejéből. Az ilyen 
élmények köre részben bizonyára más, de nagyon szépen kiegészítheti egymást, aho-
gyan igen sokszor a népdalokban is látjuk a két életforma, a polgári és a katonai, egy-
másbajátszását. Valószínű, sőt biztos, hogy a hivatásos katonák irodalma lesz mindig 
a szakszerűbb, a katonailag eszményibbnek mondható; de az „inkább emberi” élmé-
nyek rajzának is óriási hazafias és nemzetnevelő értéke lehet: rajtuk keresztül új uta-
kon lüktet át, és árad a rokonszenv, szeretet és megértés melege a polgárság szívéből 
a vele-egy emberanyagú katonaság felé!

Mindezt csak felvetem, egyrészt elvi kérdésnek, melyet a jövő mind sűrűbben is-
mételni fog, másrészt pedig magyarázatnak. Valóban igazatok van, én csak azt írhat-
tam meg, ami élményem lett; mint író ezt tettem egész életemben. Lírában nem lehet 
erőszakot elkövetni. Szándékom a legjobb, a leghazafiasabb, s ugyanakkor a legem-
beribben magyar volt.

41 A cikknek hagyatéki letétként a Petőfi Irodalmi Múzeumba került gépiratára írta: „A Katonaújságban 
megjelent cikk a szerkesztői húzások és beírások nélkül!”

42 Egyetlen eset, hogy Szabó Lőrinc nemesi származását felemlegeti, ezúttal védekezésként. Valójában Beth-
len Gábortól kapott a család nemességet, lásd a Szabó Lőrinc pályaképe című fejezetben a 2. számú jegyzetet.
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Valamit még az egyes versekről. Szerintem csak dicséret a katonára, és csak a ro-
konszenvet fokozhatja iránta, ha versben megmutatom, hogy egy durvának látszó tisz-
tesben milyen emberi szív lakik! A pirosszoknyás Gizi nem a csábítót ünnepli, hanem 
egy vidámütemű menetelés képének keretében a rossz asszonyt, illetve a szív zavarát 
ábrázolja és pellengérezi ki. A Békáknak nem a két zárósorban szereplő vaksors a lé-
nyege, hanem az eleven esti utcaleírás és a komor elszántság… A lőszerládás versben 
eszem ágában sem volt azt állítani, amit a félreértés nekem tulajdonít. E versben az író 
magát szoktatja a veszedelmes anyag jelenlétéhez, és állítólag megszerzett nyugalma 
igazolásául hivatkozik tréfásan arra, hogy ő egy-egy déli pihenő alatt elszundítva már 
valósággal valami örökbéke-hangulatban mer barátkozni a lőszerládákkal.

Ez volt a célom, ez az igazság. Remélem, hogy ezek után a félreértések, melyekre 
főleg a Katonaversek címmel alkalmazott közlési mód adott okot, elsimulnak, és ver-
seim az én igazi jó szándékom szerint fognak hatni.

Igaz bajtársi tisztelettel és szeretettel:
Gáborjáni Szabó Lőrinc

És a szerkesztői megjegyzés:

Bár a mi lapunk hasábjain nem kap helyet személyi szempont vagy érdek, most ki-
vételesen mégis közreadtuk a fenti levelet, hogy ily módon a nyilvánosság előtt is tisz-
tázzuk a nekünk oly fontos kérdéseket, s hogy a több oldalról felmerült kifogásokkal 
szemben igazoljuk a szerző bizonyítható jószándékát, amit egyébként előző cikkünk-
ben is elismertünk. Újból hangsúlyozzuk, hogy mi nem gáncsoskodunk, sőt kérjük őt 
és másokat is, hogy minél többet írjanak katonai tárgyról. De ha az „önálló művészet 
eszközeivel új oldalról” akarják is bekapcsolni a magyar polgárság és nép szeretetét 
honvédségünk megnyilvánulásaiba, akkor se tévesszék szem elől az ősi magyar kato-
naeszmény örök arculatát és belső lényegét: az egészséges harci szellemet.

Nyilvánvaló, hogy a „Katonaversek” gyűjtőnév sajátos tárgykört, felfogást és hang-
nemet jelent, ennek a követelménynek pedig a szóban forgó írások – szerzőjük meg-
állapítása szerint – nem tudtak kellően megfelelni.

Ezzel részünkről lezárjuk a kérdés tárgyalását és reméljük, hogy költőnknek a nyelv 
erejében, művészi egyszerűségében és igazságában rejlő tehetsége további – most már 
igazán jó és félre nem magyarázható – termékekkel ajándékozza meg irodalmunkat.

Végül is a könnyen elfajulható játékot a jó barát Illyés Gyula ironikus-szarkasztikus meg-
jegyzése zárja le, ki előkelő helyen, a Bethlen Margit szerkesztette Ünnep című folyó-
iratban imigyen „méltatja” Szabó Lőrinc „katonaverseit”:

Lőrinc nagyon szép fejlődési vonalat csinált végig: gondolati lírát, lelkiismeret-fur-
dalást, bűnt, tisztaság utáni vágyat. Katonaverseiben minden külső fogást elvetett, ez 
adja meg újszerű szépségüket. Az első sorban még nem tudja, mit fog kihozni – él-
mény minden cifraság nélkül. Különben életem legnagyobb mulasztása, hogy nem 
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láttam őt Budapest utcáin, hajnalban revolverrel végigvonulni, előtte három tiszt és 
százötven tüzér. Így ment el. Amikor visszajött, mögötte volt tizenöt vers…43

Illyés iróniája azáltal válik jótevően hangsúlyossá, hogy – ha hihetünk Szabó Lőrinc ké-
sőbbi meghatott hangú emlékezésének a Vers és valóságban – Illyés maga is ott volt Szabó 
Lőrinc „hadba vonulásánál”: „Az Andrássy-laktanyából én vezettem ki az oszlopot. Indu-
lásunkkor a családom és Illyés Gyula is kikísért. Volt sírás-rívás.”44

Az utókor ítéleteként Rába György fogalmazza meg legélesebben ellenérzését a ka-
tonaversekkel szemben:

Művészi bizonytalanságáról szembetűnően tanúskodik csukaszürke katona-lírája, me-
lyet az öntudatot kikapcsoló, jellegtelen történetekbe feledkező jóérzés jellemez: be-
leilleszkedik a névtelen tömegbe, ami most a személytelen, irracionális erőkkel eggyé 
válást jelenti neki (Örkénytábor felé). Mindez éles ellentétben áll alkati sajátságaival, 
a megismerésre vágyó, csillapíthatatlan kíváncsisággal éppúgy, mint a tárgyi vi-
lág részeit bolygató, örök „éhségé”-vel. A katonaélet „szépségei”-nek megéneklése 
(Dinnye az önkéntesek asztalán, Búcsú) lírájának művészi mélypontja, hiszen még 
a képes családi lapokra jellemző szabvány-optimizmus hangját is pengeti:

nekem egyszerre eszembe jutott az
indulás, Pest, a síró asszonyok
és gyerekek, s a csók, a legutolsó…
A szivem ujra elcsavarodott

s mint szememből a titkos könny, kibuggyant
pár szó a számon: „Nehéz volt az a
tegnapi búcsú…” – és már elpirúlva
s keményen néztem föl. És marcona

szomszédom, a parázs- és üszök-arcú,
hozzám hajolt s a hangja remegett:
„Bizony,” nevetett, „önkéntes úr, én is
úgy elsírtam magam, mint egy gyerek!”

(Kovács szakaszvezető)

Aztán Goethe és Bertrand Russell tanítványa egyre jobban megszereti az egyenruhá-
ját (1940. szeptember 5.-e Kisvárdán).45

* * *

43 Írók egymásról. Illyés Gyula Szabó Lőrincről – Szabó Lőrinc Illyés Gyuláról. Ünnep, 1940. december 19. 
23. sz. VII. évf. 12. Megjelent Pérely Imre rajzaival.

44 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 136.
45 Rába György: Szabó Lőrinc, i. k. Bp., 1972. 119–120.
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De visszatérek a szorosan vett adatokhoz: mint lőszertanfolyamot végzett tisztre, rám 
is kimondták, hogy felmenthetetlen és áthelyezhetetlen kategóriába kerültem. (Mel-
lesleg: az egyetlen valamennyire komoly, vagyis háromhetes tanfolyamot se végeztem 
el, bár hiába végeztem volna: külföldre küldtek közben, magyar kultúrpropagandára!) 
Most aztán igazán oda voltam szegezve a tüzérséghez, sőt szakértőnek minősültem.46

Szabó Lőrinc katonakönyvében két alkalommal szerepel „behívás tüzérségi továbbkép-
zésre” bejegyzés. Az egyik: 1942. március 7. és 14. között „részt vett tüzértiszti tanfolya-
mon” – de ugyanekkor a március 15-i megemlékezést már a szófiai magyar követségen 
ünnepli.47 Másik tanfolyama: 1943. május 1. és június 1. között. Ennek a katonaságnak 
egy rövid előzménye még a katonakönyvében sincs megörökítve; csak egyik levelében 
említi meg: „Nem tudom, újság-e a maga számára, hogy behívtak. Csak egy rövid tanfo-
lyamra, úgynevezett hadtestanyagi megbeszélésre, de hát ezek a tanfolyamok tettek engem 
eddig áthelyezhetetlenné és fölmenthetetlenné. S ki tudja, ez a mostani minek veti előre 
az árnyékát! Szombatra véget ér egyelőre a dolog”;48 ezt követte az említett hosszabb idejű: 
„tegnap behívtak katonának, ez a második idei behívó, ezúttal hat hétre. Nem tudom, 
mi lesz. Most öltöztem be, most indulok. De az utolsó percben még ideültem a gép elé,  
s megírom ezeket az exkuzáló sorokat.”49

Rádiós előadásra még csak el tudja magát szabadítani. Erről tanúskodik Cs. Szabó 
Lászlónak küldött levele:50

1943. május 5. éjjel
Kedves Barátom!
Itt küldöm a bevezető és összekötő szövegeket. Klára juttatja el hozzátok, legrosszabb 
esetben a próbán. Ha húzni kell, engedjétek meg, hogy én húzzak. Nem lesz nehéz, 
úgy írtam az egészet, s aztán meg jó nagy gyakorlatom van már benne. Úgy csinálnám 
a rövidítést, hogy a szöveg szavaiból, a gondolatmenetet megtartva, új, kurta változa-
tot készítenék. Más az eset, ha egész passzusokat hagynátok ki.

Hétfőn minden jel szerint elmondhatom személyesen a felolvasást, 6–8 napra tudom 
nagyjából előre a sorsomat s délután 5 körül már szabad vagyok.51 Most Törökbálinton 
tanulunk, lőszertiszti tanfolyamon, amely majd Pesten folytatódik két más helyen.

46 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 13.
47 Szabó Lőrinc: Magyar írók Bulgáriában. Esti Magyarország, 1942. március 21., Tűztánc, Rila, rózsa-

olaj. Esti Magyarország, 1942. március 23., Kelet és kikelet. Koratavaszi utazás Bulgáriában. Magyar Csillag, 
1942., május, 263–269. Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 623–634. Történetét 
megírtam és útját végigjártam az év ugyanazon napjain, hasonlóképpen részt vettem a követség március 15-i 
fogadásán: ьоринц Сабо в Бългрия. (Перев.: Юлия Крумова.) = Льоринц САБО: Фортисимото на щуреца. 
София, 2000, Унгарски културен институт. 5–10. п. (lásd erről az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös 
Naplója című fejezet 65. számú jegyzetét).

48 Kacskovics Mártához, balassagyarmati volt tanítónőjéhez írott 1943. március 9. leveléből, in: Szabó 
Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 242–243.

49 Kacskovics Mártának, 1943. május 1-jén írott következő leveléből, in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, 
i. k. 244–245.

50 A feltehetően Cs. Szabó Lászlónak küldött levél gépiratos másolata, és szignált kézírásos aláírása a PIM 
Kézirattára hagyatéki letétjében.

51 1943. május 10-én, hétfőn 19.55 és 20.30 között Kedves verseim című műsorát olvasta fel, a verseket 
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Másolatban megvan a szövegem, úgyhogy csak egy cédulán az időt kérem, 
amennyit esetleg húzni kell. Ha más dolog adódnék elő, kérlek, hívj fel a lakásomon 
vacsoraidőben, én nem tudlak most telefonon onnan elérni.

Minden jót, isten veletek.
Ölellek benneteket:

Sz. L.

De külföldre, több napra? Bármennyire hihetetlenül hangzik is, valóban minisztertanácsi 
üggyé vált a költő németországi előadása:52

(Müncheni Kódex: Én tied, Goethe, Hölderlin, C. F. Meyer, George, Claudius, Storm, Hofmannsthal, Weinhe-
ber, Carossa) Gáborjáni Klára mondta el.

52 Kállay Kristóf a külügyminisztériumba küldött levelét Zilahi-Sebess Jenő névjegye kíséretében átadta 
Szabó Lőrincnek, az irat a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében található.
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Végül is ezt a tanfolyamot júniusi müncheni és stuttgarti németországi előadói útja sza-
kítja meg, amelyet a Deutsch-Ungarische Gesellschaft meghívására tartott.53 Különben 
ez az útja lett a költőnek utolsó külföldi utazása. És ez az az eset, amelyre a Naplójabeli 
utalás vonatkozik. Hosszú előkészítés, többszöri időmódosítás előzi meg.

Egy januári Berlinből érkező távirat még április 20-ra jelzi a müncheni, és április 22-re 
a stuttgarti előadást,54 a már fentebb idézett március 9-i levelében ugyanakkor már egy 
későbbre módosított időpontról ír: „Berlinben és Bécsben németül előadtam,55 s aminek 
a megismétlését most májusra kérte München és Stuttgart, illetve az ottani két Deutsch-
Ungarische Gesellschaft lányintézet. (Hogy félreértés ne legyen: Zweigstelle, nem lány-
intézet.)”,56 és már erre a májusi időre utal szintén előre a társaság 1943. évi kiadványa 
is.57 Az idő haladtával aztán Szabó Lőrinc is mindenképpen májusra tervezi az utat, erről 
még április 7-én értesíti német íróbarátját, Carl Rothét is: „Aber in Stuttgart werden wir 
uns vielleicht sehen. Am 27-ten Mai hab ich dort eine Vorlesung, wenn nicht etwas uner-
wartetes zwischenkommt. Sie waren so gut, mich nach Überlingen einzuladen. Wie gerne 
würde ich das annehmen! Einmal war ich schon am Bodensee, in Lindau, Friedrichsha-
fen, Meersburg, Konstanz, und zweimal hab ich den See überflogen. Hätt ich gewusst, 
dass Sie da sind!… Damals reiste man noch leicht. Ich habe eine Frau besucht, in die ich 
verliebt war (und bin), – sie heiβt eine gewisse Annette, eine Annette Droste, das übrige 
wissen Sie schon… Spätestens am 1-ten Juni, frühmorgens, muss ich wieder in Budapest 
sein, hab also wenig Zeit und kenne mich auβerdem schlecht in den heutigen Reise-
verhältnissen aus. Deshalb wäre es ausgezeichnet, wenn Sie Zeit und Lust hätten, nach 
Stuttgart zu fahren am 27-sten Mai. Da könnten wir uns treffen. Werde ich Zeit haben und 
einen guten Zug, dann reise ich mit Ihnen nach Überlingen, ist aber das unmöglich, so 
bleiben Sie einige Tage in Stuttgart. Gut? Treten Sie, bitte, in Verbindung mit der dortigen 
Filiale der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft.”58 Az válaszol is pontosan.

Aztán mindez borul, nemcsak a katonaság miatt, hanem a vendéglátók kérésére is: egy-
szerre érkezik a berlini kérés, Annemarie Weitz írása (1943. május 11-ről dátumozva) és 

53 Lásd erről még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 63. számú jegyzetét.
54 A Deutsch-Ungarische Gesellschafttól, Berlinből január 18-án érkezett távirat a PIM Kézirattára hagya-

téki letétében.
55 1942 decemberében, lásd erről az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 

44. számú jegyzetét, valamint a Szabó Lőrinc Füzetek 8., Tóth Mariann szerkesztette, Szabó Lőrinc környezeté-
nek naplói című kötetében Szabó Lőrincné berlini és bécsi naplóját.

56 Kacskovics Mártának, 1943. március 9. leveléből, in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 243.
57 Ungarische Jahrbücher 23 [1943] 333.
58 [Szele Bálint fordítása: „De Stuttgartban talán találkozhatunk. Május 27-én ott tartok előadást, ha semmi 

váratlan nem jön közbe. Ön olyan jó volt, hogy meghívott Überlingenbe. De szívesen elfogadnám a meghívást! 
Egyszer már voltam a Boden-tónál, Lindauban, Friedrichshafenben, Meersburgban, Konstanzban, és kétszer is 
elrepültem már a tó fölött. Ha tudtam volna, hogy Ön ott van! […] Akkoriban még könnyű volt utazni. Egy nőt 
látogattam meg, akibe szerelmes voltam (és vagyok), – Annette-nek hívják, egy bizonyos Annette Droste, a töb-
bit Ön is tudja már… Legkésőbb június 1-jén kora reggel már újra Budapesten kell lennem, így kevés időm van, 
ráadásul nehezen ismerem ki magam a mai utazási körülmények között. Ezért nagyon jó lenne, ha ideje és kedve 
megengedné, hogy Ön jöjjön el Stuttgartba május 27-én. Ott találkozhatnánk. Ha lesz elég időm és jó vonatom, 
Önnel együtt utazom Überlingenbe, ha viszont ez nem jönne össze, Ön maradhatna pár napig Stuttgartban. Jó? 
Kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot a Német–Magyar Társaság ottani szervezetével.”] Szabó Lőrinc levelei 
Carl Rothéhoz. Sajtó alá rendezte Kiss Noémi, in: Szabó Lőrinc Füzetek 1. 66., ill. (www.kakanien.ac.at /beitr/
materialen/UReber1.pdf /20/04/2002. 12–13.).
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a közvetítő, Kibédi Varga Sándor professzor, a társaság főtitkárának levele a Magyar–Né-
met Társaságtól:59

Budapest, 1943. május 13.
Kedves Lőrinc!
Bécsben találkoztam Weitz kisasszonnyal a berlini Német–Magyar Társaság ügyve-
zetőjével. Arra kért, hogy egy kívánságot tolmácsoljak előtted. Ő azt szeretné, ha Te 
tervezett előadásodat, melyet eredetileg május 25-én Münchenben és május 27-én 
Stuttgartban kellett volna megtartanod, néhány nappal később tartanád meg. Az előbbi 
dátumok helyett azt szeretnék, ha Münchenben június 1-jén és Stuttgartban június 
3-án tartanál előadást. Nagyon kérlek, ha teheted, járulj hozzá e kis változtatáshoz, és 
erről az elhatározásodról értesítsd a berlini Német–Magyar Társaságot, amely a to-
vábbiakban intézkedik.

Szívből üdvözöl igaz híved Kibédi Varga Sándor

Imigyen minden ismét átrendeződik.
Végül is németországi programjáról dokumentumokkal rendelkezünk ugyan, de a pontos 
menetrendjét nem ismerjük. Ha igaz a hazai sajtó híradása, akkor a június 5-én, a Ma - 
gyar–Német Társaságnak a margitszigeti Palatinus szállóban tartott félévi utolsó klub-
összejövetelén a vendégek között még ott szerepelt Szabó Lőrinc is.60 A júniusban meg-
tartott stuttgarti előadásról és fiával, Ló cival Überlingenben, a Boden-tó partján Carl Rot-
hénál tett látogatásáról tudunk Farkas Gyula professzornak, a Collegium Hungaricum 
igazgatójának Berlinből június 9-én, illetve 21-én küldött leveleiből.61 Carl Rothe 1943. 
június 7-i, „Lorenz Szabo Reginapalast 8751 Muenchen” címre küldött távirata pedig 
a müncheni előadás idejét jelezheti: „Willkommen Freitag den 11. Mittags Aussteigen 
Bahnhof Ueberlingen Ost = Carl Rothe.”62

Egy későbbi levél63 pedig egy München környéki kirándulásra utal: „mellékelten kül-
döm jól sikerült felvételünket a zugspitzei kirándulásról”. Hazaútjának állomásairól Rot-
hénak írott leveléből értesülünk: „In Gedanken schrieb ich inzwischen viele an Sie, viele 
Briefe, zuerst über unsere Zurückreise, über Friedrichshafen und Ulm und Wien, wo wir 
noch einige Stunden hatten, über Lózis Erlebnisse.”64 Végül is a legtöbbet a hivatalos 
kísérőjének hazaérkezése után küldött nem hivatalos beszámolólevele mond az út ese-
ményeiről:

59 A levelek a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.
60 Reggeli Magyarország, 1943. június 6. vasárnap, 10.
61 MTAKK, Ms 4680/224, 225.
62 A távirat a PIM Hangtára hagyatéki letétjében. Publikálva: www.kakanien.ac.at /beitr/materialen/URe-

ber1.pdf /20/04/2002. 12–13.
63 A magyar főkonzulátus fejlécével küldött levélben „Sárközy Gyurka” aláírással; 1943. szeptember 23., 

PIM Kézirattára hagyatéki letét.
64 1943. augusztus 15-én Budapestről írott levélből. Szabó Lőrinc füzetek 1. 68. [Nagy Csilla fordítása: 

„Gondolatban eközben sokat írtam Önnek, sok-sok levelet, először a hazautunkról, Friedrichshafenről, Ulmról, 
Bécsről, ahol pár órát eltöltöttünk, Lóci élményeiről”]
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Lorenz Szabó, Schriftsteller, Budapest II., Volkmann utca 8. –
An Frl. Annemarie Weitz, Geschäftsführerin der Deutsch-Ung. Gesellschaft, Berlin, 
Kurfürstendamm 195.

24. VI. 1943.
Liebe Annemarie!
Dies ist kein offizieller Brief, – in Gegenteil: ich möchte meinen – unseren – herz-
lichsten und persönlichsten Dank für all Ihre Mühe und Güte aussprechen, mit der Sie 
mich in München und Stuttgart begleitet und umgeben haben. Sie waren lieb und klug 
und geduldig. Wie immer.

Die Weiterreise gestaltete sich sehr angenehm; in Überlingen wohnten wir in einer 
Villa in der Nähe von Rothe’s; das Städtchen ist übrigens eine wahre Künstlerkolonie. 
Bei der Rückreise konnten wir noch in Friedrichshafen, Ulm und Wien auf ein-zwei 
Stunden aussteigen. Aber erst zuhause stellte es sich heraus, wie sehr Lóci sich mit 
Erfahrungen und Erinnerungen vollgesogen hat. (Er bekam übrigens heute einen lan-
gen Zimmerarrest.)

Schon aus Überlingen schrieb ich, wie versprechen, unserem dr. Sárközy. Ja, die 
relative Münchener Flauheit muss man so betrachten und beurteilen, wie Sie es emp-
fehlen und mir beleuchtet haben. Und: vorgestern hatte ich eine angenehme Münche-
ner Überraschung – der alte Dichter Max Halbe, hat sein Versprechen gehalten und 
schickte mir sein Buch, eine Selbstbiografie, ein.

Am Bodensee musste ich mich persönlich auch bei der Gestapo melden, da wir 
dort in Grenzzone waren; doch tat’s nicht wieder weh, nur verlor ich eine Stunde Zeit.

Aus den in Stuttgart gekauften und mir geschenkten Büchern lernte ich schon viel 
und jetzt beginne ich, endlich, eine Übersicht über die lebendige deutsche Dichtung 
zu bekommen. Nächstens werde ich vielleicht eine kleine – oder nicht ganz kleine –  
Liste Ihnen, liebe Annemarie, senden, mit Titeln von Gedichtsammlungen und Lebens-
beschreibungen, die hier nicht zu haben sind: ihre D.-U.-G.65 oder die Amtstelle von 
Thielke-Dust66 könnte sie mir eventuell beschaffen.67

Seit meiner Rückkehr leite ich die Redaktion, eine schwere Arbeit; von 15-ten Juli 
bis 15-ten August habe ich dann meine Ferien.

Es scheint so, dass meine Tochter Klara uns nicht nur verlassen wird, da sie in Ko-
lozsvár engagiert, sondern dass sie eventuell sich auch noch verheiratet. Die Arme! 
Wie kann man heute ein Mädchen ausstaffieren?

Meine Frau lässt Sie herzlichste grüssen und befragen: wann kommen Sie an? Seit 
zwei Tagen haben wir Canicula!

Bis dahin wenigstens einen Brief, einen ernsten, doch auch „ulkigen”!
Jetzt Adieu.

Ihr alter und ergebener68

65 D.-U.-G. = Deutsch-Ungarische Gesellschaft.
66 Propaganda Minisztérium, ahol Szabó Lőrinc berlini ismerősei: dr. Karl Thielke és Edith Dust (PIM 

Kézirattár, V. 4341/6.).
67 A kért „Broschüren” meg is érkeznek, 1943. július 2. küldési dátummal a Julius Weises Hofbuchhand-

lungból (Stuttgart, Fürstenstrasse 1.).
68 A géppel írt levél másolata a PIM Kézirattára hagyatéki leltárában. [Szemán Renáta fordítása: „Kedves 

Annamarie! Ez nem egy hivatalos levél, sőt, épp ellenkezőleg: szeretném legszívélyesebb és legszemélyesebb 
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Június 24-én még úgy tudja a költő, hogy július közepétől mehet évi rendes szabadságára, 
közben rá kell döbbenjen arra, amit kedvesének a július 1-jei levelében ír le, benne össze-
gezve is vázlatszavakkal az elmúlt hónap eseményeit: „váratlanul szabadságra mentem: 
rengeteg dolgom közt elfelejtettem, hogy a szabadságom most nem 15-én kezdődik, ha-
nem már elsején. Én küzdtem ki, nagy nehezen, két hónappal ezelőtt, de a rengeteg elfog-
laltság, a katonadolgok, a német út, a könyv készítése egész kimosta a fejemből a végső 
megállapodást. Itt állok hát »megfürödve« – s nem tudok mihez kezdeni.”69

„A könyv készítése” – csak úgy mellesleg hangzik el, pedig ez volt talán ekkor a leg-
fontosabb esemény életében. Húsvétkor, április 25-én írja az olvasóhoz címzett utószavát, 
és a „Magyar Könyvnap 1943” idején jelennek meg Összes versei, eddigi életművének 
legfontosabb gyűjteménye. A napok romhalmaza fölött ez az, amire mindig is hivatkozva 
nézhetett szembe kortársaival és utókorával. Ez az, amit soha nem vitattak, kétségbe egy 
pillanatig sem vontak, és ami miatt utóbb minden igazoláson – ha nem is emelt fővel, de –  
áteshetett. Ezekben a rohanó napokban számára szinte észrevétlenül jelenik meg az őt 
leginkább meghatározó kötet. És ez lesz a meghatározó, ami leginkább emlékezetessé 
teszi számára ezeket a napokat, ami költészetének lesz alakítója:

Mindnyájan kisebb-nagyobb mágnesek vagyunk, és ördög tudja, miből szedjük, 
miből nem szedjük össze az egyéniségünket! A világ érzéki szépségei közül legutóbb 
nagyon hatott rám, nagyon hatott…

Pillanatnyi csönd.
- Kicsoda? – kérdezzük mosolyogva.
Szabó Lőrinc szintén mosolyog:
- …nagyon kellemesen hatott rám a Zugspitze és a Bódeni-tó. Igazán örülök, hogy 

– legalább átmenetileg – a kortársuk lehettem, illetve hogy egyelőre még az vagyok.70

* * *

köszönetemet – köszönetünket – kifejezni, mindazért a törődésért és jóságért, mellyel Ön engem Münchenben 
és Stuttgartban kísért és körülvett. Ön kedves, okos és türelmes volt. Mint mindig. Az utazás további része 
nagyon kellemesen alakult; Überlingenben egy villában laktunk, nem messze Rothétól; a városka különben 
igazi művészkolónia. A hazaúton Friedrichshafenben, Ulmban és Bécsben is ki tudtunk szállni egy-két órács-
kára, de csak otthon derült ki, hogy Lóci mennyire teleszívta magát tapasztalatokkal és emlékekkel. (Különben 
ma hosszú szobafogságot kapott.) Még Überlingenből írtam, ahogy megbeszéltük, dr. Sárközynek. Nos, 
ezt a viszonylagos müncheni restséget úgy kell tekinteni és megítélni, ahogyan azt Ön ajánlotta, és számomra 
megvilágította. És: tegnapelőtt kellemes müncheni meglepetés ért – az idős költő, Max Halbe megtartotta 
az ígéretét, és elküldte nekem a könyvét, egy önéletrajzot. A Boden-tónál személyesen kellett jelentkeznem  
a Gestapónál, mivel a határzónában voltunk; de ez már nem okozott fájdalmat, csak elvesztettem egy órányi 
időt. A Stuttgartban vásárolt, és nekem ajándékozott könyvekből már eddig is sokat tanultam, és most már végre 
kezdek áttekintést nyerni az élettel teli német költészetről. Legközelebb egy kis – vagy nem is olyan kicsi – listát 
küldök Önnek, kedves Annamarie, az antológiák és önéletírások címeivel, melyek nálunk nem megszerezhetők. 
A D.-U.-G. vagy a Thielke-Dust féle hivatal megszerezhetné nekem. Visszatérésem óta vezetem a szerkesztő-
séget. Nehéz munka; július 15-től augusztus 15-ig leszek szabadságon. Úgy tűnik, hogy a lányom, Klára nem 
csak elhagy minket, mivel Kolozsváron áll munkába, hanem még meg is házasodik. A szegény! Hogyan tud ma 
az ember egy lányt kistafírozni? A feleségem üdvözletét küldi, és kérdezi: hogy mikor érkezik? Nálunk már két 
napja kánikula van! Addig is legalább egy levél, egy komoly, de mégis »tréfás«! Most búcsúzom. Az Ön régi 
és hűséges”]

69 Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 366.
70 Körössényi Vilmos: Szabó Lőrinc a kortársakról. Film, Színház, Irodalom, 1943. július. 28. sz.
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Végül is vissza kell térnie a katonasághoz. Erről lakonikusan beszámol Rothénak: „Wis-
sen Sie, dass ich wieder Soldat bin? Jetzt aber, wie es scheint endgültig in Budapest. Auch 
meine Redaktionsarbeiten muss ich versehen.”71 Ugyanis tisztelő baráti segítség talál fel-
oldást a lőszerkezelői kötöttségek alól:

Ekkor Somogyváry Gyula72 és Csathó Kálmán73 próbált segíteni rajtam: bevittek a Ve-
zérkari Főnökség VI. osztályára,74 ahol semmi dolgom nem lett volna, civilben járhat-

71 Szabó Lőrinc füzetek 1. 68. [Nagy Csilla fordítása: „Tudja, hogy megint katona vagyok? De most, s úgy 
tűnik végleg, Budapesten. Csakhogy a szerkesztői munkát is el kell látnom.”]

72 Gyula diák néven ismert író (1895–1953), a felszabadulás előtti hivatalos közélet sokat szereplő alakja, 
mint képviselő a második zsidótörvény ellen szavazott, ezért a németek 1944. március 21-én letartóztatták és 
koncentrációs táborba vitték; 1945-ben hazatért, a Rádiónál igazolták, nyugdíjat kapott, de ötéves szilenciumra 
ítélték, 1950. november 5-én internálták, ott halt meg.

73 Csathó Kálmán (1881–1964) író, drámaíró, rendező.
74 „1943 VIII. 2. – 1944. XI. 25-ig hadiszolgálat” – a bejegyzés a katonakönyvében. A VKF Propaganda-

osztályán, különböző beosztásokban. Parancsnoka a Szálasi-féle hatalomátvételig Nagylucskay Sándor ezredes 
volt, akinek a H. M. Hadtörténeti Múzeum és Levéltár által őrzött kézzel írott önéletrajza: „Nevem Nagylucskay 
(Volosin) Sándor. Nevem magyarosítását 1937-ben a Vezérkar főnöke utasítására kellett kérnem a vezérkari 
törzstiszti vizsga előtt. 1899. április 7-én Nagydoboson (Szatmár m.) születtem, apám Volosin János g[örög] 
k[atolikus] lelkész, anyám Szemán Ilona volt, mindketten meghaltak. Az elemi iskola 4 osztályát Nyírbélteken, 
a gimnázium 7 osztályát 1916-ig Ungváron végeztem. 1916. szeptember 1-én a Szabolcsi Butler alapítvány 
elnyerésével a Ludovika Akadémiára kerültem, ahol 1917. év elején a kiképzés mellett elvégeztem a gimn. 
VIII. osztályát és jelesen leérettségiztem. 1918. augusztus 20-án avattak hadnaggyá s a 3. honvéd pótzászlóalj-
hoz vonultam be. Itt november 30-ig kiképző tiszt voltam az altiszti iskolánál, majd a harctérről hazatért 3. hon-
véd gyalogezred I. zlj-ának segédtisztje lettem s ebben a beosztásban mentem ki 1919. január 19-én Csucsára 
a demarkációs vonalra. Innen – már a vörös hadsereg kötelékében 1919. április 15-én a román támadás követ-
keztében Debrecenig vonultunk vissza, ahol a front teljes felbomlása következtében román fogságba kerültem. 
A Brassó-i, majd Craiova-i fogolytáborban voltam. 1919. november végén szállítás közben megszöktem s Deb-
recenben bujkáltam1920. március 11-ig a magyar csapatok bevonulásáig. Ekkor az alakuló debreceni vadász-
zászlóaljhoz osztottak be mint puskás század alantos tisztet. 1921. július 1-én a zászlóalj a 11. hajdúezredbe olvadt 
be s ennek a kötelékében szolgáltam 1938. augusztus 1-ig állandóan századnál mint alantos tiszt és századpa-
rancsnok és pedig: 1923. november 1-ig puskás századnál alantos tiszt, 1927. október 1-ig a távbeszélő század-
nál alantos tiszt ettől kezdve mint a távbeszélő század parancsnoka. Közben 1922. május 1-én főhadnaggyá, 
1928. május 1-én századossá léptem elő, 1938. május 1-én a vezérkari törzstiszti vizsga eredményeképpen so-
ron kívül őrnagy lettem. 1938. augusztus 1-én a debreceni VI. hadtest parancsnoksághoz osztottak be, de szept. 
1-ével már a Budapest-i I. hadtesthez helyeztek át. Ezt az áthelyezést a közbejött részleges mozgósítás miatt 
csak november 1-én hajthattam végre, addig a vezérkari osztályon szolgáltam ideiglenes beosztásokban. Az 
I. hadtestnél a letartóztatott hírszerző tiszt helyére osztottak be, de Csehszlovákia felbomlása miatt ilyen tevé-
kenységet folytatni nem kellett s nem is lehetett. Egyéb alkalmi munkákkal bíztak meg. Ez a szerv 1939. feb-
ruár 1-én a Vkf. 2. Koffába olvadt be s ott a Szlovák arcvonalra osztottak be. Az előbb említett okból ott sem folyt 
komoly munka, feleslegessé váltam. 1939. augusztus 15-ével Balassagyarmatra helyeztek át a 23./II. zlj. 
Vmk. parancsnokául. Innen 1939. november 1-én a miskolci VII. hadtest parancsnokságra helyeztek át vezér-
kari próba szolgálatra, ahol a mozgósítási osztály vezetője lettem. 1940. július elején a hadtestet mozgósították 
s én mint anyagi vezérkari tiszt vonultam el az Erdély-i arcvonalra. Ekkor vettek át mint beosztottat a vezérkari 
testületbe. 1941. október 1-én Budapestre helyeztek át a Bólyai János műszaki akadémiára harcászat és katonai 
földrajz tanárnak. 1942. május 1-én itt alezredessé léptem elő. 1942. október 1-től a H. M. (Vkf) 6. osztály osz-
tályvezető helyettese lettem, majd 1943. augusztus 1-től ugyanennek az osztálynak osztályvezetője. 1944. január 
1-én léptem elő ezredessé. 1944. október 16-án, mert a Szálasi rezsimben semmi szerepet nem voltam hajlandó 
vállalni s németellenes magatartásom közismert volt, Beregfy miniszter a honvédségben elsőként váltott le. 
1944. március 19-től Vörös János akkori vezérkari főnök a németek kívánságára több ízben le akart váltani, de 
Csatay honvédelmi miniszter ebbe nem egyezett bele. 29 esetben emeltek panaszt ellenem a német parancsnok-
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tam, hetenkint csak egyszer kellett végighallgatnom egy egyórás helyzetismertetést, 
mint más civil szerkesztőknek. Mégis roppant nyűg volt rajtam, hogy nyakamon az 
örv és fogva tart a póráz, ha tág is, ha hosszú is, és hogy idegen, különleges fegyelem 
alá tartozom, s a tudat, hogy mindez még így is csak ideiglenes, hiszen a tüzérség 

ságok. 1944. november 25-ig beosztás nélkül lakásomon tartózkodtam, ekkor a harctérre küldtek az akkor ala-
kult 30. gyalogezred parancsnokaként, de az ezred zászlóaljai a német hadosztályokba voltak beosztva, parancs-
noki hatásköröm nem volt. 1944. december 20-án ebből a beosztásból is leváltottak, mert nyíltan kijelentettem, 
hogy nem vagyok nyilas. Ekkor Németországba vezényeltek »átképzésre«, ezt a parancsot megtagadtam s csa-
ládomhoz Budapestre igyekeztem bejutni, de mire ideértem, a teljes körülzárás megtörtént. Ekkor beosztás nélkül 
Csepregen voltam február elejéig, onnan Bősárkányba rendeltek egy kiképző csoporthoz, beosztást nem kap-
tam, de szigorú megfigyelés alatt álltam. 1945. március 18-án nyugdíjaztak s Górba, az alakuló munkahadsereg-
hez munkaszolgálatra hívtak be. Itt közölték, hogy még írnoki beosztást sem kaphatok mint megbízhatatlan. Az 
orosz csapatok gyors előnyomulása miatt a munkahadsereg megalakulni nem tudott, Németországba települt át, 
én azonban ezt sem hajtottam végre, hanem Szentgyörgyvölgyön lemaradtam. 1945. április 16-án gyalog Buda-
pestre indultam családom megkeresésére, ahova április 28-án reggel megérkeztem. Még aznap jelentkeztem 
a Honvédelmi Minisztériumban, ahol Vörös János miniszter látszólag szívesen fogadott s mondotta, hogy azon-
nal adjam be az igazolási kérelmet, hogy beosztást adhasson. Én a kérvényt kellően felszerelni nem tudtam, 
Vörös azt mondotta, hogy ez csak formaság lesz nálam. Így történt azután, hogy Vörös és Pálfi rosszindulatú 
információja alapján az engem nem ismerő bizottság lefokozott és a népbírósághoz utalt mint háborús bűnös-
ként gyanúsítottat. A népbíróság fellebbezési tanácsa ezt a határozatot megsemmisítette, rangomat visszaadta 
s nyugdíjazásomat rendelte el. A népügyészség pedig az ellenem folyamatba tett bűnügyi eljárást a nyomozás 
eredménye alapján már a nyomozó eljárás során megszüntette s vádat nem emelt. A honvédelmi miniszter a nép-
bíróság határozata alapján 1945. szeptember 1-ével nyugállományba helyezett, nyugdíjamat folyósította. 1947. no-
vember 15-én a felülvizsgáló bizottság nyugdíjamat 25%-kal csökkentette. Nyugdíjam folyósítása 1950. szep-
tember 1-én az általános elvonáskor szűnt meg. Mint nyugdíjas ki akarván venni részemet az újjáépítésből, 
1946. augusztus elején a Ganz Vagongyárba vétettem fel magamat segédmunkásnak s itt dolgoztam mint beta-
nított lakatos 1947. május 1-ig, amikor betegség miatt ki kellett lépnem. 1947. szeptember 1-én Wellisch Győző 
építészmérnök vett fel mint anyagkezelőt és bérelőkészítőt s ott dolgoztam 1948. május 1-ig, a cég megszűné-
séig. 1948. május 1-én a Mechanikai dobozüzembe kerültem mint segédmunkás s itt dolgoztam 1949. decem-
berig s a cég leépítése miatt kellett kilépnem. 1950. március 13-án a Fővárosi Kertészet Pest építő üzemében 
kaptam munkát (XIII. Fóti út 25.) ahol most is mint adminisztrátor dolgozom. Fentiek összegezéseképpen: 
Szolgálati időmből 20 évet egyfolytában századszolgálatban töltöttem s kiképzéssel foglalkoztam. Csak 7 éven 
át voltam más beosztásokban. Magatartásomat megvilágítja az a körülmény, hogy az én századom volt az egyet-
len az országban, melynél 1926-tól 1936-ig egyetlenegy haditörvényszéki eset nem fordult elő s legkevesebb 
fegyelmi fenyítés lett kiszabva. Alárendeltjeim – esetleges találkozáskor – ma is örömmel sietnek üdvözölni, 
lakásomon is felkeresnek. Mint a 6. osztály vezetőjét igen gyakran a legnagyobb bizalommal felkerestek a balol-
dali, németek által üldözött pártok vezetői és tagjai, akiknek minden támogatást megadtam. Támogatást nyúj-
tottam a lengyel, francia hadifoglyoknak. Több üldözött zsidó családot segítettem, bújtatni segítettem, családom 
még az ostrom alatt is élelmezte őket s rejtegette. Politikai pártnak tagja nem voltam, jobboldali mozgalmakban 
részt nem vettem. Feleségem s két gyermekem van. Magánvagyonom sohasem volt, fizetésemből tartottam el 
szerény körülmények között a családomat. Feleségem az M.N.D.Sz. tagja, felvidéki földműves családból szár-
mazik. Leányom 1950-ben legjobb eredménnyel végezte el az üzemgazdasági főiskolát, mostanáig szervezési 
osztályvezető volt az Ikarus gyárban, most a minisztérium a Csiszoló gyárba helyezte át saját kérelmére terv-
statisztikusnak és szervezőnek. Fiam 1950-ben érettségizett, jelenleg súlyos tbc. után lábadozó, a kerületi DISZ 
szervezet titkárhelyettese. Külföldi rokonságom: 6 leány unokatestvérem él az Egyesült Államokban, levelezésben 
nem állok velük. Tudomásom szerint egy unokaöcsém jelenleg a Szovjet hadseregben tábornok s Moszkvában la-
kik, egy másik Sztálin-díjas író, könyve magyar fordításban is megjelent. Érintkezésben nem állunk, de a tábornok 
– akkor még ezredes – az ostrom megszűnése után azonnal keresett, de akkor még nem voltam Budapesten. Nagy-
lucskay Sándor ny. ezredes.” A sorsok néha érdekesen kereszteződnek: vajon tudta-e Nagylucskay ezredes, hogy  
a háború után Szabó Lőrinc írta meg a deportálásban részben elpusztult Wellisch család sírboltjának feliratát? Avagy 
éppen ezen a réven kerültek mindnyájan egymással kapcsolatba? Ez utóbbi lehet a valószínű. (Lásd: A Wellisch-
család síremlékére készített felirat 1–2, [Öt rokon emlékét…], in: Szabó Lőrinc Összes versei, 2. kötet, 749–752.)
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folyton nyújtogatta utánam a kezét s követelt vissza, egyre magasabb parancsokra  
hivatkozva. De legalább nem kellett összerezzennem otthon minden csengetésre, 
hogy jön a behívó: be voltam híva… Somogyváry Gyula mellett dolgoztam, névleg, 
eleinte még az ún. szolgálatot se kellett ellátnom.75 Viszont restelltem, hogy semmit 
se tegyek, így hát ártatlan, kulturális tippeket adtam, a svájci hadseregnek egy pla-
kátjára emlékszem, amelyet én láttam egy lapban s mi is leadtunk, magyar–spanyol 
történelmi és kultúrkapcsolatokat próbáltam kiásni, amire szükség volt, szóval nagy 
„mellébeszélést” végeztünk. A németek bevonulása után Somogyváryt elvitték,76 en-
gem pedig Darvas János kollégám77 beszervezett a Képes Tábori Újság-hoz, társszer-
kesztőnek. Ott is úgyszólván civil munkát végeztünk, csak ekkor már sokat rángattak 
ide-oda. A tüzérség folyton követelt vissza ekkor is. Az osztály azonban szeretett, 
becsült, a költőt nézte bennem s a kényszerhelyzetet, s nem adott ki.78 Mikor Szálasi  
jött,79 a Ké pes Tábori egész vezetőségét elcsapták, új szerkesztő jött, ártalmatlan em-
ber volt különben az is.80 A lapba én előzetesen Bajor Gizivel csináltam interjút,81 és 

75 A Vers és valóságban ehhez hozzáfűzi: „Somogyváry százados azzal fogadott már mint hadnagyot, hogy 
ő csak százados, de én tábornok vagyok a költészetben. Megtartott azonban tüzértiszti mivoltomban, mert így 
a sajtóosztálynál is könnyebben segíthetett. Szóval hát egyénileg ettől kezdve könnyebb volt a dolgom, és távol 
tartottak veszélyektől, a fegyelem és az időbeli kötöttség azonban változatlanul nyomott.” (Szabó Lőrinc: Vers 
és valóság, i. k. 139.)

76 A németek bevonulásakor szintén berendelték a VKF-re, erről a napjáról pontos emlékezést ismerünk: 
Tombor Tibor szintén a VKF-en szolgálatot teljesítő újságíró szerint (PIM Hangtára, 382./1985. március 18.) 
március 19-én a VKF-re az összes katonai állományú beosztottat azonnalra behívták, és egész nap ott tartották, 
telefonálni sem engedték őket; Tombor emlékezése szerint Szabó Lőrinc a vesztegzár miatt őrjöngött, féltve 
barátait, akiket nem tud értesíteni, hogy felkészítse őket a megszállás veszélyeire (lásd még az Egy eszmélet 
története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 343. számú jegyzetét).

77 Darvas János (1891–1985) újságíró, korábban a Prágai Magyar Hírlapnál dolgozott Szvatkó Pál mel-
lett, 1939-től, amikor Szvatkó vette át a Magyarország vezetését, Darvas lett a helyettese.

78 A Vers és valóságban ezt így mondja el: „Még később az úgynevezett Képes Tábori Újság egyik feltüntetett 
szerkesztője lettem, de ez csak pro forma, hivatalból volt így, a lapot a Hadügyminisztérium szerkesztette, és én 
legfeljebb egy-egy baráti novellát tudtam benyomni a lapba. Ez a hivatalból elrendelt névleges szerkesztői mun-
kaköröm, ez a látszat volt aztán az oka annak, hogy 1945 nyarán szintén voltam némi kényelmetlenségnek kitéve; 
Illyés Gyula szavatolására azonban egy délelőtt tartott az egész. Sajnálom, hogy nem jelent meg egy cikk, melyet 
saját magam írtam, címe ez volt: Kárpátok a Holdban. Tudniillik egy holdtérképen felfedeztem az ott Kárpátok-
nak, Appennineknek stb. nevezett hegyvonulatokat, s ezekről írtam.” (Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 139.; 
Az említett elbeszélés a PIM Kézirattárának hagyatéki letétjében, publikálta Kemény Aranka: A nyolcezer méteres 
Kárpátok. Földrajzi fejezetek egy csillag regényéből, in: Emlékezések és publicisztikai írá sok, i. k. 750–753.)

79 Szálasi Ferenc (1897–1946) 1944. okt. 15-i hatalomátvételekor.
80 A Képes Tábori Újság 47. 1944. november 18-i számát már Zoltán László karpaszományos őrmester 

jegyezte felelős szerkesztőként és kiadóként. Szabó Lőrinc neve az impresszumon nem szerepel.
81 Bajor Gizi (1893–1951): színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja, Kossuth-díjas (1948), kiváló 

művész (1950). Férje 1933-tól dr. Germán Tibor (1888–1951) orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár. Attól való 
paranoiás félelmében, hogy feleségének agydaganata van, és ebből adódóan teljes süketség, kínokkal járó hal-
doklás vár rá, 1951. febr. 12-én megölte, s tettét követően öngyilkos lett. Sokáig élt az a feltevés, hogy közösen 
vetettek véget életüknek. Szabó Lőrincet egy diákkorában felébredt, viszonzatlan és soha meg-nem-vallott von-
zalom fűzte a színésznőhöz, melyet „gyermekkoromban megindult autoszuggesztiós távszerelemnek” nevezett 
(Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 124.), a húszas évek második felében egyes verseinek ihletője volt, ezek 
közül hármat 1943-ban a Régen és most című kötetben megjelentetett (Tíz éve, Vereség és fájdalom, Mint jár-
vány vagy zsarnok látogató). A színésznőről szól a Tücsökzene 298. verse A legédesebb címmel. Bajor Gizi tra-
gédiája fölbukkan A huszonhatodik év Öngyilkosok című szonettjében. Az említett interjú: Bajor Gizi óvóhelyet 
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Márkus Emíliával!!82 Támadtak érte, persze! Egyszer aztán a tüzérségtől olyan ma-
gas parancs jött, s az új vezetőség engem már mint megbízhatatlant kezelt: s kiad-
tak lőszertisztnek. A Szent László hadosztály83 akart elvinni. Szerencsére elhúzódott  
a kiadás dolga s mire odavezényeltek, már volt ott három vagy négy igazi tüzértiszt 
lőszeresnek. Így aztán, megint respektálva a költőt, visszaengedtek a VKF VI.-hoz 
(közben VKF 2. lett a neve). Szörnyű volt ez a tánc, ez a szakadatlan zaklatás! Alig 
érkeztem vissza az osztályhoz, az egész alakulatot elvezényelték Nyugat-Magyaror-
szágra, Csepregre és Noszlopra. Senkinek se volt kedve hozzá. A családot is vinni kel-
lett volna. Borzalmas lelkiállapotban voltam. Noszlopra kerültem. Új beosztásom az 
volt, hogy a feldolgozó csoportban fogok dolgozni: stílusjavítás! tanár úr!84 De erre se 
került sor. Csikós ezredes, a költő,85 néhányunkat visszahozott Pestre. Itt hamarosan 
egy óriási helytállásba kényszerültem. Az új, politikai vezetőség, amely élet-halál ura 
volt, maga elé citált: értesültek róla, hogy én az „egyik legelső” magyar költő vagyok 
s azt a parancsot kaptam, hogy írjak buzdító verseket és cikkeket, más dolgom nem 
lesz, hetenkint csak egyszer kell bemennem, bemutatnom a produkcióimat. Vissza-
utasítottam, ahogy előbb is sok állást visszautasítottam az elmúlt évek alatt: én nem 
politizálok! „Ha Petőfinek nem derogált indulókat írni, mért tartom én szégyennek?” 
Megmagyaráztam, hogy én más alkat vagyok, hagyjanak a helyemen vagy csinálja-

épít. Képes Tábori Újság, 1944. április 22. 12. Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, 
i. k. 738–740.

82 Márkus Emília (1862–1949) a Nemzeti Színház művésznője; unokája, Nizsinszky Tamara Szabó Lőrinc 
leányának, Gáborjáni Klárának barátnője. Az említett interjú: „Naponta imádkozom mindnyájukért!” Komoly 
és derűs beszélgetés Márkus Emíliával, aki hetven évvel ezelőtt lépett először színpadra. Képes Tábori Újság, 
1944. április 29. 12., Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 745–748.

83 A háború után „fasiszta, elit hadosztálynak” kiáltották ki, melyet a nyilashatalom hozott létre; ezzel ellen-
tétben: még 1944. október 12-én Csatay Lajos honvédelmi miniszter rendelkezett a felállításáról, parancsnoka 
kapcsolatot talált az ellenállással is (lásd Szakály Sándor tanulmányát az Új Idő 1989. márciusi különszámában).

84 Amikor 1944 őszén visszakerült Szabó Lőrinc a VKF-re, akkor már beolvasztották az osztályt a 2-ik osz-
tályba, amely az elhárítás volt, ekkor kerülhetett „tábori posta cenzúrázására” (Bírákhoz és barátokhoz, i. k.), 
„stílusjavításra”.

85 Csikós Jenő (1897–?) katonai író, Ungarische Soldatenbriefe aus sechs Jahrhunderten címen magyar 
katonaírók antológiájának előszavát írta (1944), amelyben Zrínyitől az első világháborúig terjedt a válogatás. 
Életrajza: Csikós Jenő, vitéz (Zalaegerszeg, 1897. október 28.) ezredes: 1915-ben végzett a pécsi m. kir. honvéd 
hadapród iskolán. Zászlósként, hadnagyként, majd főhadnagyként szolgált az I. világháborúban 1915. március 
15-től 1918 november 1-jéig, ahol megsebesült és érdemeiért többszörösen kitüntették, 1932. február 1-jével 
a Honvédelmi Minisztérium VI/5. osztályán önálló fogalmazó, majd irodavezető. 1940. március 1-jével ke-
rült a VKF 2. osztályára, 1940 júliusa–szeptembere folyamán propagandaszázad-parancsnok az észak-erdélyi 
bevonuláskor, 1940 októberétől a VKF 2. osztályán a haditudósító század parancsnoka lett, 1941 áprilisában 
mint a haditudósító század parancsnoka, részt vett a délvidéki bevonulásban is, 1942. augusztus 1-jétől a VKF 
2. osztályából vezényelték a VKF 6. osztályán működő haditudósító osztály parancsnoki beosztásába. 1943. 
május 1-jével nevezték ki ezredessé. 1943. május 15-ével állománykezelés szempontjából is áthelyezték a VKF 
6. osztályára, 1943. október 1-jével a VKF tudósító osztály pótkeretének parancsnokává nevezték ki, amely 
Budatétényben állomásozott, egyben 1944. szeptember 30-ig a tudósító zászlóalj parancsnoka volt, 1945. január 
18-án a 2. kerületparancsnokság állományába osztották be, ahol a budapesti illetőségű honvédtisztek családjait 
gondozó törzsbe nyert beosztást. A szovjetek 1946 januárjában letartóztatták és „hadifogságba” hurcolták. Szabó 
Lőrinc és Csikós Jenő kapcsolatának személyesebb jellegére is utalhat a PIM Könyvtára aprónyomtatványai 
között a hagyatéki letétben őrzött gyászjelentés, amely Csikós Jenő ezredes testvérének, Csikós László m. kir. 
Honvéd őrnagy, a m. kir. 10. honvéd hegyi határvadász zászlóalj parancsnokának 1944. november 9-i hősi 
haláláról értesít.
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nak velem akármit, de propagandára nem vállalkozhatom. Néhányan közbeléptek, 
Csikós ezredes mellettem szólt, s végül – leszereltek! Ez november 15-én vagy pár 
nappal előbb történhetett. Irataimat futárposta útján rendezték, így már nem kellett 
visszautaznom egy bejegyzés végett Noszlopra, ill. Csepregre; szürkekönyvemben 
ezért – formai késedelem – nov. 25-ös, illetve 30-as dátum áll. Az egész közjáték 
talán tíz napig tartott, a nyugat-magyarországi.86 Itthon folytattam polgári életemet. 
A szerkesztőségben dolgoztam, s mikor a lap, mint a többiek, hat személyre új fel-
mentési kontingenst kapott, most már engem is felmentettek.87 Életemben először!!! 
Maradhattam Pesten! Ha abban a percben katona lettem volna, nem lehetett volna 
érvényes rám a felmentés: csak civil kaphatta! 1918 óta ez volt az első igazi szeren-
csém. S ekkor történt, hogy a magam felmentésekor a sajtófőnökségen Illyés Gyuláért 
szót emelve, kulturális érvekkel úgy síkraszállva, ahogy énértem senki se szólalt fel, 
mentesítést kaptam őneki is, bár ő nem tartozott lapkötelékbe, s így nem volt, nem lett 
volna rá jogalap a felmentésére.88

86 Az elbocsátási cédulája: KÉP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 Lásd az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 211. számú jegyzetét.
88 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 13–16.
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Majd a saját szabadulását és az Illyéssel kapcsolatos történetet kiegészítve írói védőbe-
szédében ismétli el:

Áldottam a sorsot, hogy ekkor végre – és váratlanul – leszereltek, november 13-án 
vagy 15-én. Pedig ezt nem a sors harcolta ki, hanem én. Azzal, hogy megtagadtam 
egy speciális „könnyű” – irodalmi – szolgálatot. Az új politikai vezetőség ugyanis 
végre megtudta, hogy „egyik első költője” vagyok az országnak. „Micsoda szamár-
ság téged tábori posta cenzúrázására használni!” És az osztályvezető-helyettes, aki-
nek szemrebbenése is parancs volt nálam sokkal nagyobb urak számára, felajánlotta, 
hogy mentesít minden szolgálat alól, legyek író, dolgozzam nekik, írjak harci dalokat, 
hazafias buzdításokat, hetenként csak egyszer kellene nála jelentkeznem a termésem-
mel, ő semmibe bele nem szól, s utóvégre „ha Petőfinek nem derogált, te is kiállhatsz 
a tolladdal a haza védelmére!” Messze vezetne részletesen elmondanom a beszélge-
tésünket, én ismertettem magamat, a képességeimet, s azt hiszem, egy szerencsés ha-
sonlattal sikerült meggyőznöm – „Van tölgy és van galagonya és gyöngyvirág és 
almafa, s egyik sem tudja azt teremni, amit a másik”, ez vagy ilyesmi volt a hason-
lat –, szóval: sikerült meggyőznöm, hogy én nem politizáltam soha, nem tudok csak 
egyéni, lírai dolgokat megírni stb.: a végeredménye az lett, hogy végül Csikós ezredes 
baráti javaslatára leszereltek! Talán soha életemben nem voltam olyan boldog! Civil 
voltam! Katonakönyvemet, későbbi bejegyzéssel, Csepregről szereztem vissza, nagy 
nehezen, odautaznom már nem kellett érte…

Tovább dolgozhattam tehát a Magyarországnál. Az volt az érzésem, hogy megme-
nekültem. De még történtek ijesztgetések. Viszont ebben az időben a lapok felmentési 
kontingenst kaptak, hat-hat személyre, „aki nem katona”. Én, e pillanatban, nem vol-
tam az, tehát – életemben először – engem is beadtak a listán: felmentettek. Röviddel 
később új rostálás, újabb veszély és izgalom; de az újabb érvényesítést is megkaptuk. 
Ekkor történt az Illyés Gyula-eset. Találkoztam Illyésékkel, véletlenül, mert már buj-
kált; irtózatos lelkiállapotban volt, az új rendelkezések szerint – hiába gyomorbajos –  
mint betegszabadságosnak neki is jelentkeznie kellett, és talán Győrbe utaznia, hogy 
ott, katonai kórházban gyógyítsák ki. (Ezt a rendeletet később módosították, de én 
most a számunkra adott helyzetről beszélek.) Illés Endre is jelen volt a találkozón-
kon.89 Százféle mentőötletet vetettünk fel és kellett elejteni; megoldás nem kínálko-
zott. Roppantul sajnáltam Illyést, régi barátok voltunk (és vagyunk). Én az Athenaeum 
Nyomdára gondoltam, hogy oda talán be lehetne szervezni „hadiüzemi munkásnak”. 
Csakhogy azonnali segítség kellett! S az nem volt. Mikor aztán másnap hivatalból fel 
kellett mennem a miniszterelnökségi sajtóosztályra s ott ácsorogtam vagy tíz órát, 
a rengeteg újságíró kollégát nézve elfutott a keserűség, hogy íme, ők megszabadulnak, 
de egy nagy költőnek nincsen jogosultsága kímélt kezelésre, elviszik, ki tudja, mi lesz 
vele. Saját hatévi kínlódásom tökéletesen átéreztette az ő lelkiállapotát. Ezért, mikor 
gépiesen már mind megkaptuk végre a fehér lapjainkat, elköszönéskor hirtelen el-
határozással odaálltam Varga h. sajtófőnök elé, akit akkor láttam először életemben, 
s rögtönözve elmondtam, hogy ki Illyés Gyula: zseniális költő, örök magyar érték, el 
akarják vinni katonának, irtózatos lelkiállapotban van. „Nem tudom – mondtam –, mi 

89 Illés Endre (1902–1985) író, esszéista, drámaszerző, kiadói vezető (Révai, Szépirodalmi).
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a véleménye ennek a hivatalnak róla és őneki erről a hivatalról, de azt tudom, hogy 
Illyést rezsimektől függetlenül meg kell menteni! Nem lehet rendszer, melynek ne 
válnék dicsőségére, hogy kivételt tesz. Ezt a kivételt kérem én, nem tudok másra hi-
vatkozni, mint a hitemre, a meggyőződésemre, a művészi hitvallásomra. Képtelenség 
formai vagy bármi más ok miatt őt prédául dobni veszélyeknek. Nem tartozik újság 
keretébe? rossz helyen nyújtom be a kérvényemet? nem lehet precedenst teremteni? 
Én az ellenkezőt hirdetem: egy nagyobb, örök keretbe tartozik és igenis precedenst 
kell teremteni!” Arcom tüzelt, szívem dobogott, saját keserűségem is beszélt belőlem, 
hiszen azt a beszédet mondtam el, amit énértem hat éven át nem mondott el senki. 
Varga láthatóan megrendült, gondolkozott, aztán azt mondta: „Jól van, jöjjön fel Il-
lyés, megadom a felmentését.” „Most, rögtön, hadd vigyem neki azonnal a jó hírt!” 
Újabb néma negyed perc. Aztán: „Hát jó.” … (Megjegyzem, Tamási Áront is szóvá 
tettem, ő régebbi évjárat, s orvosi bizonyítványa is volt, az ugye nem égetett ennyire, 
de elvben rá is kiterjesztették a mentesítést…) A felmentési iratokat Varga rögtön ki-
állította, lepecsételte, és én úgy jöttem le a Várból, mint aki nem a földön jár. Másnap 
délben Illyésné átvette az iratokat, este pedig nálunk, majd Szegi Paliéknál90 vala-
mennyien együtt ünnepeltük a szabadulást…

Boldogan és röstelkedve tártam fel most ezt az ügyet, kénytelenségből, de büsz-
kén is: ez helytállás volt megint, kemény és igaz. Mint a weimari, mint a lillafüredi, 
mint a kultuszbeli akció, s mint az, amelyet, nemegyszer legnehezebb körülmények 
közt, a magyar kultúráért, a világkultúráért, betűkkel és szellemekkel harcolva anyagi 
bajokkal és testi gyöngeségekkel küszködve, éjjel-nappal robotba fogottan, annyi éven 
át oly sok százszor és ezerszer végeztem az íróasztalomnál, tanulva s a műveimet ké-
szítve és javítva szakadatlan.91

Leszerelésemkor közölték velem, hogy eltelvén az előírt három év a legutóbbi elő-
lépésem óta, főhadnagy lettem, illetve tudtomon kívül már július 1-je óta az voltam.92 
Természetesen a szorongás nem hagyott el ezután sem, s joggal: a tüzérség megint 
jelentkezett, s el akart vinni Győrbe. Szerencsére a felmentés jogerős volt, vagy jó-
indulat annak minősítette, s Pesten maradhattam. – –93

* * *

1951 nyarán azután még egyszer beidézik, nyilvántartásba veszik, önéletrajzot kérnek 
tőle. Ebben az írásában még egyszer elhelyezi katonaságainak történetét élete menetében, 
sőt pályaképe alakulásával is szembesíti.

90 Szegi Pál (1902–1958) költő, műfordító, szerkesztő; Szabó Lőrinc régi barátja, a Naplóban gyakran Pali, 
Sz. Pali néven szerepel; szovjet hadifogságból a Napló írása idején érkezik haza.

91 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i, k. 231–233.
92 Ezt katonakönyvébe is bevezették hivatkozással: „Honv. Közlöny” 1944. nov. 13. 51. száma, 1014. old.: 

„1944 évi július hó 1-ével 1944 jul 1-i ranggal a tüzérségnél tartalékos főhadnaggyá kinevezték”. A közlöny az 
MTAKK újabb hagyatéki szerzeményei között: Ms 2277/26 (lásd a 155. oldalon).

93 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 16.
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Szabó Lőrinc tart. hadnagy (főhadnagy?) életrajza94

Szabó Lőrinc író vagyok, a Magyar Írószövetség tagja, a Magyar Népköztársaság Iro-
dalmi Alapjának tagja, Budapest, II. ker. Volkmann utca 8. szám alatti lakos, vagyon-
talan, nős, két gyermek apja. Részt vettem az első és második világháborúban, mint 
a magyar honvédség tagja, frontonsoha sem szolgáltam. Legmagasabb rendfokoza-
tom a főhadnagyi volt, azonban ez a kinevezés – hallomásom szerint – az időpontja 
miatt állítólag95 érvénytelen, úgyhogy csupán kötelességszerűen említem meg, miután 
mostani behívójegyemen is így szerepelek.96

1900. március 31-én születtem, Miskolcon. Édesapám néhai Szabó Lőrinc volt, 
néhány esztendei gimnáziumi tanulás után a latin miatt lakatosnak ment, majd a Ma-
gyar Államvasutaknál fűtő, mozdonyvezető majd főmozdonyvezető lett és mint moz-

94 A költő hagyatékában maradt gépiratos indigós másolat alapján közöltem: Egy különös önéletrajz mar-
gójára. Délsziget, 1988. 11. 17–22.; majd pedig kötetben: Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, 13–21.; jelen 
közlés a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött, a költő autográf javításaival ellátott anyag alapján.

95 A gépiratba saját kezű tintaírásos beszúrása.
96 A behívójegy: (lásd a 156. oldalon)
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donyfelvigyázó halt meg 1947-ben, Debrecenben.97 Apai nagyapám 1848-ban tábori 
lelkész volt Kossuth Lajos seregében. Családom ekkortájt általában még használta 
a Gáborjáni előnevet; én magam ezt legfeljebb szükségből, megkülönböztetésül, hiva-

197 Nem 1947-ben, hanem 1946-ban, és nem Debrecenben, hanem Sárándon, Debrecenben csak temették, 
1946. augusztus 1-jén, pénteken.
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talos okmányokon használtam s például valamennyi megjelent könyvemen kezdettől 
fogva csak mint Szabó Lőrinc jegyeztem a nevemet.

Édesanyám, néhai Panyiczky Ilona, falusi gépésznek a lánya volt és 1948-ban halt 
meg Miskolcon.98

Ifjúságom első esztendeit Miskolcon és Balassagyarmaton, a serdülőkort egészen 
1918 végéig Debrecenben töltöttem. Ennek a vándorlásnak az volt az oka, hogy apá-
mat a MÁV többször áthelyezte. Elemi iskoláimat Balassagyarmaton kezdtem, majd 
Debrecenben fejeztem be és a debreceni református kollégiumban végeztem közép-
iskoláimat is. Könnyen tanultam, szüleimnek bizonyára nehezükre esett volna három 
gyermek taníttatása, ezért saját magam körülbelül 12 éves koromtól kezdve óraadásból 
pénzt szereztem, bizonyítványaimmal pedig iskolai jutalmakat. Így például évenkinti 
színjeles bizonyítványaimért a MÁV-nak nem tudom milyen alapítványából évenkint 
kaptam néhány aranyat, ami tízkoronás akkori bankjegyeknek felelt meg. A magyar 
vidéket és falvakat és a nép életét ezekből az ösztöndíjakból ismertem meg vakációs 
nyaralásaim során, többnyire rokoni társaságban. (Életemet egyébként részletesen fel-
tárja Tücsökzene c. 1947-es munkám háromszázötven verse.)

Irodalmi érdeklődésem 14–15 éves koromban kezdődött, akkor ismerkedtem meg 
a Nyugat folyóirat íróinak, Ady Endrének, Babits Mihálynak, Móricz Zsigmondnak, 
Tóth Árpádnak a munkáival,99 akik később barátaim lettek. Ekkoriban tárult fel előt-
tem a XX. Század [sic!] című folyóiratnak, a radikalizmusnak és szocializmusnak az 
eszmevilága is. Mindent igyekeztem megtanulni, amihez hozzájuthattam, így minden 
melléktantárgyat, például a gyorsírást, külföldi nyelveket. Különleges vonzalom 
fűzött a természettudományokhoz, gépészmérnök akartam lenni. Aránylag jól megis-
merkedtem már akkor a külföldi modern irodalmi és művészeti irányzatokkal, nagyon 
elméleti hajlandóságú, álmodozó gyerek voltam, úgynevezett „könyvmoly”,100 noha 
ugyanakkor rendkívül érdekelt és izgatott minden realitás. Az első világháború miatt, 
amely a vége felé már előbbre tette a katonakötelezettség időpontját, a rendes idő-
pontnál mintegy negyedévvel hamarabb tettem úgynevezett hadiérettségit 1918 kora 
tavaszán, mert engemet is behívtak a debreceni 3-as honvédekhez.

Ekkor kezdődött első katonáskodásom. Gyalogsági kiképzésünket tiszti-iskolai tan-
folyam keretében foganatosították. Meg kell vallanom, féltem magától a katonásko-
dástól is, mint elméleti és kissé ügyetlen, esetlen fiú, még jobban féltem azonban  
a tiszti-iskolától, mert nyomát sem éreztem magamban semmi olyanféle „snájdig-
ság”-nak, amely jobb módú fiatal bajtársaimat kitüntette. Azt hiszem, az eszem és jóté-
kony ijedtségem együttes ereje volt az, ami101 váratlan eredményhez segített: a gya-
logsági tiszti-iskola valamennyi növendéke közül én lettem az első, a rangelső. Ennek 
viszont az lett a következménye, hogy a második és harmadik helyezett bajtársammal 
együtt iskola után hadügyminiszteri rendeletre áthelyeztek a tüzérséghez. A dolog 
magyarázata az volt, hogy a gyalogság és tüzérség pontosabb együttműködésének el-

198 Nem 1948-ban, hanem 1947-ben. Miskolcon az ún. Deszkatemetőben temették, lásd a Tücsökzene  
A miskolci „Deszkatemplom”-ban című versét.

199 a munkáival: tintaírással az olvashatatlanra kitörölt gépírás fölé írva.
100 A könyvmoly szó utólag tintával lett idézőjelbe téve.
101 volt az, ami: utólag, tintával egy olvashatatlanná kihúzott géppel írott szó fölé írva.
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érése céljából ebben az időben a Monarchia hadi vezetői szükségesnek látták a tü-
zértisztek előzetes teljes gyalogostiszti kiképzettségét: 1918 nyarán tehát valamennyi 
gyalogos tiszti-iskola három legjobbnak talált növendékét még egy tiszti-iskolára, 
tüzérségibe vezényelték át.

Átvezénylésemkor tisztijelölt-tizedesi rangom volt. A szegedi I. honvéd lovas tü-
zérosztályhoz kerültem, onnan csakhamar tovább vittek az említett különleges tüzér-
tisztképző iskolába, amely Lugoson egy barakktáborban és a szomszédos lőtereken 
állomásozott. Ekkor azonban már mindenki érezte az összeomlás előszeleit, a tisztek 
is, de még jobban a legénység és az iskola növendékei: szaktanulás helyett többnyire 
inkább politikai, társadalmi, forradalmi elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkoz-
tunk, persze titokban, úgyhogy én magam például még lovagolni sem tanultam meg. 
De különben is a tanfolyam alig kezdődött meg, a Károlyi-forradalom máris szétfújta, 
úgyhogy bár tüzérek voltunk, a tüzérség dolgaiból úgyszólván semmihez sem értettünk. 
Az októberi magyar forradalom híre az egész iskolát szétugrasztotta, legtöbben már 
egyénileg vergődtünk haza. Én Budapesten szereltem le és beiratkoztam az egyetemre.

Először a Műegyetemre mentem, érdeklődésem igazi iránya azonban napok alatt 
átvitt a bölcsészeti tudományokhoz. Latin, magyar, német, esetleg franciatanár akar-
tam lenni. Az egyetemen Babits Mihály mellé kerültem, akit verseimmel és versfordí-
tásaimmal már előbb felkerestem a Nyugat szerkesztőségében és aki csakhamar barát-
jává fogadott. Ekkori egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan tisztviselője lettem 
az 1919-es Közoktatásügyi Népbiztosság ú. n. „Könyvtárügyi Megbízottak” című in-
tézményének, amelyből később az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai Intézetet 
szervezték. Az intézet vezetője dr. Dienes László volt, én pedig a helyettes vezetőnek, 
Kőhalmi Bélának a titkára lettem, amit elsősorban gyorsírói tudásomnak – percen-
kénti 350–400 szótag – és irodalmi tájékozottságomnak köszönhettem. Párttag nem 
voltam ugyan, ahogyan később sem léptem be semmilyen pártba, mindamellett rész-
ben ez a tisztviselői szereplésem volt az oka annak, hogy a Tanácsköztársaság meg-
szűntével nem tértem vissza az egyetemre. Író lettem, Babits Mihály pedig, mint ifjú 
költőt, magához vett: mintegy két esztendeig közös lakásban éltünk s tőle tanultam 
sok mindent, bölcseletet, esztétikát, együtt dolgoztunk, sok görög és latin auktort ol-
vastunk közösben és ő tanított meg angolul, úgy ahogy ezt a nyelvet ő tudta, vagyis 
pusztán szemmel, a kiejtés tulajdonképpeni ismerete nélkül.

Ezutáni életemet elmondani meglehetősen terjedelmes regény volna. Mint író, egész 
életemben ennek a nyersanyagát dolgoztam fel, úgyhogy a részletei meglehetősen köz-
ismertek. Költő voltam és a tudományok vonzottak. Minthogy tanár nem lett belőlem és 
élnem kellett, újságíró lettem, Az Est-lapok munkatársa, amivé első versfordítás-köteteim-
nek és saját könyvemnek bizonyos sikere, de még inkább a már említett gyorsírás-tudás 
tett. A lapnál nagyon keveset írtam, inkább a riporterek stílusának javítása lett a feladatom, 
lektor voltam tehát, olyan tanárféle segédszerkesztő, amilyen Tóth Árpád is volt ugyanott.

Csakhamar megnősültem, néhai dr. Mikes Lajosnak, a kritikusnak és műfordító-
nak, a Kommün alatti Marx-fordítóbizottság volt elnökének a lányát vettem el, Klárát, 
akitől két gyermekem született. Feleségem a Természettudományi Múzeum Növény-
tárának gombapreparátora.102

102 Ez utóbbi mondat tintaírással utólag beillesztve.
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Gyermekeim: az 1923-ban született Klára, művésznevén Gáborjáni Klára, jelen-
leg és már évek óta a Magyar Rádió színtársulatának tagja, és az 1929-ben született 
Lőrinc Lajos, a verseimből ismert „Lóci”, a csepeli RM művek adminisztratív tisztvi-
selője, a Csepeli Vasas röplabda-csapatának,103 bajnokcsapatunknak a tagja, országos 
válogatott, aki pár héttel ezelőtt nyerte el „a Népköztársaság kiváló sportolója” című 
legnagyobb jelenlegi sportkitüntetést.

1921-től kezdve tehát újságíró, segédszerkesztő, lektor voltam, ez volt megélhe-
tésem alapja, mindvégig lényegesebb volt azonban a szépírói tevékenységem, amely 
az ország csaknem valamennyi folyóiratával kapcsolatba hozott, elsősorban, mint már 
említettem, a Nyugattal s a későbbi Magyar Csillaggal.

Szépirodalmi munkásságom saját verseim írására és kritikai munkásságomra tago-
zódik, másrészt pedig a versfordításaimra. Latin, görög, angol, francia és német lírai 
művek tolmácsolásán kívül szláv és egzotikus népek költői alkotásainak elég szép 
számú termékét vittem magyar közönség elé. Mintegy ezer eredeti versem és ugyan-
annyi versfordításom jelenhetett meg három évtized alatt. A szláv és az egzotikus fordí-
tásokat közvetítő nyelvek vagy nyersfordítások segítségével végeztem; a külön felsorolt 
nyelvekből közvetlenül tolmácsoltam, említettem, hogy angolul és franciául jól értek, 
de gyengén beszélek; németül beszélni is jól tudok.

Utaztam: Erdélyben, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Dalmáciában, Bulgáriá-
ban, Ausztriában, Németországban, Olasz- és Franciaországban és „bekukkantottam” 
néhány napra Egyiptomba is.

Hogy a fentebb körvonalaiban jelzett idő és élet során mint író, mit dolgoztam, 
csak összefoglalóan tudom itt jelezni, kezdettől fogva mindmáig egybefoglalva vers-
köteteim és műfordítás-köteteim címét, megjelenési évszámát és kiadóját.

Verskötetek:
Föld, erdő, isten, 1921, Kner, Gyoma.
Kalibán! 1923, Athenaeum, Budapest.
Fény, fény, fény, 1925, Kultúra, Budapest.
A Sátán műremekei, 1926, Athenaeum,104 Budapest.
Te meg a világ, 1932, Kner.
Különbéke, 1936. Athenaeum.
Reggeltől estig, 1937, Bibliofil-Szövetség, Budapest.
Válogatott versek, 1934, Debrecen, majd 1937 stb. Debrecen, majd Budapest, Singer 

és Wolfner.
Harc az ünnepért, 1938, Singer és Wolfner.
Régen és most, 1943.
Sz. L. „Összes Versei”, I. és II. kiadás, 1943, Singer és Wolfner.
Tizenkét vers, Szalay Lajos tizenkét rajzával, 1943, Singer.
Tücsökzene, 1947, Magyar Élet, Budapest.

103 A labda szót p-vel írja.
104 Kiadóként akkor induló folyóiratának, a Pandorának a nevét tünteti fel a kötet.
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Versfordítás-köteteim:
Omár Kháyyám: Rubáiyát, 1923, 1930, 1943, Táltos, Kner, Új Idők.
Coleridge: A vén tengerész, 1921, Kner.
Shakespeare szonettjei, 1921, 1924, Genius, Budapest.
Baudelaire: A romlás virágai (Babits Mihállyal és Tóth Árpáddal együtt), 1923, 1925, 

1943, Genius, Révai.
Verlaine: Válogatott versei, 1926, Athenaeum.105

Goethe-Antológia106 (Turotzi-Trostler Józseffel107), 1932, Kner.
Villon: Tíz balladája (Hincz Gyula rajzaival) 1939, Új Idők.
Villon: A nagy testamentum, 1940, 1941, Új Idők.
Shakespeare: Atheni Timon, 1936, 1948, Új Idők, Franklin.
Shakespeare: Ahogy tetszik, 1936, 1948, Új Idők, Franklin.
Shakespeare: Macbeth, 1939, 1948, Új Idők, Franklin.
H. Kleist: Amphitryon, 1938, Új Idők.
Shakespeare: Troilus és Cressida, 1948, Franklin.
Racine: Andromache, 1949, Franklin.
„Örök Barátaink” I. kötet, a költő kisebb műfordításainak első gyűjteménye, 1941, 1942, 

1943, Új Idők.
„Örök Barátaink” II. kötet, a költő kisebb műfordításainak második gyűjteménye, 1948, 

Egyetemi nyomda.
Shakespeare Szonettjeinek új fordítása, kétnyelvű kiadásban, 1948, Franklin.
Molière: Az Embergyűlölő, 1950, kiadás előtt, Szépirodalmi Könyvkiadó.
Molière: Psyché, 1950, kiadás előtt, Szépirodalmi Kiadó.
Szabó Lőrinc: Válogatott Műfordításai, 1950, Franklin.

Kiadványok:
Tóth Árpád Összes Versei, 1941, 1948, Athenaeum.
Tóth Árpád Összes Versfordításai, 1942 stb., Révai.

Megemlítem, hogy fordított műveim közül számos színdarabot játszott a Nemzeti 
Színház, pl. tavaly illetve tavalyelőtt Shakespeare „Ahogy tetszik”-jét és a „Macbeth”-et. 
Sok munkám jelent meg a felszabadulás utáni antológiákban, így a Puskin-, Goethe-,  
Nyekrászov-, Lermontov-, Mickiewicz-108 stb. antológiákban. Mostanában Heine-, 
Horatius-, és sok más fordított versgyűjteményben való részvételre kaptam megbí-
zást, szinte felsorolhatatlanul sok és sokféle kisebb-nagyobb munkával szerepelek 
a kiadás előtt levő Egyetemi Világirodalmi Olvasókönyvek109 köteteiben. Puskin-for-
dításaimért Puskin-éremmel tüntettek ki. Egyetlen művem sincs indexen.

Műveimnek ez a felsorolása, minthogy csak így, folyamatos felsorolásban tekint-
hető át, egész a jelenig előreszaladt az időben. Életem körvonalazását ott hagytam el, 

105 Kiadóként akkor induló folyóiratának, a Pandorának a nevét tünteti fel a kötet.
106 Az antológia szót mindenütt anthologiaként írja.
107 Helyesen: Turóczi-Trostler.
108 Szabó Lőrinc Mickievic-et ír.
109 Pontosan: Világirodalmi Antológia.
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hogy évtizedeken át dolgoztam. Vagyont semmit sem szereztem vele, megbecsülést 
elég sokat. Kiterjedt írói munkásságomat110 természetesen megzavarta a második világ-
háború. Körülbelül két évtizednyi katonáskodási szünet után úgy a 30-as évek legvége 
felé ismét nyilvántartásba vettek. Arra a kérdésre, hogy hol szolgáltam utoljára, csak 
azzal felelhettem, hogy a tüzérségnél, magyarázkodásomat, hogy csupán a gyalogsági 
dolgokhoz értek és tüzérségi kiképzésem nincs, nem ért célt a rubrika és a bürokra-
tizmus szelleménél [sic!]. Mint öregedő embert, a tüzérséghez osztott be a hivatal, 
az I. hadtest lőszerkezelő oszlopához kerültem. Hiába magyaráztam feljebbvalóim-
nak tudatlanságomat, veszélyes tájékozatlanságomat tüzérségi és lőszerügyekben, 
ennél az alakulatnál szolgáltam több ízben. Közben HM-rendeletre lőszerkezelői tan-
folyamra vezényeltek, háromnapos előadás meghallgatására, ez azonban a lényeges 
alapdolgok ismerete híján111 nem segített tudatlanságomon. A lőszerkezelőoszlopnál 
értem el – akkori rendeletre, mely szerint az első világháborúban tiszti-iskolát vég-
zett tisztesek négyheti hadgyakorlat után közvetlenül hadnaggyá lépnek elő – a tiszti 
rangot. Tüzérhadnagy lettem tehát 1940-ben,112 s helyettes parancsnoka is időnkint az 
oszlopnak vagy részlegének, anélkül, hogy értettem volna a rám bízott feladatokhoz. 
Így szolgáltam hosszabb-rövidebb időkig az oszlopnál, a józan észre és a szerencsére 
bízva magamat. Ez a helyzet azonban érthetően idegesítő volt és újabb, tíznapos majd 
négyhetes szaktanfolyamok sem segítettek rajta, sőt azzal az eredménnyel jártak, 
hogy mint lőszerkezelésben szakképzett tüzértisztet a HM engem is „fölmenthetetlen 
és áthelyezhetetlen” kategóriába sorolt. Amikor szerkesztőségemben szinte újság-
írótanoncokat is fölmentettek, nekem számtalanszor kellett tovább is végeznem és 
megoldanom olyan feladatokat, amelyekhez nem értettem. Közvetlen feljebbvalóim 
magánérintkezésben sokat és szívből nevettek furcsa helyzetemen, de beosztásomon 
már nem változtathattak. Így teltek az évek. Végül – bizonyára irodalmi érdemek el-
ismerése következtében – mégis áttettek a Honvédtudósító Osztály-hoz, ahol – nem 
volt titok – csak látszat-munkám volt. Békén hagytak tehát, sőt három-négy ízben 
megvédtek a tiltakozó tüzérségnek, a lőszerkezelőoszlopnak visszavezénylési kísérle-
teivel szemben. Itt ért az összeomlása a Horthy-rezsimnek. Közben már hónapokkal 
előbb eltelt az a három év, amelynek múlásával hadnagyból automatikusan főhad-
naggyá kellett a helyzetemben lévő tartalékosoknak előlépniök. Budapest fenyege-
tettsége következtében családommal együtt, bajtársaimmal együtt, nyugatra akartak 
vinni. Mindent elkövettem ennek megakadályozására. A dunántúli Csepregről, ahová 
még elvittek, visszakerültem Budapestre, sőt ebben az időben már gyorsan változó 
s általam alig ismert fölötteseim valamelyike Budapestre november végén visszaho-
zott, majd leszerelt, 1944. november 30-án.113 Leszerelési jegyem, mely ma is meg-
van, és régi katonai igazolványi lapom mindezt tanúsítja, az időközben megtörtént 
főhadnagyi előléptetés [oldalra írva, tintaírással ide behúzva: 1944. júl. 1-i ranggal; 
megjelent a „Honvédségi Közlöny” 1944. évi nov. 13-i, 51. számának 1014 sz. olda-

110 Utólag beszúrva a tárgyrag.
111 A híján szót két j-vel írja.
112 A dátum utólag tintával beszúrva.
113 Az évszám utólag tintával beírva.
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lán] jelzésével együtt, (melynek talán114 kétes érvényességét bevezető soraimban már 
említettem). Egyéni kitüntetést nem kaptam, csak erdélyi és délvidéki emlékérmet; 
ellenben sok súlyos és csak nehezen kivédett újságtámadást szélsőjobboldali rész-
ről emberi hangú és az akkori szellemnek meg nem felelő katona-verseim miatt.

A felszabadulás óta szabad író vagyok. A Magyar Írók Szövetsége, illetve a Ma-
gyar Újságírók Szövetsége [utóbb tintával beírva: 366/b. sz. ig. bizottság, 1945. szept. 
25-én] és a már felszámolás alá került Magyarország c. napilap igazolóbizottsága [utóbb 
tintával beírva: 189/1945. ig. biz., okt. 20-án] 1945-ben igazolt. Mint költő és mű-
fordító, tagja vagyok, mint már említettem, a Magyar Írók Szövetségének és a Magyar 
Népköztársaság Irodalmi Alapjának.

Elmúltam 51 éves, sokat dolgozom, az utóbbi években, sajnos, elég sokat beteges-
kedtem, uréter-kövekkel a Babics klinikán, szívbántalmaim erősödnek, tavalyi tüdő-
vérzésem óta a Haynal klinika megfigyelés alatt tart.115

Budapest, 1951 év június hó 22.én.
Szabó Lőrinc

II. Volkmann u. 8.
író, t. fhdgy

És megőrzött a katonai nyilvántartás két „káderjellemzést” is a Rákosi-korszakból, vala-
mint katonakönyvcseréjének második infarktusával egybeeső feljegyzését:

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG IRODALMI ALAPJA
BUDAPEST, VI., SZTÁLIN-ÚT 101.

TÁVIRATCÍM: LITFOND * MNB HITELSZÁMLASZÁM: 9190 * TELEFON: 
220-631, 424-325

3. Budapesti Honvéd Kiegészítő BUDAPEST, 1953. aug. 21.
Parancsnokság, Személyzeti oszt.

ÜGYINTÉZŐNK: Kőváriné
B u d a p e s t.
ÜGYINTÉZŐJÜK:
III. Hévizi út 4–6.

Szabó Lőrinc-et mint aktív írót ismerjük, tagja a Magyar Írók Szövetségének és az 
Irodalmi Alapnak. Hogy politikai magatartása milyen volt a Felszabadulás előtt, ma 
már nem kutatjuk, az hogy az Írószövetség és az Irodalmi Alap tagjai közé felvette 
mutatja, hogy olyan írónak tartják, akinek munkája hasznos Népköztársaságunk szá-
mára.

Nagy tehetségű író, most főleg mint műfordító működik, sokat fordít nyugati nyel-
vekből, de oroszból is. Dolgozik minden állami kiadó számára. Goldoni „Hazug” 

114 A talán szó tintával utóbb beillesztve.
115 Betegségeire vonatkozólag lásd a Szabó Lőrinc Füzetek 7. kötetét, Dr. Felszeghi Sára Szabó Lőrinc 

betegségei című tanulmányát. Miskolc, 2005.
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című darabját most fordította le a Néphadsereg színház számára. Állandóan jelennek 
meg műfordításai.

Azok közé az ú.n. „útitárs” írók közé tartozik, akinek támogatását kormányunk 
irodalompolitikai kötelességünkké teszi és akit tehetsége miatt különleges elbánásban 
részesítenek. Így az Irodalmi Alap is többször sietett segítségére, mert többízben volt 
nagy beteg (szívtrombózis stb.).

Családja van, felesége Mikes Lajosnak a nagyon ismert és kiváló írónak és kri-
tikusnak leánya. Fia kitűnő sportember, aki a Szovjetunióban is szerepelt már ki-
váló sportteljesítménnyel. Leánya Gáborjáni Klára a Rádió színészgárdájának állandó 
szerződtetett tagja.

MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE
BUDAPEST, VI, GORKIJ-FASOR 10.
TELEFON: 426-194, 428-791
M.N.B. EGYSZÁMLASZÁM: 91.883,061-50
BUDAPEST, 1953. augusztus 13.

Hiv. szám: Titkárság/Ti/0/58.
Tárgy:

TITKOS ÜGYKEZELÉS
3. Budapesti Honvéd Kiegészítő
Parancsnokság.
Budapest. III.
Hévíz u. 4–6.

Kérésükre Szabó Lőrinc íróról és műfordítóról véleményünket az alábbiakban kö-
zöljük.

Szabó Lőrinc 1900. március 31-én született Miskolcon, édesapja mozdonyvezető 
volt, akit a költő elemi iskolás korában helyeztek át Debrecenbe. Itt végezte középis-
kolai tanulmányait és ott volt katona is, 1918-ban teljesített szolgálatot. A Károlyi for-
radalom után a budapesti egyetemre került, ahol latin, német, francia szakos tanárnak 
készült. Tanulmányait nem fejezte be, 1919-ben a Tanácsköztársaság könyvtárügyi 
alkalmazottja lett. Ebben az időben kezdődött szépirodalmi tevékenysége Babits Mi-
hály biztatására. Csakhamar megnősült. Két gyermeke született házasságából. Klára, 
aki Gáborjáni Klára néven a Rádió színtársulatának tagja és Lőrincz Lajos a csepeli 
R.M. tisztviselője, a Magyar Népköztársaság kiváló sportolója. A költő 1921-ben az 
Est lapok munkatársa lett és 1944-ig e lapok szerkesztőségében dolgozott. Csakhamar 
az ország legjelentősebb költői közé küzdötte fel magát. Versei szinte valamennyi fo-
lyóiratban megjelentek, különösen a Nyugat és később a Válasz c. folyóiratban. Mint 
kritikus és műfordító is jelentős. Különösen a műfordítás terén hatalmas munkásságot 
fejtett és fejt ma is ki. Ez munkásságának legfőbb területe. Latin, görög, angol, fran-
cia, német és újabban orosz nyelvből fordít, főképpen verseket, de sok drámát és re-
gényt is fordított. Kisebb műfordításai két nagy gyűjteményes kötetben és válogatott 
műfordítások címmel jelentek meg. Jelenleg Majakovszkijnak egyik leghivatottabb 
tolmácsolója.
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Pártonkívüli, soha sem volt egyetlen pártnak sem tagja. Tagja volt a Kisfaludy Tár-
saságnak. 1949-ben munkásságáért Puskin érmet kapott. 13 verseskötete és 17 műfor-
dítási kötete jelent meg 30 év alatt. Különösen Omár Kháyyám, Shakespeare, Baudelaire, 
Verlaine, Goethe, Villon, Kleist, Racine, és Majakovszkij fordításaiban szerzett érde-
meket. Több külföldi utat tett. Mint katona gyalogsági tiszti iskolát végzett 1918-ban. 
1940 után több ízben behívták. Legutóbbi rendfokozata tüzérhadnagy. Nyugatra nem 
ment. Sokat betegeskedik. Szívtrombózisban szenved.

És végül egy feljegyzés, második infarktusa utáni időből, amikor a Gellért szálló sza-
natóriumi szárnyában utókezelésben részesült. Ekkor cserélték ki katonakönyvét, ez ma-
gyarázza, hogy a korábbi (benne katonáskodásának adataival) hogyan került a katonai 
nyilvántartóba:

Gellért kórház:
258-800, 344-es mellék.

II. Volkmann u. 8.
Szabó Lőrinc író, tart. hadnagy, (szívtrombózis utáni állapotban, kórházban), 10 óra 
után telefonon érdeklődött a Parságnál. X. főhadnagy közölte vele, hogy a katona-
könyvét küldesse be valakivel s kerestesse Bula őrnagyot. Tegnap ajánlott levél ment!

3. honvéd kiegészítő parancsnokság, III. Hévízi út 4–6. Tel: 163-050.

Kedves Sanyi, légy szíves, vedd át az új könyvet és szükség esetén nyugtázd! Köszö-
nettel:

Szabó Lőrinc
1955. jun. 29.

Ezzel a dokumentummal zárul katonáskodásainak zaklatott története. Az ostrom után iga-
zolási eljárásai idején katonáskodásának eseményeiről is számot kellett adnia a költőnek. 
Naplójában imigyen összegezte a megelőző éveket, benne katonaidejét is, nagyon is meg-
értően átgondolva mindazt az ellentmondást, amit az ő életében a tévedésekből szövődött 
katonaévek jelentettek:

Végeredményben borzalmas hat év volt mögöttem a katonáskodások miatt, s közben 
olyan ellenséges minősítésekről értesültem, hogy pl.: „Ni, a Szabó Lőrinc már megint 
katona, úgy szereti az egyenruhát, hogy folyton behívatja magát!” Mit felelhettem 
ilyen embereknek? Hallgattam. S úgy éreztem magamat, mint egy keresztrefeszített, 
aki előtt megáll egy pökhendi s így szól: „Ni, a nyomorult, már megint micsoda ki-
állítást rendez magából!”

Ez így nagyon nyers dolog, ez a beszámoló, de hadd legyen leírva, akármilyen kap-
kodva. Elmondtam én mindezt rengetegszer, sírtam miatta eleget, tudják a barátaim, 
Illyés Gyula, Szegi Pali, tudja ezt rengeteg ember. De elfelejtik! Mindenkit csak a maga 
baja érdekel. Az én szavamat nem vitte tovább a harasztzörgető pletyka, csak a rossz-
indulatú hazugságokat és a félreértéseket. S van még valami, ami szintén számít: az 
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ember bizonyos határon túl szégyelli az elégiáit. Merev arccal, dacosan vagy nyugod-
tan, elszántan kellett – hallgatnom: mit okozzak még több örömöt az ellenségeimnek?! 
Most se beszélnék szívesen nyilvánosság előtt ezekről a dolgokról, hiszen most is van 
katonaság, s amit én magamban, belül, érezni tudok, az ezen a ponton bizony destruk-
ció, most és mindörökké.116

116 Szabó Lőrinc: Napló, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 16.
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A katonamítosz átgondolása1

(Szabó Lőrinc finn fordításai)

„Finnország jutott eszembe és Kangas Helena: talán oda mehetnék, ha jobb világ lesz. 
Nem akarok Magyarországon élni. Nekem jóvátétellel tartoznak, s azt ugyan várhatom!!” 
– írja Naplójában Szabó Lőrinc élete talán legválságosabb pillanatában, 1945 júniusá-
ban,2 nem sokkal azután, hogy barátai – legharciasabban Illyés Gyula3 – kiszabadították 
a költőt a „terror házából”, Péter Gábor birodalmából. „Második pol. rendőrségi őrizet: 
május 6/8.”4 Budán, onnan szállították át május 8-án: „Kedden Andrássy út 60. Úgy 
látszik, közbelépések történhettek. Péter. Óriási meglepetés. Tulajdonképpen megtisztelő 
volt. Vagy őrült vagyok? Igen, a háborús bűnösök listája miatt; de ahhoz nem kell őrizet-
ben lennem. »Vizsgálat tovább folyik ön ellen, most szabadul«. Dráma mozi. Váratlan 
ismerősök. A folyosón délelőtti fogdabelieket értem »utól«. Fél három táján már szabad 
voltam.”5 A „nem akarok Magyarországon élni” fordulat az egész Napló alaphangját 
refrénszerűen jellemzi, rájátszva az elmélkedés elején felidézett Móricz Zsigmond átélte 
megaláztatásra: „S a Móricz Zsigmond esete is eszembe jut: valahányszor Leányfaluból 
hozott a hajó Pest felé, mindig odanéztem a parti villára, amelynek első emeleti teraszán 
egy vagy két napig felügyelet alatt tartották… nem a teraszon, hanem bent, ő csak ki-ki-
állt oda, szellőzni, napozni… Húsz-huszonöt év alatt se halványodott bennem ez az átvett 
sérelem, az ő sebének fájdalma […]. És most itt vagyok én. Micsoda félreértés, micsoda 
sokéves üldözöttség, s milyen igaztalanul!”6 Az akkor fogant regény, a Légy jó mindhalá-
lig! Nyilas Misijének szavai visszhangzanak végig a Szabó Lőrinc-i szövegen. Ezt az uta-
lást minden magyar olvasó első hallásra érti. De mit keres ebben a naplóban Finnország, 
ahol a költő sohasem járt, és ki lehet az ismeretlen finn asszony, akinek legfeljebb két 
levele volt megtalálható a költő hagyatékának jelentős részét őrző kézirattárban.7 Kan-

1 A téma első feldolgozása egy tartui előadás számára készült és megjelent Szabó Lőrinc és Finnország 
címmel az Észt hungarológia 75 / Eesti hungaroloogia 75. kötetben (Szerkesztette Anu Nurk, Tõnu Seilenthal, 
Tartu, 1997. 43–57.). Ennek kibovített változata: Szabó Lőrinc finn fordításai (Irodalomtörténeti Közlemények, 
1997. 1–2/79–97.). További adatokkal bővítve megjelent utószóként Helena Kangas Az én Magyarországom. 
Cikkek, riportok 1943–1944 (Argumentum, Bp., 2001) című könyvben (149–209.). Jelen fejezet a begyűjtött 
adatok következtében lényegesen áldolgozott változat.

2 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 93.
3 „Lőrinc most már az Andrássy út 60-ban van. Ezt – nem tudom másnak mondani – önbuzgalmi följe-

lentés indította meg. […] Flórával elmentünk még azon éjszaka Erdeihez, a belügyminiszterhez. Sok ellentétem 
volt Erdei Ferenccel, de utólag is leteszem emléke előtt a hálának a tanújelét. Ha embert kellett menteni, ha valami 
igazságot ő maga a saját hatáskörében érvényesíteni tudott: talpig ember volt. Felöltözött. Ketten átmentünk az 
ÁVO központjába, és akkor megindult a telefonálgatás, Erdei, én és az Andrássy út 60-nak a parancsnoka, majd 
még felsőbb parancsnokok között. Megígérték, hogy kiengedik.” Illyés Gyula emlékezése, in: Kabdebó Lóránt: 
A háborúnak vége lett, i. k. 157–158.

4 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 78.
5 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 60–61.
6 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 7.
7 MTAKK Ms 4682/78–79.
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gas Helena számomra is megmaradt évtizedeken át e két levél alapján megfogalmazható 
jegyzetszövegnek.8

Mindaddig, míg 1995-ben Ago Künnap professzor – akkori dékán és a tartui egyetem 
finnugor tanszékének vezetője –, valamint Pomozi Péter, az egyetem akkori magyar lek-
tora meg nem szervezték neves meghívott vendégek részvételével tanítványaik bemutatá-
sára-bemutatkozására az első magyar–baltikumi kontrasztív konferenciájukat, és kértek, 
menjek, nézzem meg a mi miskolci egyetemünkön is tanuló hallgatóik9 teljesítményét, 
egyúttal pedig vállaljak valamilyen általam választott témájú előadást. Ekkor kezdtem át-
tekinteni Szabó Lőrinc finn kapcsolatait.10 Összeírtam az adatokat, tényeket, de a szöveg 
csakhamar elszabadult, és azóta a tanulmány – mintegy posztmodern módon – elkezdte 
folyamatosan átírni önmagát.11 A kezdetben filológiai adaléknak feltűnő adatközlés előbb 
korképpé, majd poétikai összefüggések sejtelmévé bővülhetett. A második tartui konfe-
renciára12 már egyenesen a Helena Kangasszal való közvetlen turkui találkozásról érkez-
hettem.13 És ha vélhetem, hogy a találkozásoknak is van fátumuk: 1997 pünkösd hétfőjén 

18 „Finn újságíró, Magyarországon is járt, magyarul is tudott; Turkuból, az Uusi Aura szerkesztőségéből 
írt 1944. július 12-én Szabó Lőrincnek, akiről Koskenniemivel beszélt, aki fordított egy Szabó Lőrinc-verset 
a Valvoja (a Magyar Csillaghoz hasonlítja) számára.”. A Napló idézett két kiadásában hasonlóan: 638.; 355. 
Helena Kangas-Leena Ilmari emlékezése szerint ez a Koskenniemi által készülő fordítás végül nem valósult 
meg, a háború befejeztével elveszítette a finn költő számára a magyar kapcsolat aktualitását.

19 Ago Künnap professzorral, a tartui egyetem bölcsészettudományi karának akkori dékánjával oktató- és 
hallgatócserében állapodtunk meg első, 1995-ös ott-jártam idején.

10 1996. május 24–25-én, a Magyarország és a Baltikum – kapcsolattörténet és kontrasztív kutatások című 
konferencián Szabó Lőrinc finn fordításai címmel tartottam előadást. Ez volt jelen dolgozatom első változata.

11 Régi és a kutatás közben szerzett új barátok valamint tanítványok segítették a továbbiakban munkámat: 
Gerevich-Kopteff Éva, Hárs Ernő, Horányi Károly, Kiss Noémi, Kolla Mária, Lakatos Éva, Nagy Csaba, Nagy 
Judit, Petneki Áron, Szopori Nagy Lajos, Anu Nurk, Tolcsvai Nagy Gábor, és a Kangas Helena kilétét végül 
is felfedező Labádi-Bertényi Gizella, aki azóta három tanulmányban foglalta össze Helena Kangas portréját 
(Helena Kangas, egy finn újságírónő a háborús Budapesten. Új Holnap 1997. szeptember, 119–123.; Helena 
Kangas finn újságíró a háborús Budapesten. Irodalomtörténet 1997. 4. sz. 617–628.; Szent-Györgyi Albertről 
Finnországban. Tudományos Dialóg 1978. 3. sz. 64–66.), összegyűjtötte lapkivágatok és gépiratok alapján 
a Magyarországról szóló cikkeit, ezek fordításait is megkezdte publikálni a magyar sajtóban (pl. a Kassák Lajost 
bemutató, gépiratban maradt interjút, A magyar Toivo Pekkanen címűt az Irodalomtörténet 1997. 4. számában, 
629–631.; a Vasárnapi levél Budapestről címűt az Új Holnap 1997. szeptemberi számában, 124–126.; a Szent-
Györgyi Alberttel készített interjút A paprikaprofesszor címmel a Tudományos Dialóg 1978. 3. számában, 
67–68.) és előkészítette az Argumentum Kiadó számára könyvben való közreadásukat (a könyv 2001-ben jelent 
meg, Helena Kangas: Az én Magyarországom. Cikkek, riportok 1943–1944. Finn eredetiből fordította Labádi-
Bertényi Gizella. Argumentum Kiadó, Bp., 2001). Magam pedig az Irodalomtörténeti Közlemények 1997. 1–2. 
számában összegeztem Szabó Lőrinc finn kapcsolatait Szabó Lőrinc finn fordításai címmel (79–97.).

12 A hungarológia 75 éve a Tartui Egyetemen. Hungarológia és esztológia az egyesülő Európában. 75 aastat 
hungaroloogiat Tartu Ülikoolis. Hungaroloogia ja estoloogia ühinevas Euroopas. Tartu, 1997. május 22–24. 
Az Avatud Eesti Fond és a Soros Alapítvány támogatásával rendezte Tõnu Seilenthal professzor és munkatársa, 
Anu Nurk.

13 Labádi-Bertényi Gizella kalauzolásával feleségem és egyetemünk nyelvészprofesszora, Gergely Piroska 
társaságában kerestük fel az érdemes újságíróasszonyt; Labádi-Bertényi Gizella látogatásunk után a hallottak 
alapján imigyen összegezte Helena Kangas életrajzát: „Helena Kangas (sz. 1913. június 10. Turku, lánykori neve: 
Helena Kulovaara) első férje, Einar Kangas halála után férjhez ment az ismert színházi rendezőhöz, Wilho 
Ilmarihoz (1888–1983), s ma Leena Ilmari néven él Turkuban. 1943 áprilisától a magyar állam újságíró-
ösztöndíjasaként egy teljes évet töltött Magyarországon. Hazatérve a rangos Suomen Kuvalehti munkatársa lett 
– színes színházi kritikáira emlékeznek az olvasók –, majd nyugdíjba vonulása előtt néhány évig egy női lap 
főszerkesztőjeként dolgozott. Magyarországon sok helyütt megfordult, de legjobban a fővárosban érezte magát. 
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találkoztunk Turkuban, és vehettem kézbe a költő Helenához írott 1944-es levelét, amely-
ben arra a pünkösd vasárnapra emlékezik, amikor Alcsúton, Anna főhercegné vendége 
lehetett.14 Annak az Anna főhercegnének a birtokán, aki az akkori finn nagykövet kul-
turális estjeinek is gyakori résztvevője volt.15 A költő életrajzi körei keresztezték akkor 
egymást a szétszóródás előtt: egy titkos (Anna) és egy remélt, de be nem következett 
(Helena) összetartozás. Ezeknek a köröknek a világát elevenítettük fel a hasonló ünnepi 
napon mi, visszatekintve az eltűnt idő nyomában.

* * *

Az imigyen felidézhető 1942–1944-es éveket megelőzően Szabó Lőrinc pályáján korábbi 
finn kapcsolatról azonban említést sem tudunk tenni. Hacsak nem idézek néhány lelkesült 
sort, amellyel Kodolányi János finnországi megérkezése után Helsinkiből köszöntötte  
egy lapon a költő családját: „Lőrinckém, végre boldog vagyok! Isteni dolgokat látok, ren-
geteget tanulok. A jövő héten indulok az ország belsejébe […]. Ölel mindnyájatokat 
Kodolányi 936, aug. 21.”16 Talán neki is köszönhető lenne a költő utóbbi csodálata, majd 
vágyakozása? Ezt követően még két hivatalos jellegű levelet is idézhetek, amelyek talán 
felhívhatták a figyelmét valamiféle összetartozásra: az egyik Csekey István professzor fel-
kérése finnugor himnusz megírására, a másik egy könyv jutányos áron való beszerzésére 
biztat az első finn háború idején.17 A költő ugyan mindig is kerülte a hősi fogalmazást, 

A finn nagykövetség, illetve gyorsan növekvő ismeretségi körének segítségével, valamint jó ízlésének és máig 
megőrzött fogékonyságának köszönhetően fel tudta térképezni a magyar kulturális és művészi élet aktuális 
problémáit. Az irodalom, a művészet nem egy nagy alakját meginterjúvolta, s ismereteiről, észrevételeiről a finn 
közönséget is tájékoztatta a turkui Uusi Aura vasárnapi leveleiben.” Életútját lásd részletesebben az e fejezet 
11. számú jegyzetében felsorolt tanulmányokban.

14 Szabó Lőrincet a költő és drámaíró József Ferenc főherceg feleségéhez, Anna királyi hercegnőhöz kap-
csoló életrajzi eseményekről, a Tücsökzene egyes verseiben a Korzáti-szerelem által ihletett versekbe fonódottsá-
gáról lásd Szabó Lőrincnek a Vers és valóságban a Nem és igen című vershez adott magyarázatokat (458–459.); 
valamint Az összegezés ideje című monográfiám 47., valamint 548–549. oldalain, és jelen kötetnek A hévízi 
versfüzet című záró fejezetében írottakat.

15 Aarne Wuorimaa volt nagykövet Magyarországot bemutató, emlékezéseit is tartalmazó kötetében (Muis-
tojeni Unkari, Helsinki, Otava, 1947. 181.) a fényképmellékletekben Herczeg Ferenc társaságában szerepel 
a főhercegasszony.

16 MTAKK Ms 4683/17.
17 A Finnugor Kultúrbizottság Magyar Osztályának Szegeden 1940. január 8-án kelt, szintén Csekey Ist-

ván egyetemi tanár, elnök aláírásával kelt gépírásos levele; illetőleg A Magyar–Finn Társaság 1940. június 5. 
sokszorosított, a Társaság elnöke, Nagy Emil ny. miniszter és ügyv. alelnöke, dr. Gaskó Dezső aláírásával 
ellátott levele (MTAKK Ms 4680/240.; Ms 4684/42.). A körlevél leírása a kötetről: „A finnek országáról, né-
péről, múltjáról, művelődési és gazdasági viszonyairól szóló 320 oldalas, 51 képpel és a legújabb határokat is 
feltüntető térképmelléklettel ellátott kötetet szerkesztett – a Magyar–Finn Társaság felkérésére és kiadásában 
– Társaságunk alelnöke dr. vitéz Nagy Iván kultuszminiszteri c. tanácsos »Finnország 1940« címmel. […] 
Dr. vitéz Nagy Iván szerkesztő a magyar szakirodalomnak legkitűnőbbjeit szerezte meg a kötet munkatársaiul, 
akik közül a földrajztudós Teleki Pál gróf, Zsirai Miklós, Csekey István és Kogutowicz Károly egyetemi taná-
rok neveit emeljük ki elsősorban.”. A könyv: Finnország, a Magyar–Finn Társaság kiadása, szerkesztette vitéz 
Nagy Iván, előszóval ellátta Tasnádi Nagy András, bevezető cikket írta gróf Teleki Pál, [Bp.] 1940., 287 lap, 
16 t., 1 térkép. Ez a két, Csekey István által kezdeményezett levél esetleg még feltételeztethet egy közöttük ko-
rábbról meglévő kapcsolatot. A Pesti Napló 1928. június 23., szombati számának 12. oldalán, az Írók és könyvek 
című rovatban Sz. L. szignóval Északi írások címmel jelenik meg az ismertetés a rövid e-vel írt Észtországról 
szóló tanulmányokról: „Egy magyar tudósnak a munkái ezek az »Északi írások«, egy magyar tudósé, aki ha 
nem is oly hosszú időt töltött el ott fenn északon, mint Fessler vagy Zichy Mihály, mindenesetre végig élt már 
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a patetikus hangnemet, a körlevél hangütése mégis mintha előlegezné Szabó Lőrinc nem 
sokkal későbbi, a finneket méltató sorozatos megjegyzéseit: „Mindannyian csodálattal 
néztük azt a meg nem alkuvó küzdelmet, amelyet finn testvéreink 104 napon át folytattak 
dicsőséges csaták során át függetlenségükért és szabadságukért.”

Mégis az északi rokonokkal való kapcsolattartás tematikája kívül állott sokáig a költő 
poétikai és az ember életrajzi érdeklődési körén. Ezt a kívülállást jellemezheti a levélvál-
tás, amelyben a Csekey professzor említett felkérésére válaszolva az emberi érdeklődés 
és hiányérzet leírása fogalmazódik meg levelében, a költő sajnálkozása pedig az elhárítás 
határozott gesztusát fogalmazza. A feladat jellege, poétikai meghatározottsága kívül esett 
a költő alkotói kompetenciáján.

A Finnugor Kultúrbizottság Magyar Osztálya
Szeged, Zerge utca 20.

1940. január 8.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr,
A Finnugor Kultúrbizottság ülése Helsinkiben 1938. július 8-án elhatározta, hogy pá-
lyázatot hirdet Észt-, Finn- és Magyarországon finnugor himnuszra, amelyet meg is 
zenésíttet. Előbb mindhárom rokonnép körében meghirdeti a nemzeti osztály a pályá-
zatot, és a három ország három legjobb költeménye közül történik a végleges válasz-
tás. A magyar osztály pályázata sajnos meddő maradt. A beérkezett tíz vers közül egy 
sem ütötte meg a mértéket.

Erre az a gondolatunk támadt, hogy három kiváló magyar lírikust szólítunk fel 
a finnugor himnusz szövegírására. A három közül azután kiválasztjuk a legjobbat és 
azt terjesztjük az észt–finn–magyar együttes bizottságtól kiküldendő művészi bíráló-
bizottság elé. A győztes itthon 100 P díjazásban részesül. Hogy a végleges szöveg 
győztese milyen elismerésben részesül, még nem tudjuk.

Mindezeknek alapján felszólítjuk a Szerkesztő Urat két másik, de egyelőre titokban tar-
tott társával együtt, hogy legkésőbb február 15-éig küldje be nekem címezve munkáját.

Kiváló tisztelettel
Csekey István

egyetemi tanár
elnök

öt telet Esztországban, s így nem a turista szemével nézi az idegen tájak életét. dr. Csekey István öt év óta a dor-
pati egyetem jogtanára. Amellett, hogy közigazgatási tisztviselőket nevel egy új állam számára, természetesen 
a legnagyobb érdeklődést tanúsítja a velünk rokon eszt nép multja és kulturája iránt, s így ő a leghivatottabb 
arra, hogy nekünk az új Esztország jelentőségét interpretálja. Huszonöt kitűnő tanulmányát adta most ki az 
»Északi írások« című, igen tetszetős kiállítású kötetben, mely az útleírások, a történelem és a politika kedvelőit 
egyaránt a legnagyobb mértékben fogja érdekelni. A kötet egyik szenzációs érdekességű fejezetének címe:  
»A dagői torony«. Jókai is megírta hasonló című novellájában a dagői torony mondáját; Csekey professzor 
azonban kinyomozta a valóságot, mely e monda mögött van, s a történelmi kutatás sokkal érdekesebb dolgokat 
hozott felszínre, mint amiket Jókainak az elbeszéléséből ismerünk. Mindenki, aki érdeklődik a rokon finn és 
eszt nép törekvései és sikerei iránt, nagy hálával fogadja Csekey professzornak a könyvét, melynek illusztrációi 
a kis balti köztársaságnak még a levegőjét és hangulatát is megismertetik velünk. Egyike ez azoknak a könyvek-
nek, amelyeknek igazán egyetlen magyar könyvtárból sem szabad hiányozni.” Bár a rövid ismertetés kevéssé 
emlékeztet a fiatal Szabó Lőrinc stílusára, ennek az írásnak a szerzőségét a Csekey professzorhoz fűződő utóbbi 
kapcsolat okán esetleg mégis feltételezhetem.
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A válasz a Magyarország című napilap, Szabó Lőrinc munkahelyének céges papírján ér-
kezett, gépírással:

Budapest, 1940. január 30.
Igen tisztelt Professzor Úr!
Nagyon köszönöm megtisztelő felhívását, hogy vegyek részt a január 8-án kelt leve-
lében említett pályázaton. Igazán örülnék, ha bármiben rendelkezésére tudnék állni, 
azonban legkevésbé mint lírikus szólalhatok meg. Hiányzik az egyéni élmény, hiány-
zik valami, ami nélkül bizony alighanem csak többé-kevésbé sikerült elmemű ma-
radna a vers. Egy idő óta különösen sajnálom, hogy sohasem jártam nemcsak Finn-, 
de még Észtországban sem. Egészen biztos, hogy ha valami személyes viszonyba 
kerültem volna északi rokonainkkal, vagy ha csak tájimpresszióim volnának arról 
a vidékről, magamtól és nem is egyszer megszólaltam volna már. Ne vegye rossz-
néven, de nem tudok pályázni. A dolgot nem említettem senkinek és nagyon kíváncsi 
vagyok az eredményre.

Még egyszer köszönöm, hogy Professzor Úr és a finnugor kultúrbizottság tagjai 
rám is gondoltak, és vagyok Professzor Úrnak

igaz tisztelője:
Szabó Lőrinc18

Szabó Lőrinc 1942 eleji, valamint 1943 eleji finn fordításai tulajdonképpen – mennyisé-
güket tekintve – elhanyagolhatónak mondhatók. Még a finn kultúra avatott közvetítője, 
Domokos Péter sem tudott róluk, honnan ismerhette volna, hiszen a költő politikai okok-
ból nem is gondolhatott rá, hogy a háború után a szovjetekkel szemben hősiesen védekező 
finnek emlékét idéző fordításokat reprezentatív műfordítás-gyűjteményeibe, az 1948-ban 
megjelent Örök barátaink második kötetébe, vagy az 1959-ben, hasonló címmel már csak 
posztumusz kiadásként napvilágot látott összesítésbe felvegye. A három Koskenniemi-
fordítás ugyan egyszer, 1943-ban megjelent az Új Időkben,19 az egyik Kettunen-fordítás 
pedig a Zilahy-féle Hídban, 1942-ben:20

18 Az MTAKK-ban, a Csekey-hagyatékban található válaszlevélre (Ms 4711/238.) a Szabó Lőrinc leve le-
zés kiadását a Szabó Lőrinc Kutatóhelyen előkészítő Horányi Károly hívta fel figyelmemet. Az autográf aláírású 
levélben két autográf javítás található: „táji impresszióim” helyett az i betű áthúzásával lesz a közölt „tájimp-
resszióim”; az utolsó mondatban a „finn magyar” helyett összehúzással és a „magyar” szó tintával való felül-
írásával lesz a közölt „finnugor” kifejezés. A gépírásban egy helyen, az „elmemű” szó ű-je esetében autográf 
ékezetet ír. Megjegyzendő, hogy Szabó Lőrinc már akkor, a helyesírási reform előtt kétszer is egy b-vel írja 
a „kevésbé” szót.

19 Koskenniemi három verse – Szabó Lőrinc műfordításai –. Új Idők, 1943. március 27., 13. sz. 368.  
A kopfban: „Veiko [sic!] Antero Koskenniemi finn költő, 1885-ben született. Hazájában általában őt tekintik 
a legkiválóbb mai finn lírikusnak. Irodalmi és tudományos érdemei elismeréséül a turkui egyetem tanárává 
nevezték ki. Országa megbízásából sokat utazik külföldön, mint kultúrdiplomata; tavasszal Budapestre várják.” 
A három vers: Sí-nyomok a hóban, Katonafiú, 1940 újévére. A költő hagyatékában megmaradtak a versek finn 
szövegei, a nyersfordítások gépiratai, valamint a költő kéz- és gépirata (a harmadik vers kéziratának kivételé-
vel). A versek alá írva: Fordította: Szabó Lőrinc. In: MTAKK: Ms 4666/28–38. A fordításokat Szabó Lőrinc 
autográf javítású gépiratai alapján közlöm. A versek a Latuja lumessa című kötetből valók, finn címük: Latuja 
lumessa, Sotilaspoika, Uusi vuosi 1940. A szövegeket Lauri Kettunen juttatta el a költőnek, ugyanis mellettük 
a boríték, amely „Ngs. Szabó Lőrinc író úrnak” címezve érkezett, „Feladó: Prof. Lauri Kettunen, Nagyboldog-
asszony-u 11–13.” (azaz az Eötvös-collegium). Sajnos a küldemény postai bélyegzőjének dátuma olvashatatlan. 
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20 Sí-nyomok a hóban21

Hat pár sí-nyom keletnek; vissza csak
egyetlenegy.
Járőrbe indult, elment az a hat,
s öt ott veszett.

Melyik jött meg? S a többi hol van?
Ti tudjátok csak, tündöklő nyomok;
egy hétig még itt lesz a néma hóban,
aztán eltűnik rajzotok.

Múló betűk, mesék a sí-nyomokban,
a tél haván…
Nem baj! Örök vagy, halhatatlan
vagy te, Hazám!

A finn nyersfordítást eddig nem sikerült nevesíteni. Rolla Margit a fordításról ezt írja majd utólag, Koskenniemi 
látogatását bevezető háromhasábos írásában, a Magyar Nemzet 1943. május 15-i számának 9. oldalán: „Ez 
a rendkívül érdekes arcú, finom mosolyú költő Finnország téli háborúja alatt arcvonalról arcvonalra utazott, éjt, 
nappalt töltött a katonák között s azután kiadta »Sí-nyomok a hóban« című hazaszeretettől égő gyönyörű vers-
kötetét. (A kötet címversét, a Finnországból magammal hozott új háborús antológiából, egyik írónk magyarra 
is lefordította.)” 1944-ben pedig az egyiket A kis katona címmel az idős finnugrista professzor, Zolnai Gyula is 
lefordítja, de fordításának publikálására a háborús események következtében nem kerülhetett sor, csak kézirat-
ban őrződött meg; a fordítás öndatálása: „Almádi 944 XII/29 ágyúdörgés közben ZGy” (MTAKK Ms 4156/44.). 
A verseket Koskenniemi életművén belül elhelyezkedését Szopori Nagy Lajos ekként jellemzi: „Koskenniemi 
költői életművének van egy jellegzetessége is: a verses kisepikai műformák folyamatos jelenléte […] a bal-
ladához való különös vonzódása. Balladáinak versformájában nem, kompozíciójában, a tárgy megközelítési 
módjában azonban érezhető a finn népballada hatása is. […] Balladáinak e feszes, szűkszavú, távolságtartóan 
együttérző attitűdje sajátos módon tér vissza 1940-ben, a finn–szovjet háború után kiadott Sínyomok a hóban 
című háborús tárgyú verskötetének több versében. A kötet modelljéül jól felismerhetően – s a költő által is 
megerősítve – a svédül író nagy nemzeti romantikus költő, Runeberg Stäl zászlós történetei című kétkötetes 
versciklusa szolgált, amelyben az az 1808–09-es finn (svéd)–orosz háború nemzeti mitológiáját teremtette meg. 
A Koskenniemi-kötet verseinek egy része ugyanúgy tisztek, közkatonák és civilek önfeláldozásának, hősies-
ségének vagy tragédiájának felmutatása – csak ő ezt példaképénél XX. századibban: általában balladisztikus 
tömörséggel, jelzésszerű utalásokkal teszi. Épp ezek a versek a kötet legjobb darabjai mai szemmel is: kettő  
a Szabó Lőrinc-fordításokból is közülük való.” Szopori Nagy Lajos: Vázlat V. A. Koskenniemi költői arcképéhez, 
in: Kabdebó Lóránt köszöntése. Szerkesztette Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács Viktor, Pálfi Ágnes. 
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, az Összehasonlító Irodalomtörténeti és a Művészettörténeti 
Tanszék kiadásában, 2001. 77–78.

20 Üdvözlet a finn lottának (Luukkonen Fanny látogatása alkalmából, Budapesten, 1942.), a vers alatt 
aláírás: Kettunen Lauri; alatta: Fordította: Szabó Lőrinc. Híd, III. évfolyam, 6. szám, 1942. február 10. 20.

21 A kéziratban a „rajzotok” helyett még a „titkotok” szót formálgatja, majd kihúzza. Az „indúlt” kéziratos 
szövege a gépiratban és a publikációban is már rövid u-val szerepel. Az „eltűnik” és a „múló” a kéziratban 
és a gépiratban is hosszú ű-vel illetőleg ú-val szerepel, csak a publikációban rövidülnek meg. A gépirat utolsó 
versszakának sorvégén autográf vessző szerepel, és az utolsó szót kézzel nagybetűsre változtatta a költő („Ha-
zám”) – mindezek sem a kéziratban, sem a publikációban nem így szerepelnek.
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Katonafiú22

Tizenhat tavasszal a vállain
láttam indulni, szállani

az ellenség, a veszély fele.
Láttam, ragyogott az anyja szeme.

Húgai arcán láttam a pírt.
Száj panaszra egy se nyilt.

Nem nézett vissza a többiekre,
mikor belesíelt a szürkületbe,

nagy, könnyű húzásokkal ugy ment el, ahogy
előbb az iskolába szokott.

Ugy ment, ahogy egykor az apja ment,
tudva, a hívás mit jelent.

Aztán még egyszer láttam őt,
mikor tavasszal visszajött:

tizenhat tavasza pihent azon
a fekete, hideg ravatalon.

22 Az eredetivel ellentétes poétikai megoldás a harmadik és az ötödik versszak második sora. A finnben 
a harmadik és a kilencedik versszak második sorában, mindkét helyen azonosan szereplő szöveg („sanaa vali-
tuksen ma kuullut en.”) áll, első esetben pont után, nagy betűvel, új mondatként; másodszorra vessző után kis-
betűvel kezdődően. A nyersfordítás már változtat ezen, első esetben, önálló mondatként ezt adja meg: „Egy saj-
nálkozó szót sem hallottam.”; másodszorra vessző után (de pontatlanul, minden sort – így ezt is – nagybetűvel 
kezdve) imigyen sugallja: „De nem hallottam egy sajnálkozó szót sem.” A fordítás kézirata ezt követné: először 
új mondatként, nagybetűvel, majd vessző utáni kisbetűvel: „de”. A gépirat és a folyóiratpublikáció visszaállítja 
a fordításkézirat első variánsát: az első sor végén a pontot, és az ezt követő új mondatot – de az ellentétes kötő-
szót – ragaszkodva a nyersfordításhoz – elhagyja. Az ötödik versszakot „s” kötőszóval indítaná a költő-fordító, 
de ezt már a kéziratban kihúzza. Az első versszak második sorában a kéziratban először (a nyersszöveg szavá-
val) „indulni” szerepel, azután ezt áthúzva, fölé ír egy variánst („elmenni”), majd visszatér a gépiratban és 
a publikációban az „indulni” változathoz, véglegesítve azt. A nyolcadik versszak ravatal-leírásában a kéziratban 
először (a nyersfordítás szerint) „feküdt” szerepel, ezt áthúzza és megjelenik a végleges megoldás: „pihent”.  
A következő sor jelzői (fordítói kreációként) a kéziratban még „hideg, fekete” sorrendben állnak, utána cseréli 
fel: „fekete, hideg”-re. Az utolsó versszak első sora (a nyersfordítás szerint: „Amit Finnország földjének sza-
badsága megkövetel”) a kéziratban a törvénymondó szöveget egy megszemélyesítéses-megszólításos szemé-
lyesebb változatba transzponálná: „Amit követelsz, finn szabadság,” – utóbb a gépirat és a publikálás visszaál-
lítja a tárgyilagosabb hangnemű törvénymondást: „Amit követel a finn szabadság,”. Ékezési változtatások: 
a harmadik és a kilencedik illetőleg az ötödik versszakban a kéz- és gépiratbeli ékezet a publikálásból elmarad: 
„Hugai”, „hugai”, „huzásokkal”.
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Az anyja, a húgai szeme sírt,
de száj panaszra egy se nyilt.

Csak csöndes imával áldotta a
fiatal hőst az otthona.

Amit követel a finn szabadság,
apák s fiúk mindig megadják.

1940 ujévére23

Ujév, ha síri bölcsődből kinézel
a világba, és szemed
borzongva küzd a szörnyü sötéttel,
vesd Északra tekinteted!

Ott, a tél hómezein csatázva,
kardjaival még csattog a fény
és az éj ostromtornyait árva
dacban töri a büszke remény.

Ott még égi erő az igazság,
ott még férfi a férfi, s a hit
tudja az istenek ősi parancsát:
a gonosz meg a gyáva bukik.

Ott látod utolsó őrét állani
annak, mi érték, emberi üdv:
társtalan harcol mindazért, ami
a világ kincse mindenütt.

Ujév, ha bölcsődből szemeid
komor földünket bejárják,
tudd meg: Finnország érted is
vívja csatáját!

A Tartuban évekig oktató, Budapesten többször megfordult, hosszabb időt is itt töltő, 
nem költőként emlékezetre méltó Lauri Kettunen finn nyelvészprofesszor24 két versé-

23 Az egyébként autográf javítású és ékezésű gépirat (közleményünk szövege) és az Új Idők-beli közlés 
egyetlen ékezési eltérést mutat: az Új Időkben a címben, valamint az első és az utolsó sorkezdő szóban az 
u hosszú („Újév”); a gépiraton egy autográf változtatás: „kincs a világnak” helyett: „a világ kincse”, ez marad 
a publikációban is.

24 Lauri Kettunen (1885–1963) nyelvész, a balti-finn nyelvek kutatója. 1919–1924 között a tartui egye-
temen a balti-finn nyelvek professzora, 1925–1953 között a helsinki egyetemen tanít (1938 és 1953 között 
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nek fordítása egyértelműen alkalmi feladat volt Szabó Lőrinc számára. Finn vendégek 
köszöntésére váltak alkalmassá a fordítások. Az egyik a Híd című folyóirat 1942. február 
10-i számában jelent meg:25

Üdvözlet a finn lottának 
(Luukonen Fanny látogatása alkalmából, Budapesten, 1942.)

Gyönyörü hazánk, hős harcok csodaföldje,
melyet a dicső mult szent kürtszava tölt be,
fiaidat mindig munkára nevelted,
boldog békére… de másra is, ha kellett:
fegyverre, – hazánk, most megint csatazajjal
zengenek erdőid, hangos diadallal:
ámul a mult is a mai daliákon,
fiaid hirneve szétcsap a világon.

De, anyánk, Suomi, azt már te tudod csak,
mennyivel tartozunk dolgos lányaidnak,
mennyivel a csöndes szorgalmas kezeknek,
melyeket a béke sokszor észre sem vett,
pedig évre-év hogy küzködött valahány,
épitve az otthont a férfi oldalán:
lélekben-anyagban mindig nemesebbet,
a nő szive hozza a jobbat, a szebbet.

professzori rangban) észt nyelv és közeli rokon nyelvei témakörben. Finn–észt szótárat készített. Szépirodalmi 
munkássága: 1944-ben Sotiva Suomi (Harcoló Finnország) címmel verskötete jelent meg, 1945-ben magyar té-
májú regényt publikál Tisza tulvii – Ilona, Ilona! címmel. Magyarul megjelent könyve: Finn évszázadok (fordí-
totta Katona Jenő. Könyv és Lapkiadó Rt., Bp., 1943). Budapesten többször, hosszabb ideig is tartózkodik, finn 
részről ő írja alá itt a Magyar–Finn Társaság és a Finnországi Néprokonsági Társaságok közötti együttműködési 
egyezményt, 1941. november 15-én ő tart előadást a magyar rádióban a Kalevala napján.

25 A vers a szerző és fordító nevét fel nem tüntető gépirata a költő hagyatékából került az MTAKK-ba 
(Ms 4666/27/I–II–III.). A gépiraton a vers címében csak az első betű nagy, a többi kicsi. A folyóiratban a cím 
végig nagy betűvel van szedve. A gépirat autográf javításssal, de ékezés jelölést csak egyetlen esetben ad meg, 
mert itt az első betűt kellett igazítani („őrtornyában”), a folyóirat a helyesírás szerinti ékezéssel közli a verset. 
Mi a javított gépiratot közöljük, az ékezésben a rövid változatok a Szabó Lőrinc-i gyakorlatot követik. A folyó-
iratban eltérések: 1. versszak 1. sor: „Gyönyörű”, 4. sor végén: kettőspont helyett pontosvessző, 8. sor: hírneve; 
2. versszak 6. sor: „építve”, 8. sor: „szíve”; 3. versszak 4. sor: „új”, 8. sor: tűrő; 4. versszak 2. sor: úgy, 3. sor: 
tűzesőben, 5. sor: úgy, 8. sor első szava „Munusz”, 12. sor: éppoly; 5. versszak 1. sor: az utolsó szó („kell”) 
nem kurzív, 6. sor: „kívül”, 10. sor: „erősít”; 6. versszak 2. sor: „telefonál, virraszt,”, a sor végén nincs vessző,  
4 sor: „iszonyú”, a versszakot semmilyen írásjel sem zárja; 7. versszak az első sor végén nincs írásjel, a második 
sor végén kérdőjel szerepel, amely a gépiraton vesszőre lett kijavítva, 5. sor: az „élt” után pontosvessző, 8. sor: 
„szívednek”; 8. versszak 2. sor: „gyönyörű”. A javítások azt mutatják, hogy a gépirat a fordítás egy autentiku-
sabb állapotát rögzítheti: lásd az írásjelek pontosabb használata, valamint az „Aunusz” helységnév gépírással 
kijavított voltát a folyóiratközlés alkalmával pontatlanul olvasták, „Munusz”-nak. Mindezek figyelembevételé-
vel feltehető, hogy a folyóiratközlést ugyanebből a gépírásból (legfeljebb annak első példányából) szedték, 
a korrigálás Szabó Lőrinc-i szigorúsága ezúttal elmaradhatott.
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S ha vihar zug s félni kell, hogy minden ott vész,
Százszoros erővel feszül az a sok kéz,
s mit a férfi letett, egyszerre ezerszám
gyujt uj dalra bennük a munka, a szerszám,
sőt – mese, nem mese? – a legenda tudja:
csatatéren is járt egykor… Ki? Svárd Lotta!:
neve örök emlék, maga büszke jelkép,
áldozat, kitartás, türő hősiesség.

Nem mese, valóság: harcol a finn lotta,
ma is, és fegyverben, ha ugy hozza sorsa,
tüzesőben is helyt áll az igazáért,
ha kell, hát halálig a szabad hazáért:
mint a férfiakra, ugy ragyog a nőkre
a dicsőség arany pálmalegyezője:
ahol jártak, minden név, Kolla, Tajpalé,
Aunusz s Viena: mind egy-egy diadalé!
S nem csak a harc fontos, nem csak az ütközet,
felkészültünk volna, lották, nélkületek?
A lotta, a hős finn lotta gondos keze
époly fegyverünk, mint a lelke s az esze.

Mi lehet? – a lotta nem kérdezi. Mit kell? –:
ez a jelszava, és félelmet nem ismer,
ha ágyukkal perel a szenvedő ország,
szenved némán ő is, vállalja a sorsát,
a közös munkában keresi az üdvét,
nem azzal törődik, ami csak kivül szép,
helyét büszkén állja és nem veszti kedvét,
ha odaadja is a legkedvesebbjét,
férfi benne a hit és férfi a lélek,
lottát csak erősit a veszélyes élet:

őrtornyában vigyáz, csupa szem s fül, éber,
telefonnál virraszt, együtt küzd a géppel,
renghet körülötte ég s föld, soha semmi –
az iszonyu halál, még az sem ijeszti:
fenséges tanu rá a haza sok lánya,
aki elment, hogy más lépjen a nyomába…

Suomi, szent hazánk, bölcsőnk, ősi földünk,
végső nyugvóhelyet tőled örököltünk,
egyszer úgyis zárul ez a földi pálya,
nem fontos, védelmed ki meddig szolgálta,
meddig élt: emberi tavaszig vagy télig:
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te egykép fogadod a nőt, meg a férfit,
és aki parancsod betöltve csatázott,
azt édes szivednek legmélyébe zárod,
mint hősi halottját a finn becsületnek…

Ez a jutalom a legnagyobb, a legszebb,
ez arany, ez gyémánt: gyönyörü emléked
előtt, lotta, ezzel tiszteleg a néped.
Te tudod a jelszót: az örök szeretet
melege tölti be sugaras lelkedet,
azt szeretted, amit a sors csak hősnek ád:
otthonod, hitedet és a szabad hazát!

Kettunen professzor másik verse sikerültebb alkotásnak mondható. Talán nem is köz-
vetlen a látogatás megverselésére készült, legfeljebb a rendezők kapcsolták a Koskenniemi-
látogatáshoz a születésnapi méltató-köszöntő verset.26 A fordítás publikálásáról nincs tu-
domásom.

Születésnapi köszöntő a szépség keresőjének

Szikra csapott ki valamikor
Isten szivéből, és ragyogva, égve
hullott alá a földi por
dobogni kezdő emberi szivébe:
a sár áthevült, a por szobra felkelt,
a szikra tette emberré az embert.

De megszületett a Rossz is, aki
gyülöl szépet, jót, fényt, varázst
s ki szeretné mindenütt oltani
azt a mennyei ragyogást.
Miért a rut, az árny, a becstelenség?
Hogy a lélek leküzdje s nemesedjék.

26 Lauri Kettunen: Születésnapi köszöntő a szépség keresőjének. A fordított vers finn címe: Syntymäpäivä-
tervehdys eräälle kauneuden palvojalle. A fordítás géppel szignált gépirata (Ford.: Sz. L.) mellett a nyersfordí-
tás idegen kéztől származó kézirata és a vers finn szövegének gépirata található (MTAKK: Ms 4666/22–26.). 
A Születésnapi köszöntő a szépség keresőjének című Kettunen-vers a Koskenniemi-versekhez kapcsolódik, hi-
szen őbenne vélték honfitársai a szépség keresőjét: „Ilyen világosan és tisztán a szépség még nem tükröződött 
a mi költészetünkben” – írta róla az Uusi Suomi –, ezt idézi Rolla Margit már említett Magyar Nemzet-beli 
bemutató cikkében; a vers és címzettjének kapcsolatára későbbi közvetlen utalásunk is van, a finn művészeti 
delegáció magyarországi látogatása idején maga Lauri Kettunen olvassa fel a követségi vacsorán az ünnepelt 
költő tiszteletére a verset, mint erről Helena Kangas riportjában beszámol; lásd részletesebben a 65. számú 
jegyzetet. A műsorhoz ezúttal egy korábbi alkalmi verset adaptáltak, hiszen a július 8-án született Koskenniemi 
egyik 1943-as magyarországi vonatkozású szerepeltetése (sem a februári, sem a májusi) sem kapcsolódott élet-
rajzi eseményhez.



177

Ha tehát szived vágy emészti minden
szépségért és müvészetért,
akkor szomjadban már közel az Isten,
s hogy fénylő hazádat elérd,
ő maga visz, óh szépség keresője,
– excelsior! – az ég utján, előre!

Ford.: Sz. L.

Mégis, amikor e téma felvezetésére készültem, irodalomtudományunk nagy öregjének, 
Németh G. Béla professzornak említvén témámat, megjegyezte – Szabó Lőrinc Kosken-
niemit is fordított. Csak utóbb gondolkoztam el, honnan is tudhatja, feltehetően ifjúkori 
olvasmányemlékként rögzülhetett benne. Rákérdezésemre ő maga is ezt valószínűsítette. 
Íme a tanulság: ha egy mű – legyen akár fordítás is – megszületik, része az irodalmi foly-
tonosságnak. Benne létezik.

* * *

A fordítások története olyan jól ismertnek – már megvitatottnak – vélt hazai események-
hez kapcsolódik, amelyeknek mégis másfajta távlatot adnak ezek a mozzanatok, amelyek 
egy élet-halál harcát vívó nép horizontjáról tekintenek bele a mi közép-európai történel-
münkbe. Csak filológia lenne? Bizonyíték: a filológia sohasem lehet: csak.

Véletlen szülötte a két költő magyar megszólaltatása: hiszen Szabó Lőrinc csak olyan 
nyelvekből szeretett fordítani, amelyeket ismert: latin, görög, német, francia, angol volt 
a sajátja – a többi irodalmakból nyersfordítás vagy közvetítő nyelv segítségével magya-
rított alkalmilag néhány esetben. De véletlen szülötte a két író tematikai megszólaltatása 
is. Kettunen születésnapi köszöntőjének kivételével mindegyik vers közvetlenül kapcso-
lódik a finn nép hősies honvédő harcához. Szabó Lőrinc ugyanis saját személyében kate-
gorikusan elzárkózott minden csak ideológiai, direkt nemzeti vagy honvédő – és persze 
minden tágabb értelemben csak politikai – verses megnyilvánulástól. Ennek egyik ars 
poeticus megnyilvánulása éppen a Csekey professzornak küldött válaszlevele. Csakhogy 
az szigorúan magánjellegű megnyilvánulás volt, még titoktartást is ígért benne. Nem így 
a lillafüredi szereplésekor. Éppen a Koskenniemi-fordítások keletkezése előtt, 1942. no-
vember 22-én a lillafüredi írókonferencián az akkori miniszterelnök – Kállay Miklós – és 
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök jelenlétében a következőket mondja:27 „Úgy gon-
dolom tehát, hogy elvileg a legtisztább esztétikai ideálokkal és a legbékésebb szándék-
kal sem áll ellentétben a háborús költészet létezése. Csak arra termett egyéniség, hit és 
ihlet kell hozzá; ez a kettő azonban […] sajnos nem a tudatos embertől, nem az akarattól 
függ.” De ha a maga nevében elhárítólag nyilatkozik is, irodalomtörténetileg elfogadja 
a lehetőséget (hasonlóan a Csekey számára feltételezett eredmény szuggerálásával, kíván-
csiságával):

27 Szabó Lőrinc: Lillafüredi találkozó címmel in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, 
i. k. 675–679.
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Tegnap idézték Stefan George példáját. Nagy példa, bár ennek is csak utólag derült ki 
a nagysága! Ilyen művek létrejöttéhez a belső egyéni – ha úgy tetszik, isteni, démoni –  
sugallat és parancs és a legszigorúbb művészi tisztaság kell. Az ilyen mű akkor sem 
vezércikk, akkor sem propagandatermék, ha kardot ránt benne a lélek, és ölni küld. 
A Türtaioszok és Petőfik is lehetnek szentek; a művészetben a kitűnő az, ami a vallás-
ban a szent. A legszükségesebb egyéni hit nem árt a műnek, a tehetségnek; [A jelenben 
pedig éppen a finn példára utal:] Láttam a finn példán, a testvéri finn írók magatar-
tásán, akikkel pár héttel ezelőtt a weimari költői napokon találkoztam, és akik már, 
sajnos, tudják, mit jelent a haza veszedelme. Talán éppen a szorongás, sőt a rettegés 
tette őket keményekké és bátrakká, talán az szólaltatta meg a szívüket.

Szabó Lőrinc esztétaként bárha elismeri jogosultságát, alkotóként távol áll ars poeticá-
jától az aktualizáló politikai tematika. Ezt megelőzően, 1940 őszén sajátságos kísérletbe 
fogott: többhetes, hónapos, már előháborús katonáskodásának emlékeiből – külön kötet-
terv céljával – a politikából tudatosan kiemelve „a sprőd anyagból” akart poézist csiholni. 
Megtapasztalhatta: milyen politikai visszatetszést és támadásokat váltott ki – háború előtt 
jobbról, utána balról (alig győzte utóbb a jobboldali támadásokat idézni a baloldali tá-
madások kivédésére).28 Szinte egyetlen aktualizáló nemzeti tematikájú verse, Az Ipoly 
ünnepén című is egy ellesett pillanat elemzése: anyját figyeli a régi ismerős táj vissza-
csatolásának alkalmakor; azt mutatja meg – maga a költő is meghatottan –, mások hogyan 
élik meg a meghatottságot.29 Ekkor tanulta meg azt az alkotói mechanizmust, amellyel 
majd a finn versek fordításakor figyelte-tanulmányozta mások megnyilvánulásait. Az esz-
téta elismerését a műfordító érzékeny figyelme követi.

Ehhez kapcsolódott George politikai ihletettségű verseinek utóbbi Szabó Lőrinc-féle 
interpretációja: mint később Lillafüreden is említette, George költészetét utóbb beteljesedő 
jóslatként minősíti30 – annak ellenére, hogy az első világháborús vereség és az azt követő 
megalázottság megrendültségében új rendről álmodó George élete utolsó napjaiban sze-
mély szerint nem vállalta a harmincas évek elején azt az új birodalmat.31

28 Lásd Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k.; valamint jelen kötetben az „...úgy éreztem magamat, 
mint egy keresztrefeszített” című fejezetet.

29 „Szégyelltem környezetem és részben a félrevezetett barátaim terrorizmusának a hatása alatt hazafias 
verset írni. De mikor a visszacsatolási rádióriport [alatt] szobámba lépvén anyámat már a rádió előtt térdelni 
láttam, elszégyelltem magamat, és most már volt írnivalóm.” – Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 135.

30 Szabó Lőrinc: Stefan George és az új Németország, Magyarország, 1940. június 28., újraközölve in: 
Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, i. k. 109–110., Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, 
i. k. 509–514. „Kevéssel azután, hogy 1918-ban összeroppant a Német Birodalom, a legnagyobb német költő,  
a Rajna-vidéken élő Stefan George, a főpapi és királyi szellemű, különleges nyelvű és óriási nevelőhatású lírikus, 
három meglepő költeményt írt és adott ki. Kettőt közülük fordításomban a Magyarország mai száma közöl.” 
A compiegne-i fegyverletétel alkalmából elégtétellel, kételyt is jelezve, de mégis azonosulást feltételezve írja: 
„Hogy persze az esztéta George, aki nem politizált, in concreto és személy szerint Hitlerre gondolt-e, azt igen 
érdekes volna tudni. E tekintetben a versek túl korai, 1920–21-es dátuma nemigen engedélyez pozitív választ. 
Annál kisértetiesebb, hogy húsz év történelmi fejlődése szinte a költő hitéből, és moráljából nőtt ki, a valóság 
– a politika és a gazdaság új hőseinek hallatlan erőfeszítése révén – szinte egészen az ő eszmei követelményei 
szerint alakult. Stefan George 1933-ban halt meg.”

31 Ugyanezt Szabó Lőrinc is tudta, sőt megírta korábbi, 1933-as Nyugat-beli nekrológjában. Jelzi ugyan 
ott is, hogy a német költő egyes versei és (a George körébe tartozó Gundolf tanítványának) Goebbelsnek szö-
vegei között „frappáns összefüggések”-et lehet találni, mégis elhatárolja Georgét a hitleri rezsimtől: „Hogy  
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Sokkal egyértelműbb a finn költőkre figyelő fordító megnyilvánulása. Verseikben nem 
nagyszerű jóslatok beteljesülését vélheti megfogalmazottnak, hanem egy nemrég függet-
lenné vált nép heroikus függetlenségi harcának poétikai tudatosodását követheti. 1942 
legelején még inkább csak baráti gesztus lehetett Kettunen professzor versének alkalmi 
magyarítása,32 de már ebben is felfigyelhetett a hősi retorikára, amely emlékeztethette 
a már idézett könyvajánló szövegre is.33 Ekkor még nem is állandó folyóiratában, az Új 
Időkben, hanem alkalmi vendégként, a Hídban közli a fordítását. A Hídban való szereplés 
ezúttal kétarcú: a folyóirat a rokon- és rokon sorsú népek összetartozását propagálta, ehhez 
csatlakozik a költő, ugyanakkor Szabó Lőrincet szerződés köti az Új Időkhöz, amit nem 
ad oda közlésre, attól a munkától bizonyos távolságot tart ezáltal. De hát ne felejtkezzünk 
el a vers erősen alkalmi, retorizált voltáról, poétikailag kevéssé értékelhetőségéről sem, 
a közléssel inkább a rokonszenv gesztusát hangsúlyozza, nem a költői nyereséget.

A korábbi alig érdeklődés (és a Csekeynek jelzett távolságtartás) tulajdonképpen 
a Lillafüreden is megemlegetett weimari költői napokon (1942. október 7–11.34) emelke-

a költő hogyan képzelte ideáljai megvalósulását, azt már soha senki meg nem mondhatja […] a költő maga nem 
fogadta el Hitlertől kinevezését az újjászervezett porosz költői akadémiába.” (Lásd részletesebben monográfiám 
második kötetében: Útkeresés és különbéke, i. k. 285.)

32 Luukkonen Fanny (pontosan: Luukkanen, 1882–1947) 1929 és 1944 között a Lotta Svärd szervezet köz-
ponti vezetőségének elnöke, 1942. január 26-án részt vett a Gellért Szálló márványtermében tiszteletére rende-
zett nagygyűlésen; itt a Magyar–Finn Társaság elnöke köszöntötte, valamint Lauri Kettunen felolvasta köszöntő 
versét; nevét a gépirat is, a nagygyűlésről tudósító hír is – Északi Rokonaink, 1942, 6. kötet, 109. oldalán, vala-
mint Új Idők, 1942. február 8. 159. oldalán – Luukkonenként írja).

33 A Hídban a vers alatt Sisu, Motti, Sauna címmel egy finn lap cikkét ismertetik: „A finn katonalelkészek 
lapja, a Koti ja Kasarmi [Otthon és kaszárnya] magyar számot adott ki a magyar honvédek számára. A lap első 
oldalán a finn köztársasági elnök üdvözli a magyar katonákat, akik a finnekkel együtt harcolnak »a történelem-
nek ebben a leghatalmasabb erőpróbájában«.” Az ismertetés egyik része: „A motti (gyűrű) szó a téli háború ideje 
alatt keletkezett. Kicsi csapatainkat az ellenség nem tudta megtörni a küzdelmekben, de mi a szigeteinken, az 
erdők vadrengetegében bekerítettük, vagy hogy finnül mondjuk: mottiba (gyűrűbe) fogtuk. Ez a motti- (gyűrű) 
háború volt a mi harcmodorunk. A frontokon így haladtunk mottiról-mottira (gyűrűről-gyűrűre), győzelemről-
győzelemre.” A retorika már a magyar részvételhez kapcsolódik, ez is motiválhatja majd a költő kötődését 
a finn történethez.

34 A Deutscher Dichtertag ekkori magyar résztvevője Szabó Lőrinc volt. Szabó Lőrinc „1942. XI. 14”-én 
Zilahi-Sebess Jenő miniszteri titkárnak írott intern beszámolóját a Harminchat év, 1. kötet című, már idézett 
gyűjtemény jegyzeteiben közöltem, 674–680.: „Az Europäische Schriftsteller-Vereinigung a birodalom kez-
deményezésére tavaly jött létre, 1941 őszén tartotta első kongresszusát Weimarban. Akkor nem utazhattam ki, 
magyar részről Nyírő József barátom volt jelen. A vezetőség őt kérte fel magyar Sprecher-nek, képviselőnek, 
a megtisztelő megbízást azonban nem vállalhatta el, mert nem volt budapesti lakos és – mint mondta – mert 
nemigen ismeri irodalmi életünk belső dolgait. Engem ajánlott tehát maga helyett, így kerültem Ullein-Reviczky 
követ úrhoz és a külügyi sajtóosztály mindenképpen támogatta utazásomat. […] Kiutazásom előtt Ullein-Re-
viczky Antal őexcellenciájával és Ziegler Vilmos sajtóelőadó úrral volt megbeszélésem, […]. Az Egyesülés maga 
a mai Európa íróinak baráti egyesülete, szellemi köre kíván lenni, s tulajdonképpen még mindig a szervezés 
stádiumában van. Német hivatalos helyektől, legalább elvben, független; elnökét, Hans Carossát, igen nemes 
költőnek és rendkívül tiszteletreméltó, komoly prózaírónak ismerem a műveiből, nagy és mély sikereit igazi 
írói kvalitásainak köszönheti; és igen okos, tiszta művész benyomását keltette bennem Carl Rothe, az Egyesülés 
főtitkára, aki csak négy-öt éve szerepel, mint író, akiről a legjobb kritikai véleményeket hallottam, s magam 
is a legjobb emberi véleményt formálhattam. Az ő személyük általános megítélés szerint arra mutat, hogy az 
Egyesülés a jelen követelményeinek megértése mellett a tiszta szellemiséget kívánja szolgálni. Az Egyesülés 
alapszabályokban lefektetett célja a személyes érintkezés és találkozás előmozdítása az európai nemzetek írói 
közt, közös feladatok megtárgyalása és tisztázása az irodalom minden ágában és szakértői tanácsadás jogi és 
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dik megértéssé. Hazatérte után a Magyar Csillagban – a háború idején a magyar írókat 
szekértáborba gyűjtő folyóiratban – Búcsú Weimartól összefoglaló cím alatt35 közölt so-
rozatában vissza-visszatérnek a finn íródelegációról beleszőtt lelkes reflexiók. „Finnek 
talán tízen is” jöttek ide, ámul el a magányosan érkezett magyar költő. Itt találkozik 
a korábban Magyarországon is járt36 „bűbájos finn írónővel”, Maila Talvióval, „akinek 
rögtönzött szónoklata úgy meghatott tegnapelőtt a Wartburgban a Sängersaalban”. Erre 
később is visszatér emlékezésének már a Repülőgépen fogalmazott, majd itthon kiegé-
szített részletében is: „A hangok, mondatok összekeveredtek, átnyúltak egymáson. Az 
asztal másik végéről Maila Talvio emelte poharát: – Auf unsere lieben ungarischen Ver-
wandten…!” Itt ismerkedik meg az utóbb az írónővel egy időben hazautazó Koskenniemi 
turkui egyetemi tanárral, aki „az Európai Írók egyik alelnöke, aki Farinellivel a tanácsko-
zásokat vezette”. Jelenlétük felvillanyozza a költőt: „Milyen lelkes csoport voltak ezek 
a finnek, és hogy szeretnek bennünket, magyarokat” – írja a Magyar Csillagban, már 
idézett Búcsú Weimartól című sorozatában.37 De ugyanerről nyilatkozik egyik interjújá-
ban is hazatérése után a Film Színház Irodalomban: „A harmadik élmény? Az, hogy  
a háború negyedik évében egész sereg európai íróval találkozhattam. Mi, magyarok, most 
csak ketten voltunk, az olaszok öten, bolgárok heten. Talán még többen jöttek el roko-
naink a finnek. Maila Talviót, a »Darvak« szerzőjét már régebben ismertem Budapestről. 
Csodálatos, mennyire szeretnek bennünket! »A mi drága magyar rokonaink« – csak így 
szólított bennünket, persze németül, a bűbájos, kedves írónő, és mondhatom idegenben  
százszorosan érezzük mi is ezt a rokonságot. Finn volt az ülések egyik vezetője is. 
Koskenviémi [sic!] turkui professzor.”38 Koskenniemi vezető szerepéről hazatérve már 
említett „intern” beszámolójában is megemlékezik:39 „Az Olaszországban időző, gyen-
gélkedő Carossa helyett Koskenniemi finn költő és egyetemi tanár s eccelenza Farinelli 
elnökölt.”40 Hogyne figyelt volna fel a Goethe-antológiát fordító Szabó Lőrinc Goethe 

gazdasági kérdésekben.” A teljes levelet lásd az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című 
fejezetben.

35 Szabó Lőrinc: Búcsú Weimartól, Magyar Csillag 1942. december 1., II. k. 387–389. Újraközölve in: 
Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, i. k. 177–191.

36 Maila Talvio 1937-ben járt Magyarországon, A darvak című regényének megjelenése alkalmából (for-
dította Faragó József, Athenaeum kiad.). Szopori Nagy Lajos szíves közlése.

37 Szabó Lőrincnek a PIM Könyvtára aprónyomtatványai között a hagyatéki letétjében megtaláltam éppen 
az említett írónő és Koskenniemi aláírással és kézírással is bensőségesebbé tett névjegyeit.

38 B. A. [Bella Andor]: A szellem a vulkanikus idők ellenére egész Európában él! Szabó Lőrinc nyilatkozik 
tizenöt nemzet költőinek weimari találkozójáról. Film Színház Irodalom, 1942. 43. sz.

39 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 677.
40 Ennek a konferenciának finn beszámolóját Mika Waltari írja meg, hasonló szellemben, legfeljebb csak 

abban különbözik, hogy önmaguk részvételét majdnem ugyanazokkal a szavakkal jellemzi, mint Szabó Lőrinc, 
de az egyetlen magyar résztvevő név nélkül szerepel csak nála egy felsorolásban. Koskenniemi szereplését ő is  
hangsúlyozza: „Tällä tavoin Suomen edustaja ja samalla kokouksen kunniavieras joutui juhlaviikon aikana 
olemaan keskeisenä henkilönä kokouksissa, ja hänen viisas, maltillinen runoilijanolemuksensa ja tyynet sanansa 
olivat omiaan alusta alkaen luomaan tasapuolisuuden tunnetta läsnäolijain kesken.”; Maila Talvióval kapcsolatban 
ő is említi a wartburgi kirándulást: „Hänen puheensa Wartburgiin tehdyn retken aikana jäi syvästi läsnäolleiden 
mieleen, niin että kuulin sitä myöhemminkin toisteltavan.” (Suomen Kuvalehti 1942. 45. szám, november 7., 
1386.). [Nagy Judit fordításában: „Így Finnország képviselője, a találkozó díszvendége került az ünnepi hét 
üléseinek középpontjába, akinek bölcs, megfontolt költői egyénisége és nyugodt szavai kezdettől fogva az elfo-
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finn monográfusára.41 Ekkortól kezd érdeklődni a finn költő versei iránt is. És érdeklődés-
sel kíséri a finn nép hősi háborúját.

* * *

A Weimar–Lillafüred–finn fordítások életrajzi háromszöge ugyanakkor egy beszédmód-
beli kísérletnek is jelentkezése, amely kísérlet a költő számára inkább a labilitásával nyil-
vánul meg. Kiss Noémi Carl Rothéval és a weimari költőtalálkozóval kapcsolatban jut 
igen fontos megfigyelésre:42 Szabó Lőrinc a német katonaeszményt felépítő poétikának 
a feltételezését hallhatja a weimari konferencia előadásai során; ennek eszményét gon-
dolja végig a lillafüredi konferencián mondott előadásának első részében; ugyanakkor 
ez a hivatalos eszmény magában a költőnapi magánbeszélgetésekben kétségbe is vonatik. 
Védőbeszédében ezt hangoztatja Szabó Lőrinc is: „egy wartburgi kirándulás során, Tann-
häuser és Luther szobáiban és kertjében sétálva, közelebb kerületem dr. Carl Rothéhoz, 
a Vereinigung vezértitkárához. Órákig mintegy messziről »tapogattuk« egymást, hogy me-
lyikünk mit gondol, vajon nem provokálni akar-e a másik, és hogy milyen határig lehet 
őszintén beszélni. S ekkor csodálatos emberi dolgok tárultak fel előttem. Míg a német 
összeomlás nem történt meg, nem szólhattam róluk; most is a felhatalmazásuk nélkül tet-
tem; csak néhány egészen jó barátom ismerte a dolgok igazi arcát, bár azok is csak fátyo-
lozottan, mintha a valódi hangulat csak az én »benyomásom« lett volna. Pedig egyáltalán 
nem impressziókról volt szó! De egyetlen itthoni elszólás odaát az életébe került volna 
kitűnő embereknek. Ez a konspiráció nem interjúanyag volt!”43 A weimari hivatalosságtól 
hazautaztában a költő elkülönítette magát, méghozzá versben:

Óh, van
  háború s ünnep, az is van, itt is,

de más öröm, más háború az, amely
itthon igazgat tömeget és egyént:
 ez kényszer, nem vendégszereplés,
  végzet ez, sors, kikerülhetetlen!
..........................................................
Itt kell dolgozni, itt vagyok itthon, itt
van elsősorban a harcterem:

gulatlanság érzését keltették a résztvevőkben.”; „Beszéde a wartburgi kiránduláson sokakat megfogott, később 
is többen idézték.”]

41 „Gazdag tudományos munkásságából különösen a »Fiatal Goethe«-ről (»Nuori Goethe«) írt könyve 
tűnik ki, amely évekig tartó kutatómunka eredménye s Goethe fejlődését világítja meg. Most dolgozik a könyv 
második részén” – írja majd magyarországi látogatása előtt bemutató cikkében Rolla Margit a Magyar Nemzet 
már idézett számában.

42 Kiss Noémi: Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe, Irodalomtu-
domány 1999. 2. sz. 167–185.; valamint könyvben: Szabó Lőrinc füzetek 1, i. k. 3–74. A témát utóbb publikálta 
még a Kakanienrevisted internetes folyóiratában: Noémi Kiss: Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartog-
raphie der Begegnung zwischen Szabó Lőrinc und Carl Rothe, www.kakanien.ac.at /beitr/fallstudie/Nkiss1pdf 
/15/04/2002.

43 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 213.
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 a többi csak vendégszereplés
  csak itt van reményem s jogom cselekedni.

[Várj még, arany nap! Megszelidült a táj…]44

Ez a személyes távolságtartás fogalmazódik meg azután Szabó Lőrincnek a háború kér-
désében Lillafüreden elmondott hozzászólásában is. De hiszen az egész konferenciának 
ez a kétfelé beszélés a hangneme. A jelen lévő miniszterelnökről nevezte el a kor szlengje 
és az utókor történelmi megítélése a „Kállay kettős” jelleget, a német elkötelezettségtől 
távolodni kezdő politikai „tapogatózást”; a vezérkari főnök, Szombathelyi Ferenc emlék-
iratában arról beszél, hogy már 1941-ben sem voltak illúziói a háború kimeneteléről.45 
A szervező, Antal István, a Nemzetvédelmi Propagandahivatal vezetésével megbízott 
tárca nélküli miniszter a háborúhoz való viszony megvitatására hívta össze hivatalo-
san a konferenciát, a stratégák valójában már a háború-utániságot szeretnék kitapogatni 
az írók összehívásával. Mindenki másról beszél, és másra lenne kíváncsi. Szabó Lőrinc, 
mint Weimarban, itt is megfogalmazza a kettősséget: pontosságra törekszik.

Ennek a kétfelé beszélésnek a weimari szintetizáló megfogalmazottsága Rothe beszé-
dének vezérszólama, amelyre Carossa is hivatkozik emlékiratában: „»Wir tun es«, sagte er, 
»nicht für heute, nicht für morgen, aber vielleicht für übermorgen. Bedenken Sie, wieviel 
Unheil wir verhüten, wieviele törichte Vorsätze wir vereiteln werden! Stellen Sie sich vor, 
was geschehen könnte, wenn ehrgeizige Eiferer unsere Stelle einnähmen! Wir sie durch 
Aktivität glänzen würden! Von Ihnen und mir wird niemand ein unwürdiges Wort ver-
nehmen. Wir haben in jedem Land Gesinnungsverwandte; nach dem Krieg werden wir 
einander suchen und helfen.«”46 És amelyet Szabó Lőrinc is hangoztat 1945-ös Naplójá-

44 MTAKK Ms 4651/114. Kötetben: Szabó Lőrinc összes versei, i. k. 2. k. 695–697. Lásd még az Egy eszmé-
let története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója 83. számú, és A hévízi versfüzet című fejezet 134. számú jegyzetét.

45 Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a magyar vezérkar főnökének védőirata, 1945. június. In: Szombathelyi 
Ferenc visszaemlékezései, bevezette és a jegyzeteket írta Dr. Gosztonyi Péter, Occidental Press, Washington 
D. C. 1980. „A háború megüzenése és megkezdése tekintetében semmi szerepem nem volt. Az orosz háborúnak 
magamban mindig ellene voltam, […]. Általában véve ellene voltam a háborúnak, mert a magyar hadsereget ké-
születlennek tartottam és ezért ütőképességében – különös tekintettel anyagi hiányaira – kételyeim voltak. […] 
Azt, hogy az oroszokat meg lehetne verni, abban mindig kételkedtem, de különösen kételkedtem abban, hogy 
a maritim hatalmakat tengeri fölény nélkül térdre lehetne kényszeríteni. Ezen felfogásomnak, mint a vezérkar 
főnöke is a tábornoki megbeszéléseken, hadijátékokon úgy szóban, mint írásban, természetesen kellő elővi-
gyázat mellett, mindig kifejezést adtam. […] 1941. szeptember elején a kormányzó úrnak egy memorandumot 
nyújtottam be, melynek lényege az volt, hogy az orosz háború nem lesz »Blitzkrieg«, hanem egy hosszan elhú-
zódó, véres küzdelem lesz, melynek kimenetele teljesen bizonytalan. Ezért óvatosnak kell lenni, csak annyiban 
kell engedni a német nyomásnak, amennyiben az elkerülhetetlen. A csapatainkat lehetőleg vissza kell vonni és 
nem jobban belemenni a háborúba. Valószínűleg ezen felfogásom eredményeképpen bízott meg a kormányzó 
úr a vezérkar főnökségével…” (13–14.)

46 Hans Carossa: Ungleiche Welten, Im Insel-Verlag, Frankfurt am Main, 1962. 114. [Szemán Renáta fordí-
tása: „Nem a máért, nem a holnapért, de talán a holnaputánért tesszük – mondta. Gondolják el, mennyi szeren-
csétlenségnek vesszük elejét, mennyi balga szándékot hiúsítunk meg! Képzeljék el, mi történne, ha becsvágyó 
irigyeink átvennék helyünket! Mi a tevékenységünkkel tűnnénk ki. Önöktől, és tőlem senki sem fog egyetlen 
méltatlan szót sem hallani. Minden országban vannak velünk azonos gondolkodásúak; a háború után keresni és 
segíteni fogjuk egymást.”] Lásd még a weimari napok leírását Frank-Rutger Haussmann freiburgi professzor 
monográfiájában: „Dichte, Dichter, tage nicht!” a Die ungarischen Teilnehmer című fejezetet, i. k. 317–326.
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ban: „»Mi nem a jelennek és nem a holnapnak, hanem a holnaputánnak dolgozunk«! – ez 
a formula a Rothéé, tőle vettem át. S a holnapután megint az örök ideálok tiszteletét fogja 
meghozni.” Majd hozzáteszi, a már ismert dramaturgia szerint ismét kétfelé beszélve: „itt 
is, ha szovjet-rendszerben élünk, akkor is”.47

Ebben a kétfelé beszélő politikai textusban jelenik meg a finn irodalom jelene, ame-
lyet Weimarban is a legnagyobb ünneplésben részesítenek. Az egyetlen olyan irodalom, 
amelyik a Weimarban jelen lévők közül szabadságharcát vívja, tehát a katonaeszmény 
náluk hiteles hangon szólalhat meg. A Goethe-monográfiát író Koskenniemi, a szépség 
megszállottja egész kötetet szentel a harcoló finn katonának.

Szabó Lőrinc számára a fordításra való véletlen felkérés és a személyes érdeklődés ös-
szekapcsolódik: mint korábban George jóslatszavaival, most valódi költői azonosulással ta-
lálkozhat. Lefordítja a verseket, és folytatásukként a weimari dramaturgia szelle mében ma-
gyarítja Kettunen szövegét is, amely a katonaeszményt formáló költőt mint a szépség és az 
örök kultúra képviselőjét köszönti: megjelenik fordításában a „holnapután” ünneplése is.

* * *

A költőnek Weimar után érlelődő finn kapcsolatait egy emlékirat és egy levélváltás do-
kumentálja. Aarne Wuorimaa Finnország rendkívüli követe és meghatalmazott minisz-
tere48 emlékirataiban49 ír méltatólag Szabó Lőrinccel kiakult személyes kapcsolatairól, 
amely emlékezésről még Szabó Lőrinc is értesülhetett halála előtt: „Wuorimaa finn követ 
a II. világháború után írt finnül egy emlékező kötetet Budapestről. 46-ban vagy 47-ben 
nekem is kezembe került a könyv.”50 Az emlegetett könyvben Wuorimaa – a poétikailag is 
igen pontosan fogalmazott bemutatás mellett – a következőket írja a költőről: „A magyar 
irodalmi élet nagy nevei ezekben az években a veterán Herzeg [sic!] Ferenc, Harsányi 
Zsolt, Zilahy Lájos [sic!], Máray [sic!] Sándor és a színműíró Bókay János voltak, va-
lamint a költők között a legjobbnak tartott Szabó Lörinc [sic!]. […] Szabó Lörinc [sic!] 
filozófikus alkat, akit az élet nagy kérdései foglalkoztatnak, s aki ezekre verseiben próbál 
megoldást találni. Számos estén át ültem a társaságában különféle kérdéseken töprengve, 
s rendkívül gyümölcsözőek voltak ezek a szellemet felpezsdítő, mélyértelmű pillanatok. 
Költői stílusa, ahogy mondják, a modern magyar stilisztika kínálatából a legjobb és for-
mai tekintetben a legszebb. Ha némelykor arra volt szükségem, hogy egy-egy finn verset 
magyarul is bemutathassunk, ő kész volt a baráti segítség nyújtásra, és elkészítette a for-
dítást, miután németül elmondtam neki a vers tartalmát.”51

47 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 17.
48 Aarne Wuorimaa 1940. május 31. és 1944. október 14. között volt Magyarországon, Finnország 1944. 

szeptember 19-én kötötte meg a fegyverszünetet, emiatt kellett a nagykövetségnek felfüggesztenie működését 
a még háborúban álló Magyarországon.

49 Aarne Wuorimaa: Muistojeni Unkari, i. k.
50 Az idézet Szabó Lőrincnek a Vers és valóság című emlékezésével párhuzamosan diktált, Bizalmas ada-

tok és megjegyzések című szövegből (Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 294.). Az adatot, hogy valóban a kezébe 
is került a kötet, megkérdőjelezi a szöveg folytatása – „Egyik fényképmellékletén együtt vagyok B. G.-vel” –  
a fényképmellékletek között ugyanis az említett Bajor Gizi nem Szabó Lőrinccel, hanem Horthy Istvánnal be-
szélgetve szerepel.

51 Szopori Nagy Lajos fordítása. Aarne Wuorimaa: Muistojeni Unkari, i. k. 109., 110–111.: [„Unkarin 
noiden vuosien kirjallisen elämän suuret nimet olivat veteraani Ferenc Herzeg, Zsolt Harsányi, Lájos Zilahy, 
Sándor Máray ja näytelmäkirjailija János Bókay sekä parhaana pidetty runoilija Lörinc Szabó. […] Lörinc Szabó  
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Ennek a kapcsolatnak közvetlen dokumentumát is ismerjük.52 Wuorimaa nagykövet 
névjegyére kézzel írott sorokkal kéri a költő véleményét:

Sehr geehrter Herr Szabó,
Bezugnehmend auf unser Gespräch erlaube ich nun Ihnen meine Begrüssungsworte 
zum 6 Dezember in deutscher und ungarischer Sprache zu übersenden mit der bitte 
freundlichst den ungarischen Text in eine schöne Form zu bringen.

Mit besten Dank im voraus
ihr sehr ergebener

Aarne Wuorimaa
Budapest, 27. 11. 42.

A december 6-i üdvözlő szavak a finn nemzeti ünnepre készültek: a függetlenség negyed-
százados ünneplésére művészi műsorral összekötött fogadást adott a követ.53 Szabó Lő-
rinc válaszának fogalmazványát ismerjük:

Exzellenz!
Beiliegend sende ich den ungarischen und deutschen Text Ihrer Begrüßungsworte zu-
rück. Die Übersetzung war vollkommen gut und fehlerlos. Höchstens die Leichtigkeit 
ist es, worin die Änderungen dem Texte etwas zufügen konnten.

Mit besten Grüßen
Ihr sehr ergebener

Egy műfordítói rögtönzésre pedig Szabó Lőrinc már idézett emlékezéséből értesülhetünk: 
„Egyszer meg a Rádióban B. G.-nek valamit szavalnia kellett, valami finn verset. Vikár 
fordítása kétségbe ejtette. Telefonon felhívott a lakásomon, hogy segítsek valahogy rajta. 

on filosofinen luonne, jota elämän syvät kysymykset askarruttavat ja joka runoissaan koettaa löytää niihin ratka-
isua. Monet illat istuin hänen seurassaan pohtimassa eri kysymyksiä, ja erittäin antoisia olivat nämä henkisesti 
virkistävät, syvämietteiset hetket. Hänen runo- ja kirjoitustyylinsä sanottiin olevan parasta ja muotokauneinta, 
mitä nykypäivien unkarilainen stilistiikka tarjoaa. Kun joskus tarvitsin jonkin suomalaisen runon esitettävään 
unkarilaiseen kuntoon, hän ojensi ystävän auttavan käden ja laati runon unkariksi, kun olin tulkinnut sen sisäl-
lön hänelle saksan kielellä.”]

52 MTAKK Ms 4688/75. és 77. [Szemán Renáta fordítása: „Mélyen Tisztelt Szabó Úr, Hivatkozással meg-
beszélésünkre bátorkodom elküldeni Önnek a december 6-i köszöntőbeszédem magyar és német változatát, 
azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a magyar szöveget szebb formába öntse. Előre is köszönöm: készséges 
híve, Arne Wuorimaa”; „Őméltósága! Sietve küldöm vissza Önnek üdvözlőbeszéde magyar és német szövegét. 
A fordítás tökéletesen jó és hibátlan volt. Csupán a szöveg gördülékenységéhez járulhattak hozzá a szövegen esz-
közölt javítások. Üdvözlettel készséges híve”]

53 A Reggeli Magyarország 1942. december 8., keddi száma A Kormányzó úr táviratot intézett a finn köz-
társasági elnökhöz címmel emlékezik meg erről az eseményről is: „A finn nemzeti ünnep alkalmával Wuorimaa 
Aarne budapesti követ a finn követség palotájában fogadást adott, amelyen megjelent a budapesti diplomáciai 
testület és a magyar közélet sok kiválósága. A teán Eyssen Irén finn dalokat énekelt, Martey Johanna hegedű-
művésznő Máday Sándorné zongorakísérete mellett finn szerzők műveiből adott elő.” A finn ünnep azért szorult 
háttérbe, mert december 6. magyar nemzeti ünnep is volt, Horthy kormányzó neve napja.
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Nála ebédeltem és vacsoráztam a Pilsudszky-úton,54 és képzeletből tíz órai munkával 
»lefordítottam«, használhatóvá tettem a verset.”55

De nemcsak szívességből tesz szöveget-verset használhatóvá, saját neve alatt is vállal-
ja finn költők verseinek fordítását, mégpedig hangsúlyos műfordítói szereplést. A Reggeli 
Magyarország56 és az Északi rokonaink címmel antológiaként, folyóirat funkcióban meg-
jelenő kiadvány is beszámol57 az 1943. február 24-én, a Tiszti Kaszinóban megrendezett 
finn katonaestről, ahol is finn költők háborús versei hangzottak el vitéz Somogyváry Gyula, 
Szabó Lőrinc és Vályi Nagy Géza fordításában. A szavalók között a költő akkor már végzős 
színinövendék leánya, Gáborjáni Klára is szerepelt. Itt hangoztak el a Koskenniemi-fordítá-
sok is, amelyek ezt követően nemsokára, március 27-én az Új Időkben jelentek meg.58

Az est után köszönő levelet is kap a műfordító-költő, részvétele elismeréseként:59

Nagyságos
Gáborjáni Szabó Lőrinc író úrnak
a Magyar Katonai Írók Köre l. tagja.
Budapest.
II. Volkman-u. 8.

Kedves Barátom!
A Magyar Katonai Írók Köre elnöksége nevében hálásan köszönöm Neked, hogy „Finn 
katonaest”-ünk színvonalát gyönyörű műfordításaiddal emelni voltál szíves s az est 
előkészítési munkáiban Körünk titkárát értékes tanácsaiddal támogattad.

Őszinte nagyrabecsüléssel köszönt
igaz híved

Budapest, 1943 évi február hó 26-án.
vitéz Szinay Béla

a Magyar Katonai Írók Köre
elnöke

* * *

54 Az Apor és az Orbán tér közötti út, utóbb Stromfeld Aurél út: Bajor Gizi házában pedig azóta a színész-
múzeumot rendezték be.

55 A Vers és valóság már idézett folytatásából (i. k. 293.). Nem lehetetlen, hogy ez a „tíz órát” igénybe 
vevő vers éppen a finn lottáról szóló Kettunen-szöveg lenne (a köszöntő verset a Gellért-beli ünnepségen maga 
a szerző olvasta fel – lásd a sajtóbeli beszámolóról a 31. számú jegyzetet –, de a rádióban ettől még olvashatta 
Bajor Gizi).

56 A Reggeli Magyarország, Szabó Lőrinc munkahelye 1943. február 26-i pénteki számában, a 6. oldalon be-
számol az estről: „Finn katonaest a Tiszti Kaszinóban. A Magyar Katonai Írók Köre az Országos Tiszti Kaszinó 
dísztermében finn katonaestet rendezett, amelyen megjelent Aarne Wuorimaa budapesti finn követ és meghatal-
mazott miniszter is. A műsoron a finn irodalom kiválóságainak műveit adták elő Dienes Andor, vitéz Somogyváry 
Gyula, Vályi Nagy Géza és Szabó Lőrinc fordításában. Vitéz Aggházy Kamill ezredes bevezető beszéde után 
Simonffy Margot, Garamszeghy Géczi Sándor, Dálnoki Veress Júlia, Szabó Klára adtak elő. Záróbeszédet vitéz 
Szinay Béla altábornagy mondott. Az előadás összekötő szövegét De Sgardelli Caesar írta és mondta el.”

57 A hír az Északi Rokonaink 1943-as, 8-as számú kötetének 53. oldalán olvasható, a Reggeli Magyaror-
szágéhoz hasonló szöveggel.

58 Koskenniemi három verse – Szabó Lőrinc műfordításai –. Új Idők, i. h.
59 MTAKK Ms 4684/85. A géppel írt levelek nélkülözik néhány magánhangzó ékezését, a közlésben az 

ékezeteket kiírjuk.
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A költő korábbi jugoszláviai, majd bulgáriai utazása mintájára az 1943-as évre, Hankiss 
János professzor és államtitkár társaságában egy svéd–finn útra is felkészül.

Erről először Hankiss János tudatja mint debreceni egyetemi tanár, az Egyetemi Fran-
cia Intézet igazgatója:60

Kedves Barátom!
A tavalyi bulgár út mintájára ez év augusztus–szeptemberében a kultuszminisztérium 
finnországi és svédországi városokba küld bennünket. Az úton való részvételre ezzel 
szeretettel fölkérlek. Fontos nemzeti missziónk lesz, a részleteket szóval.

Az út kb. 2-3 hétig tart. Előadásokat tartunk mind a két országban. Költségeinket 
a kultusz viseli.

Szeretettel várja válaszodat
s e levél igen bizalmas kezelését kéri igaz barátod:

D., 43. III. 11.
Hankiss János

Az utazás a Magyarországra készülő finn kulturális delegáció látogatásának61 viszonzá-
sa lenne. Erre a látogatásra célzott a Koskenniemi-fordításokat kísérő szövegében Szabó 
Lőrinc is: „Országa megbízásából sokat utazik külföldön, mint kultúrdiplomata; tavas-
szal Budapestre várják.” Május 14-én, pénteken reggel elindult Helsinkiből, majd pedig 
„a magyar királyi kultuszkormány még a múlt év őszén történt meghívásának eleget téve, 
szombaton délután a menetrendszerű bécsi gyorssal finn kulturális küldöttség érkezett Bu-
dapestre. A küldöttség vezetője V. A. Heiskanen, a helsinkii tudományegyetem tudós geo-
dézia tanára, tagjai pedig Rolf Nevanlinna, a helsinkii egyetem rektora, Jussi Paatela, 
a helsinkii műegyetem rektora, H. [sic!] A. Koskenniemi költő, a finn írók szövetségének 
elnöke, Eino Saari egyetemi tanár, B. Honkasalo helsinkii egyetemi tanár, Aarno Turu-
nen helsinkii egyetemi tanár, L. A. Puntila kapitány, a finn művelődési alap megvalósítója, 
Arvi Kivimaa író, a helsinkii Népszínház igazgatója és Timo Mikkilä zongoraművész. 
[…] A finn tudósok magyarországi tartózkodása alkalmával, melynek során Debrecenbe és 
Kolozsvárra is ellátogatnak, behatóan fogják tanulmányozni a magyar közoktatás, valamint 
a tudományos és művészeti élet legújabb eredményeit. A finn vendégek több mint egy hétre  
tervezett magyarországi tanulmányi látogatása bőséges alkalmat nyújt a magyar–finn kul-
túregyezmény alapján a finn–magyar szellemi együttműködés további baráti kifejleszté-

60 MTAKK Ms 4681/223.
61 Ez a látogatás nemzetközi jelentőségű volt, az észt Eesti Sõna [Észt Szó] című újság 1943. március 6-i 

számában – szinte Hankiss professzor felkérő levelével egy időben – Soome kultuuritegelasi külastab Ungarit 
címmel előre jelzi az eseményt: „Ungari valitsuse kutsel soidab mais 10 Soome kultuuritegelast Ungarisse. 
Ungarisse sõidavad teiste seas Helsingi ülikooli rektor prof. Nevanlinna, kirjanikud Koskenniemi ja Arvi Kivimaa, 
geoloogiaprofessor Eskola. Samal ajal on Budapestis näitus, mis käsitleb soome-ungari hõimuküsimusi. Ungar-
laste vastukülaskäik Soome toimub septembris.” (Anu Nurknak, a tartui egyetem tanárnőjének szíves közlése). 
[Nagy Judit fordításában: „Finn kulturális küldöttség látogat Magyarországra. A magyar kormány meghívá-
sára tíz finn kulturális személyiség utazik májusban Magyarországra. Magyarországra utaznak többek között 
professzor Nevanlinna, a Helsinki Egyetem rektora, Koskenniemi és Arvi Kivimaa írók és Eskola, a geológia 
professzora. A látogatással egy időben finn és magyar nemzeti kérdésekkel foglalkozó kiállítást rendeznek Bu-
dapesten. A magyarok viszontlátogatására szeptemberben kerül sor.”]
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sére és elmélyítésére.”62 A látogatás programjáról a lapok részletesen tudósítanak, majd 
hazatérésük után az MTI Helsinkiből megküldi az Uusi Suomi berlini tudósítójának Kos-
kenniemitől hazatérőben kért nyilatkozatát:63

A tíznapos magyarországi látogatás a finn csoport tagjai számára tíz egymást követő 
ünnepnap volt – mondotta a többi között.

Magyarország kormányzója és a magyar miniszterelnök hosszabb beszélgetéssel 
tüntette ki a csoport tagjait és a fogadtatás mindenhol a lehető legszívélyesebb volt. 
A finn csoport minden tagja hálás azért, hogy utunk nem végződött Budapesten, ha-
nem továbbvezetett a keleti egyetemi városokba, ahol az ősi magyar kultúra még na-
gyobb bizonyító erővel tárult az utas elé, mint a fővárosban. A magam részéről meg-
lepett az a finn nyelvtudás, amely a többi között megnyilatkozott a finn vendégekhez 
intézett beszédekben is. Nem volt kisebb élmény az sem, amikor például egy kisebb 
faluban a magyar gyermek-énekkar tiszta finn nyelven elénekelte a finn himnuszt.

A háború természetesen ráveti árnyékát a magyar életre is, nagy vonalakban azon-
ban azt a benyomást szerezhettem, hogy Magyarország ebben a tekintetben érintet-
lenebb, mint a legtöbb európai ország – fejezte be nyilatkozatát Koskenniemi, Finn-
ország nemzeti költője.

Koskenniemi előadásáról a többi között mind a Magyar Nemzet, mind a Reggeli Magyaror-
szág szerdai számai tudósítanak. A Magyar Nemzet a napi program főcímébe emeli a költőt: 
Koskenniemi finn egyetemi tanár előadása.64 És ezzel az eseménnyel is kezdi a beszámo-
lót: „A Magyar–finn társaság a Gellért Szálló Duna-termében hétfőn délután előadóestet 
rendezett, amelyen V. A. Koskenniemi turkui egyetemi tanár, a finnek legnagyobb élő 
költője, a finn írók szövetségének elnöke, »A költészet mint a finn szabadság előharcosa« 
címmel tartott előadást.” Az előadás lefolyásáról és tartalmáról a Reggeli Magyarország 
számol be részletesebben:65 „A Finn–Magyar Társaság előadóestjén megjelent Antal Ist-
ván nemzetvédelmi propaganda miniszter, Aarne Wuorimaa finn követ és Walter Horn 
ezredes, katonai attasé. Nagy Emil ny. miniszter elnöki megnyitója után Zsirai Miklós 
egyetemi tanár finn nyelven üdvözölte a megjelent finn vendégeket.” Az előadást imigyen 
ismerteti:

V. A. Koskenniemi előadásában párhuzamot vont a finn és a magyar költészet között. 
A két nemzet – hangoztatta – ma is ugyanazokért az eszmékért harcol és ugyanazt 
a kultúrát védelmezi a keleti veszedelemmel szemben. A finnek és a magyarok leg-
erősebb közös jellemvonása az, hogy mindkét nemzetben rendkívül élénken él a sza-
badság vágya. Éppen ezért a két nép költészetében a szabadság állott az első helyen. 
A finn költők évszázadok során mindig a nemzet sorsdöntő pillanataiban emeltek szót 
a szabadság érdekében. A finn népi öntudat Magna Chartája a Kalevala. A magyar 

62 Reggeli Magyarország, 1943. május 16. 5.
63 Magyar Nemzet, 1943. május 28. 6.
64 Magyar Nemzet, 1943. május 19. 6.
65 A finnek és a magyarok legerősebb közös jellemvonása a szabadságvágy. Kállay Miklós miniszterelnök 

kihallgatáson fogadta a finn kulturális bizottságot. Reggeli Magyarország, 1943. május 19. 5.
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és a finn nép élete folytonos harc volt a puszta létért. Ez a harc talált élénk visszhangra 
a két nép költészetében. Mind a két nép hallgatott költőinek szavára, mert úgy érezte, 
hogy a költők a népi felfogás kifejezői és a nép lelkületének adnak hangot.

A hasonló – valószínűleg központi kommüniké alapján közölt – ismertetések után a si-
kert a Magyar Nemzet idézett tudósítása részletezi jellemzőbben: „Hosszan tartó meleg 
tapssal fogadott előadásáért Nagy Emil elnök mondott köszönetet. Az előadóest hallgató-
sága rendkívül hosszan és melegen ünnepelte a finn költőt és egyetemi tanárt nagy sikerű 
előadásáért.”

Helena Kangas asszony a finn művészeti delegáció látogatásáról lapjának, az Uusi 
Aurának készített beszámolójában pedig megírja, hogy a finn követségi esten Lauri Ket-
tunen felolvasta Koskenniemit köszöntő versét, Gáborjáni Klára pedig Szabó Lőrinc for-
dításában szavalta Koskenniemi verseit.66

Carl Rothe a weimari barátok találkozását figyelemmel kíséri, és segíti is a kapcsolat 
további fejlődését. 1943. május 13-i levelében mintegy megelőlegezi a találkozást: „Ich 
denke daran, dass unsere finnischen Freunde in diesen Tagen Ihre Gäste sind. Grüssen 
Sie Prof. Koskenniemi und Arvi Kivimaa recht sehr von mir.”67 Szabó Lőrinc a Magyar-
országon járt finn íródelegáció prózaíró tagjával, egyébként a weimari Vereinigung finn 
hivatalos szóvivőjével68 családilag is barátságot kötött, hazatérve Arvi Kivimaa azonnal 
köszönőlevéllel emlékezik budapesti napjaira:69

66 Helena Kangas: Pari tuokiokuvaa Unkarista suomalaisen kultuurivaltuuskunnan matkan varrelta (Ma-
gyarországi pillanatképek. A finn kulturális delegáció látogatásáról). Uusi Aura, 1943. szeptember 26. A vonat-
kozó részlet: „Erikoisesti juuri Koskenniemi joutui koko vierailun aikana innostuneen ja välittömän huomion 
ja ihailun kohteeksi, ministeri Vuorimaa retkikunnan tuloiltana tarjoamista illallista alkaen, jolloin prof. Lauri 
Kettunen luki tilaisuutta varten Koskenniemelle kirjoittamansa runon ja nuori unkarilainen näyttelijätär nti Szabó, 
runoilija Lőrinc Szabón tytär – lausui isänsä ja eräiden muiden runoilijoiden unkarintamia Koskenniemen runoja, 
ja lopuksi Koskenniemi itsekin luki muutaman runon alkukielellä niin suomalaisten kuin unkarilaistenkin kuu-
lijoitten ihastukseksi.” [„A látogatás folyamán éppen Koskenniemi lett a lelkes, közvetlen figyelem és csodálat 
tárgya a Vuorimaa miniszter által a küldöttség megérkezésének tiszteletére adott vacsorától kezdődően, ahol 
Lauri Kettunen professzor a Koskennieminek ajánlott versét olvasta föl, egy fiatal színésznő, Szabó kisasszony 
– Szabó Lőrinc költő lánya – az édesapja és más költők által magyarra fordított Koskenniemi-költeményeket 
szavalt, végül pedig maga Koskenniemi is fölolvasta néhány versét – anyanyelvén – mind a finn, mind a magyar 
hallgatók gyönyörűségére.” – Labádi-Bertényi Gizella fordítása.]

67 Levelek Szabó Lőrinctől Carl Rothénak. [„Arra gondoltam, hogy finn barátaink a napokban az Ön ven-
dégszeretetét élvezik. Adja át üdvözletem Prof. Koskennieminek és Arvi Kivimaanak.”] Közreadja Kiss 
Noémi, in: Szabó Lőrinc füzetek 1. i. h. 47., ill. a már idézett www.kakanien.ac.at/beitr/materialen/UReber1.
pdf /20/04/2002. 12.

68 Lásd Kiss Noémi idézett tanulmányát.
69 MTAKK Ms 4682/294. [Szemán Renáta fordítása: „Kedves Szabó Úr, miután szerencsésen hazatértem 

utamról az Ön gyönyörű hazájából, végre lehetőségem van arra, hogy Önnek és feleségének legszívélyesebben 
megköszönjem kedvességüket! A napos délutánok az Ön otthonában, csakúgy, mint a közös színházlátogatás 
a legfontosabb magyarországi emlékeim közé tartoznak, és elmondhattam a helyi sajtónak is, hogy az Ön sze-
mélyisége milyen mély benyomást tett rám. Szívből remélem, hogy augusztusban Finnországba jön. Őszinte 
örömömre szolgálna, ha Önt és utitársait itt fogadhatnám. Üdvözlettel és minden jót kívánva maradok Arvi 
Kivimaa”]
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Herrn Dichter Helsinki-Munkkiniemi,
Lőrinc Szabó Tiilimäki 16.,
Volkmann utca 8. den 11. VI. 43
Budapest

Lieber Herr Szabó,
glücklich aus unserer Reise nach Ihrer schönen Heimat zurückgekehrt habe ich end-
lich die Gelegenheit, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin für Ihre grosse Freundlichkeit 
herzlichst zu danken. Die sonnigen Nachmittagsstunden in Ihrem Heim sowie auch 
unser Zusammensein während des Theaterabends70 gehören zu meinen kostbarsten 
Erinnerungen aus Ungarn, und ich habe auch an die hiesige Presse sagen können, wie 
tiefen Eindruck Ihre Persönlichkeit auf mich gemacht hat.

Ich hoffe vom Herzen dass Sie im August nach Finnland fahren werden. Es wird 
uns eine aufrichtige Freunde sein, Sie und Ihre Reisekameraden hier empfangen zu 
dürfen.

Mit besten Grüssen und Wünschen
stets Ihr

Arvi Kivimaa

Majd a Suomen Kuvalehti magazinban Lőrinc Szabó, eräs unkarilainen ja eurooppa-
lainen (Egy európai magyar: Szabó Lőrinc) címmel portrét közöl a költőről.71 A cikk 
eleje inkább az utazást követő publicisztika, a cikk körülbelül kétharmada vonatkozik 
a költőre:

Irodalmi körökben Szabó Lőrincet a mai magyar líra vezéralakjának tartják; a tekin-
télyes kritika nagy költőt lát benne. Ha a költő személye és munkássága valamelyest 
azonosítható egymással, Szabó Lőrinc személyisége igen meggyőzően támasztja 
alá a költészetéről írt kritikákat. Szalamandraszerűen érzékeny intellektuális éberség, 
megbízható kedvesség, és szinte tudósi lelkiismeretesség a meghatározó vonásai 
ennek a magas, kissé hajlott férfinak, aki mindig kész tüzesen, de visszafogottan 
vitatkozni a modern kultúra legfontosabb kérdéseiről. Szabó magyar, de egyben eu-
rópai is. Fordítói skálája megdöbbentően széles, Spanyolországtól Skandináviáig 
és Franciaországtól Lengyelországig terjed. Szokatlanul nagy szolgálatot tett országa 
kulturális életének már pusztán versfordítóként is; ez a tolmács-szerep azonban má-

70 Mint Kivimaa sajtóbeszámolójában is megírja, Shakespeare Julius Caesarjának Németh Antal rendezte 
Nemzeti Színház-beli bemutatójára kísérte el Szabó Lőrinc a színházigazgató írót. Az Áprily új fordításában 
hangzó felújítás ekkor friss eseménynek számít. Galamb Sándor Magyar Nemzet-beli ismertetésének elején ép-
pen a történelmi tragédia aktuális kapcsolódásaira utal: „Világtörténelmi időkben világtörténelmi vonatkozású 
és jelentőségű tragédia! Históriai sorsfordulat idején egy kétezer évvel ezelőtt lepergett hasonló erejű átalakulást 
szemlélni, lehet-e ennél izgatóbb és érdekesebb művészi élmény? […] Julius Caesar kitapintja a kor érverését. 
Merészen az élre szökken s kezébe ragadja a kormányzás gyeplőjét. De valahogy a módszerben elvéti a dolgot. 
Nagyon is körmösen nyúl a régi életformákhoz. Buknia kell. Azonban a szabadsághős, az idealista Brutus is 
hiába magyarázza a tömegnek, hogy miért merítette tőrét Caesarba. […] A nép tombolva helyesel. Szobrot akar 
emelni a szabadítónak és azt kiabálja: Ő legyen Caesar!” A kritikus éppen a jelenetek példaerejének, történelmi 
megismételhetőségének sugallatát említi a rendezés érdemeként. (Magyar Nemzet, 1943. május 25. kedd, 5.)

71 1943. 27. szám, 801. Német fordításának gépirata: MTAKK Ms 4697/13.
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sodlagos Szabó munkásságában. Összegyűjtött művei hét kötetből állnak, és legújabb 
verseiben visszatükröződik a közelről megélt háborús időszak. Mert Szabó Lőrinc fron-
ton szolgáló tisztként vett részt a keleti hadjáratban,72 és negyvenhárom évétől füg-
getlenül jelenleg is országa hadseregében szolgál. Háborúhoz való viszonyában nin-
csen pátosz; tapasztalataival az érzékeny modern ember módján vet számot. Mint 
a goethei iskolát megjárt humanistának, értékrendje azokból az emberi erényekből épül 
föl, melyek a háború szörnyű megpróbáltatásai közepette talán még egyértelműbben 
mutatkoznak meg, mint más körülmények között.

Egyik legkedvesebb budapesti emlékem Szabó Lőrinc és otthonának szelleme. 
Szabó Lőrinc költő-otthona Budapest egyik igéző, zöldövezeti külvárosában, maga-
san fekszik. A milliós nagyváros innen gesztenye-, bükk-, tölgy- és platánfák végtelen 
sokasága közül látszik naptól hevített, sokszínű domborműként. A házigazda egész 
délutánját vendégeinek szánta. Este elkísér bennünket a Nemzeti Színházba, ahol 
a Julius Caesar ünnepi bemutatóját nézzük meg Németh Antal rendezésében. Jó 
közép-európai szokás szerint a felvonások közötti szünetet a szabad levegőn töltjük; 
beszélgetve sétálunk a színház körül, ahol a nagyváros forgataga zúgja szünet nélküli  
dallamát. Szabó Lőrinc csak akkor hagyja ott vendégeit, amikor a kis társaság az elő-
adás után egy közeli bárba tér be vacsorára – eltűnik, miután titokban kifizette a szám-
lát, melynek összegét semmi szín alatt nem hajlandó elfogadni tőlünk, inkább otthagy 
bennünket.73

72 Téves információ: Szabó Lőrinc katonaként sohasem hagyta el az ország területét.
73 A portrét Nagy Judit fordításában közlöm. [Az eredeti szöveg: „Sangen voimakas kirjallinen mielipide 

koroittaa Lőrinc Szabón nykyisen Unkarin johtavaksi lyyrikoksi; arvovaltainen kritiikki näkee hänessä suuren 
runoilijan. Jos runoilijan henkilöllisyys ja hänen työnsä edes jossakin määrin ovat samastettavia, tukee Lőrinc 
Szabón oma olemus mitä vakuuttavimmin hänen kirjalliseen toimintaansa kohdistuvaa arvostusta. Salaman-
terimaisen herkkä älyllinen valppaus, luotettava sydämellisyys ja miltei tiedemiesmäinen omantunnontarkkuus 
ovat hallitsevia ominaisuuksia tässä kookkaassa, hiukan kumaraisessa miehessä, joka aina on valmis hillityn 
tulisesti keskustelemaan nykyhetken kulttuurin pulmakysymyksistä. Szabó on unkarilainen, mutta myöskin eu-
rooppalainen, hänen kääntäjän-asteikkonsa on uskomattoman laaja, sillä se ulottuu Espanjasta pohjoismaihin 
ja Ranskasta Puolaan. Hän on tehnyt epätavallisia palveluksia maansa kulttuurielämälle yksinomaan lyriikan 
kääntäjänä; ja kuitenkin tämä tulkitsijan-toiminta on hänen työnsä toissijainen osa. Hänen omat kootut runonsa 
sisältävät seitsemän kokoelmaa, ja hänen uusimmista runoistaan kuvastuu läheltä elettynä nykyinen sota-aika. 
Sillä Lőrinc Szabó on rintamaupseerina ottanut osaa nykyiseen idänsotaretkeen, ja neljästäkymmenestä kol-
mesta ikävuodesta huolimatta hän edelleenkin on maansa puolustusvoimien palveluksessa. Hänen suhtautumi-
sessaan sotaan ei ole paatosta; hän tilittää tätä kokemusta nykyaikaisen hermoihmisen tavalla. Goethen koulua 
käyneenä humanistina hänellä on oma arvoporrastuksensa; siihen kuuluvat ne inhimilliset hyveet, jotka sodan 
tavattomissa koettelemuksissa näyttäytyvät kenties selvempinä kuin missään muualla.

Minulle henkilökohtaisesti liittyy Budapestin-muistikuvaan Lőrinc Szabón ja hänen kotinsa henki mitä 
läheisimmin. Lőrinc Szabón runoilijakoti sijaitsee Budapestin lumoavan vehmaassa periferiassa, korkealla. 
Miljoonakaupunki näkyy sinne kastanjain, pyökkien, tammien ja plataanien loppumattoman paljouden takaa 
auringon hehkuttamana, monimuotoisena korkokuvana. Isäntä on uhrannut vieraalleen koko iltapäivänsä. Hän 
lähtee vielä illaksi mukaan Unkarin Kansallisteatteriin, missä Antal Nemethin ohjaama Julius Caesar saa juh-
lavan ensiesityksensä. Hyvään keskieurooppalaiseen tapaan vietämme näytännön väliajat ulkoilmassa; kuljemme 
keskustellen teatteritalon ympärillä, missä suurkaupungin liikenne humisee omaa taukoamatonta säveltään. Lő-
rinc Szabó häviää omille teilleen vasta sitten, kun pieni seurue on näytännön jälkeen siirtynyt aterialle läheiseen 
baariin, – häviää maksettuaan salaa laskun, jonka summaa hän ei millään ehdolla suostu ottamaan vastaan; hän 
katoaa mieluummin.”]
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Közben a finnországi viszontlátogatás hivatalos előkészítése folytatódik. Erre utal Arvi 
Kivimaa írásának utolsó mondata is: „De talán alkalmat ad finn vendégeinek a baráti bos-
szúra majd az ősszel, Helsinkiben.”74

Hankiss János pedig már mint államtitkár írja következő hivatalos levelét:75

Nagyságos
Szabó Lőrinc úrnak,
író és hírlapíró,
Balatonföldvár.

Budapest, 1943. július hó 7-én.
Kedves Barátom!
Mint bizonyára tudod, a finn kultúrdelegáció látogatásának viszonzására magyar kul-
túrdelegáció kiutazása készül s ebbe Téged is tisztelettel felkérlek.

A küldöttség előreláthatólag augusztus 23-án indul s kb. szeptember 8-án érkezik 
vissza.

Az általam kijelölendő városokban (finn és svéd földön) előadást is méltóztatnál 
tartani (a delegáció tagjai bizonyos sorrendben felváltva szerepelnek).

Utazásod és ellátásod költségeit természetesen mi viseljük.
Tekintettel a válaszadás sürgősségére, nagyon kérlek, légy kegyes irodámmal (Mar-

sovszky Angéla, VKM minisztérium, telefon: 121-164) postafordultával közölni, hogy 
részt vehetsz-e ebben a küldöttségben s mi lenne előadásod tárgya.

Igaz tisztelettel
őszinte híved:
Hankiss János

Balatonföldvári dolgozó-nyaralásáról a költő azonnal megírja a jó hírt feleségének:76 „Ma 
jött meg a kultusz meghívása is (Hankiss): finn–svéd út, VIII. 23.–IX. 8. – Előadást is 
kell tartani. Erről még ne szóljunk senkinek.” A feleség örömmel nyugtázza, egyben gya-
korlatiasan mindjárt a svéd követre, Matuska-Comáromy Péterre gondol, akinek házában 
laknak éppen a Volkmann utca 8-ban:77 „Örülök a finn–svéd útnak. Talán még Matuska 
kint lesz. Az asszony hétfőn utazik Koppenhágába.” Hamar megérkezik a jóváhagyó 
válasz:78 „A svéd–finn utat említheti Matuskánénak, sőt említse, ha még nem utazott el.”

Az utazás ügye pedig elindul a maga bürokratikus útján is. 1943. augusztus 3-án a Ma-
gyar–Finn Társaság hivatalos borítékjában, hivatalos fejléces levélben kap értesítést az 
ügyvezető alelnöktől, a borítékra kívül aláhúzva ezt írja a címző: „Fontos. Utazási ügy.”79

74 Az eredeti szöveg: „Ehkäpä hän valmistaa suomalaisille vierailleen ystävällisen koston tilaisuuden ensi 
syksynä Helsingissä.”

75 MTAKK Ms 4681/224.
76 Szabó Lőrinc 1943. július 9-én pénteken kelt levele. In: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 250. sz. levél, 583.
77 Szabó Lőrincné 1943. július 10-én délután Budapestről kelt levele. In: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 251. sz. 

levél, 584.
78 Szabó Lőrinc válasza Balatonföldvárról, 1943. július 12-i levelében. In: Harminchat év, 1. kötet, 

i. k. 252. sz. levél, 586.
79 MTAKK Ms 4705/124. számú bélyeg és postapecsét nélküli (feltehetőleg személyesen vagy küldönccel 

továbbított) levelének címzése: „Nagyságos Szabó Lőrinc író úrnak Budapest Volkmann utca 8.” A hivatalos 
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Kedves Barátom!
Szíveskedjél a mellékelt 8 kérdőívet kitöltve postafordultával címemre visszaszár-
maz tatni. Ezenkívül kérem 9 drb igazolvány fénykép és a katonai igazolás (igazol-
ványi lap) szíves megküldését.

Útleveledet meghosszabbításra egyidejűleg beadtam.
Őszinte tisztelettel köszönt

készséges híved
Dr. Gaskó Dezső

Aztán hamarosan minden füstbe ment. Előbb csak elnapolódott, 1943. augusztus 9-én 
szintén a Magyar–Finn Társaság céges papírján, de már hivatalosabban, gépírással az ügy-
vezető alelnök a következőket írja:80

Kedves Barátom!
A magyar kulturális küldöttség finnországi útjának 1944. májushónapjára [sic!] tör-
tént elnapolása miatt a megküldött útleveledet, fényképeket és katonai iratokat mellé-
kelten küldöm meg.

Őszinte tisztelettel köszönt igaz híved és készséges barátod:
Dr. Gaskó Dezső

Ajánlott.
Mellékletek.

Ekkor már mint múló reményt fantáziálja esetleges finnországi találkozását német ba-
rátjával, Carl Rothéval 1943. augusztus 15-én írott levelében: ,,Dann kam die Hoffnung, 
dass ich Sie vielleicht schnell wiedersehen kann: man plante bei uns einen Besuch einer 
ung. Kulturdelegation in Stockholm und Helsinki, zur Erwiederung des finnischen 
Besuches, der in Frühjahr hier stattfand; ich selbst war Mitglied der Delegation, wie Sie 
es wissen; es war schon alles fertig und zwar zur Zeit Ihrer finnischen Reise; als dann 
alles abgebrochen wurde, vor einigen Tagen. Ich hoffte Sie zwischen 24 August–8 Sep-
tember irgendwo im Norden sehen zu können, Sie haben ja so etwas erwähnt und wollte 
schlimmstenfalls von Berlin aus Ihnen schreiben… Nun ist das vorläfig unmöglich […]. 
Nyírő lässt Sie grüssen. Auch er wäre jetzt nach Finnland gereiest. Die Reise wurde vor-
läufig für März 1944 hinausgeschoben.”81

fejléc: „MAGYAR–FINN TÁRSASÁG UNKARILAIS–SUOMALAINEN SEURA Budapest, IV. Veres Pálné-
utca 7.” Az aláírás mellett pecsét is szerepel: „Dr. GASKÓ DEZSŐ belorvos Budapest, IV. Veres Pálné-u. 7. 
Telefon: 34-5-32.” A telefonszám elmosódott, ez Szabó Lőrinc számára is gondot jelenthetett, mert a boríték 
hátoldalán, a feladó nyomtatott címe alatt kézírással a következőket írja, egymás alá: „Dr. Gaskó Rezső 31-5-32 
= 21-5-32 24-5-32 34-5-”; az egész mellé pedig kétszer aláhúzva: „384-592”. A kézzel írott levél dátumozása 
is elnagyolt, a legvalószínűbb az általam is közölt hónap és nap, a Kézirattár nyilvántartásában is ez az olvasat 
szerepel, ugyanis Hankiss János értesítése és felkérése 1943. július 7-ről dátumozódik, a lemondás pedig géppel 
írott dátummal 1943. augusztus 9-i dátumozású.

80 MTAKK Ms 4684/46.
81 Levelek Szabó Lőrinctől Carl Rothénak. [Szemán Renáta fordítása: „Majd azt reméltem, hogy talán 

hamarosan viszontláthatom Önt: egy magyar kultúrdelegáció látogatását tervezték Stockholmba és Helsinkibe, 
a tavaszi finn látogatás viszonzásaként; én magam is a delegáció tagja voltam, mint tudja; már minden készen 
volt, és ráadásul az Ön finn utazásának idejére; amikor minden összeomlott néhány nappal ezelőtt. Azt remél-
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Rothe, aki eljutott Finnországba, beszámol tapasztalatairól 1943. december 15-i le-
velében, emlékeztetve a budapesti benyomásokra is: „Von Finnland brachte ich stärkste 
Eindrücke mit. Die fast des Grossartige streifende Armut und Schlichtheit einerseites und 
– als schiene dies wechselseitig bedingt – die Standfestigkeit des Landes besonders 
andrerseits wirkten auf mich, der doch dem Westen so nahesteht, tief. Auch begegnete ich 
der nachhaltigen Resonanz vom finnischen Besuch in Budapest.”82

* * *

Szabó Lőrincben a finn nép iránti érdeklődés az útra való készülés ihletében tovább mun-
kált. Itt lép be a képbe Helena Kangas, az ösztöndíjas évét Magyarországon töltő turkui 
újságíró, aki ez év alatt alakult át fiatal egyetemistából érett asszonnyá: ezt két fényképe 
tanúsíthatja is.83 Az első kép:

tem, hogy augusztus 24.–szeptember 8. között valahol 
északon találkozhatunk, Ön is valami ilyesmit említett, 
és legrosszabb esetben is Berlin miatt írtam volna… 
Most ez ideiglenesen lehetetlen […]. Nyírő üdvözli 
Önt. Ő is velünk utazott volna Finnországba. Az uta-
zást egyelőre 1944 márciusára tették át.”] Közreadja 
Kiss Noémi, in: Szabó Lőrinc füzetek 1. 68–69., ill. 
Briefe von Carl Rothe an Lőrinc Szabó und Lőrinc 
Szabó an Carl Rothe. Edition: Ursula Reber (Wien), 
Lektorat: Angela Eder (Wien), Recherche: Noemi 
Kiss (Miskolc): www.kakanien.ac.at /beitr/materia-
len/UReber1.pdf /20/04/2002. 13., 15.

82 Carl Rothe levelei Szabó Lőrincnek… i. h. 50., ill. www.kakanien.ac.at/beitr/materialen/UReber1.pdf 
/20/04/2002. 17. [„Finnország mély benyomást tett rám. Egyrészről a majdhogynem a nagyszerűség határát 
súroló szegénység és egyszerűség, másrészről az ország állhatatossága, melyet úgy tűnik, kölcsönösen feltéte-
leztünk, és amely oly közel áll a nyugathoz, hatott rám mélyen. Valamint a budapesti finn látogatás még most is 
tartó visszhangjával is találkoztam.”]

83 Szabó Lőrincnek a PIM Kézirattárában őrzött noteszában (V. 4341/6. sz.) megtaláljuk lakáscímét és 
telefonszámát is: Bp. V. Személynök [Balassi Bálint] u. 25. III. 3. 1-556-87. Az újságírónő tulajdonában lévő 
két fénykép bemutatja a változást, az utóbbit finn származású barátnője, a finnországi magyar lektor, Weöres 
Gyula felesége, Schroderus Marjatta készítette. A fényképek másolatát Labádi-Bertényi Gizella juttatta el ne-
kem, melyeket én az MTAKK számára átadtam, MTAKK Növ. sz. 5/2005. A két fénykép megjelent az Új Holnap 
idézett 1997. szeptemberi számában. (A korábbi e tárgyú publikációkban Weöres Gyula neve tévesen Sándor 
keresztnévvel szerepel, az Új Holnapban, az Irodalomtörténetben és az Irodalomtörténeti Közleményekben.)
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A Schroderus Marjatta készítette pedig:
 
A költő – bár az asszony emlékezete szerint 
futólag találkoztak a követségi teadélutá-
nokon korábban is – akkor figyelhetett fel 
rá, amikor a csinos újságírónő a delegáció 
magyarországi tartózkodása idején minden-
hová elkíséri Koskenniemit. Helena-Leena 
asszony mai emlékezése szerint is megis- 
métli a riportjában leírtakat: hallotta a Kos-
kenniemi-verseket a költő leányának, Gá- 
borjáni Klárának előadásában, amikor a ko-
rábbi – februári84 – műsornak ez a részlete 
megismétlődött Koskenniemi magyarorszá - 
gi szereplése alkalmából.85 Annak pedig 
dokumentuma is maradt, hogy ő juttat el 
Szabó Lőrinchez 1943 júniusában egy kis 
Koskenniemi-kötetet;86 de ugyanez a levél 
– a kenyérjeggyel – utal arra is, hogy már 
erősen benne vagyunk a háborúban.

Ugyanakkor még békebeli mozzanatok 
is összekötik őket 1944 legelejéről: „Wuo-
rimaa Aarne finn követ szívesen látja Szabó 
Lőrinc urat és feleségét pénteken, január hó 

14 n. 19 órakor hangversenyre, utána tea. Smoking. V. K. 268-656 Kelenhegyi-út 20.”87 
Ugyanezen hangversenyre szóló meghívót megtaláltam Helena Kangas emlékei között: 
Zathureczky Ede hegedült, a szép fiatalasszonynak fényképet is dedikált a művész. Eze-
ken a teaesteken többször találkozik a vendég ösztöndíjas asszonyka és a költő, egy ilyen 
követségi estélyen történt beszélgetésről lapjának is beszámol 1943. október 25-i dátu-
mozással, Leena aláírással; a cikk címe: Mikä on totuus?; szövege pedig:88

84 Amikor Helena Kangas még nem tartózkodott Magyarországon, tehát azt nem láthatta.
85 Lásd e fejezet 66. számú jegyzetét.
86 „Geehrter Herr Szabó! Ich sende Ihnen hiermit das kleine Gedichtbuch von Koskenniemi – und bitte 

um Entschuldigung, dass ich es erst nun tue. Ich mitfüge auch einige Brotkupongen für die, die Sie uns Finnen 
gaben dort in Eden Espresso. Ihr Helena Kangas.” A „Budapest 20. 6. 1943.” keltezésű levél az MTAKK-ban 
Ms 4682/78.

87 MTAKK Ms 4688/76.
88 Helena Kangas cikkét Labádi-Bertényi Gizella fordításában közlöm (megjelent: Helena Kangas: Az én 

Magyarországom. Cikkek, riportok 1943–1944. Fordította Labádi-Bertényi Gizella. Argumentum Kiadó, Bp., 
2001. 131–133.).
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Mi az igazság?

Tegnap este Vuorimaa miniszter fogadásán találkoztam Szabó Lőrinccel, a kiemelkedő 
magyar lírikussal, s föltehetőleg ebből adódóan most kissé filozofikus hangulatban va-
gyok, ahogy azt, ha másból nem is, a címből bizonyára észreveszed.

Csodálkozom azon a különbségen, ami a művészek és közöttünk, közönséges em-
berek között áll fönn. Megpróbálom kideríteni, kik találtak rá a helyesebb életmódra, 
a művészek vagy a „közönséges emberek”. Szerintem úgy látszik, hogy a művészek 
rendszerint boldogtalanok, míg mi, az átlagemberek a saját szerény módunkon bol-
dogok vagyunk. Vagy mondjam, hogy a szabadság boldogtalanság, a ketrecbe zártság 
pedig boldogság? Nem tudom, mi az igazság – ebben Szabó Lőrinc legalábbis nem 
téved.

A miniszter fogadása délután 6 és 9 óra között volt, a résztvevők száma 60–70 körül 
mozgott. Elsősorban újságírók voltak jelen, magyarok és külföldiek. A nőknek kacér 
kalap volt a fején a délutáni ruha kiegészítőjeként, s a süteményeket, bólét s az aszta-
lon lévő egyéb finomságokat kóstolgatva igazi magyarként udvariasságokat mondtak 
egymásnak. „Milyen szép vagy ma!” – ezt a kedves megállapítást, amikor találkoz-
nak, a magyar nők sohasem restek ismételgetni. Lassanként kezdem azt hinni, hogy ez 
az egyik magyarázat vonzó megjelenésükre. Mivel a bókok megszépítenek, így már 
nem is maradnak puszta bókok: mélyükben van valami igazság.

Mikor már ki tudja, hányadszor biztosítottam a kérdezőt, hogy változatlanul jól ér-
zem magam Budapesten, tetszik nekem a magyar nyelv, nagyon élvezem a meleg őszt 
és a pompás gyümölcsöket, s elmeséltem, hogy a nyáron mind Nyugat-, mind Kelet-
Magyarországon utazgattam, s megfordultam a Balatonon s Erdélyben is, egyszerre 
csak Szabó Lőrinccel találtam magam szemben.

Ebben a pillanatban ő Magyarország legfigyelemreméltóbb lírikusa, ráadásul új-
ságszerkesztő is, a Magyarország című újság esti számának szerkesztő-titkára. Mivel 
még bőven foglalkozik fordítási munkával is, nem csoda, ha jó alakja ellenére is haj-
lott hátú, szórakozott és fáradt férfinak látszik.

Okos és érdekes ember. Javában dolgozik a nagy Baudelaire-könyvön, amelyben 
ott lesz a húsz éve két másik költővel együtt fordított Fleurs du mal is. Szabó Lőrinc 
már nem egészen elégedett az akkori megoldásaival, ezért bizonyos módosításokat vé-
gez rajtuk.89 Azok szerinte túlságosan szabad fordítások.

Megkísérlem azt az általam valahol olvasott megállapítást ajánlani neki, hogy 
a legszebb fordítások, akárcsak a legszebb asszonyok, ritkán a leghűségesebbek.

Szabó Lőrinc azonban alighanem a ritkaságok barátja: akár asszonyokról, akár for-
dításokról legyen szó, ő a tökéletes szépséget és hűséget tartja a legkívánatosabbnak.

S a beszélgetésben máris a költészetnél tartunk, vagyis Szabó Lőrinc beszél, én meg 
hallgatom.

Szabó Lőrinc azt állítja, hogy a lírának megvan az az egyedülálló tulajdonsága, 
hogy csak abban lehet kimondani az igazságot: csak az bírja el. Abban az emberek 

89 A Révai Kiadó megbízásából, Illés Endre felkérésére A romlás virágai új kiadása számára elkészítette 
a Baudelaire élete című tanulmányt, előszót és jegyzeteket készített az új kiadás számára és saját régebbi fordí-
tásait átdolgozta; a kötet 1943-ban jelent meg.
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megsértése nélkül s mégis hihetően lehet kimondani az igazságot. A mindennapi élet-
ben és az irodalmi tevékenység más területein az igazságot mindig le kell tagadni vagy 
legalábbis meg kell kerülni. Az interjúkban s az efféle megnyilatkozásokban legföl-
jebb azt lehet mondani, hogy „számomra úgy tűnik, mintha a dolog így vagy úgy 
lenne”, másként szólva visszahúzódva az ilyen „érzékelés” mögé, amikor is az igaz-
ságot a személyes érzéstől függve tulajdonképpen megkerüljük. „Ő úgy érzi a dolgo-
kat”, gondolják az olvasók, és el is hiszik, noha az csak az érzés igazsága.

Ezen töprengek most, pedig nekem igazából más ügyeken kellene törnöm a fejem. 
De hát ez is fontos. Az én véleményem szerint a költészet néha teljesen értelmetlennek 
tűnik, holott mégiscsak az – a művészet általában – a legkevésbé értelmetlen ebben 
az életben.

Más dolog aztán, javára szolgál-e az igazság az embernek, jobbá vagy boldogabbá 
teszi-e. Jobbá talán igen: emberibbé, nyíltabb tekintetűvé és önzetlenebbé, de boldo-
gabbá aligha.

Vagy talán a tudás, a bölcsesség, a tapasztalat mégiscsak nagyobb boldogság, mint 
a tudatlanság és önzés boldogsága.

Kár, hogy nem tudok verseket írni. Nem tudok igazat beszélni.

[A finn eredeti szöveg a következő: „Tapasin eilen illalla ministeri Vuorimaan 
kutsuilla Unkarin etevän lyyrikon Szabó Lőrincin, ja tästä tapaamisesta kai johtuu, 
että olen nyt hiukan filosofisella tuulella, niinkuin huomaat ainakin otsikosta, ellet 
muusta. Ihmettelen sitä eroa, mikä on taiteilijoissa ja meissä tavallisissa ihmisissä. 
Koetan päästä selville siitä, kummat ovat löytäneet oikeamman tavan elää, taiteilijat 
vai »tavalliset ihmiset«. Minusta näyttää siltä, että taiteilijat ovat yleensä onnettomia 
ja me tavalliset ihmiset olemme omalla vaatimattomalla tavallamme onnellisia. Tai 
sanoisinko, että vapaus on onnettomuutta ja häkkiin sulkeminen onnea. Ei, en osaa 
sanoa totuutta, siinä Szabó Lőrinc ainakin on oikeassa. Ministerin vastaanotto oli 
klo 6–9, ja läsnä oli ehkä 60–70 henkeä, pääasiassa sanomalehtimiehiä rouvineen, 
unkarilaisia ja ulkomaalaisia. Naisilla oli koketit hatut iltapäiväleninkiensä täy-
dennyksenä, ja aitounkarilaisesti he lausuivat toisilleen kohteliaisuuksia maistelles-
saan pikkuvoileipiä tai boolia tai jotain muuta herkullisen pöydän antimista. »Kuinka 
kaunis sinä olet tänään«, tätä herttaista lausetta unkarittaret eivät tavaksikaan väsy 
ystävättärilleen toistaamasta, ja alan jo uskoa, että siinähän on eräs selitys heidän 
viehettävään ulkonäköönsä. Kohteliaisuudet kaunistavat, ja silloinhan ne eivät enää 
jääkään pelkiksi kohteliaisuuksiksi, vaan niissä on tottakin takana. Kun olin jo hyvin 
moneen kertaan vakuuttunut edelleenkin viihtyväni hyvin Budapestissa, rakastavani 
unkarinkieltä, pitäväni kovin paljon lämpimästä syksystä ja erinomaisista hedelmistä 
sekä kertonut matkustelleeni kesällä sekä länsi- että itä-Unkarissa, käyneeni niin Ba-
latonilla kun Erdelyissäkin, seisoin äkkiä vastatusten Szabó Lőrincin kanssa. Hän on 
Unkarin tämän hetken huomattavin lyyrikko, mutta sen lisäksi myös sanomalehden 
toimittaja, Magyarország-lehden iltanumeron toimitussihteeri. Kun hän vielä tekee 
runsaasti käännöstyötä, ei ole ihme, että hän vaikuttaa kumarahartiaiselta, hajamie-
liseltä ja väsyneeltä miehekkään komeasta ulkonäöstään huolimatta. Mutta viisas ja 
mielenkiintoinen hän on. Hän valmistelee parhaillaan suurta Baudelaire-kirjaa, johon 
sisältyy myös hänen parikymmentä vuotta sitten yhdessä kahden muun kirjailijan 
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kanssa unkarintamansa »Fleurs du mal«. Szabó ei ole silloiseen käännökseensä enää 
täysin tyytyväinen, vaan tekee siihen nyt eräitä muutoksia. Se on hänen mielestään 
liian vapaa. Yritän tarjota hänelle jostain lukemani väitteen, että kauneimmat kään-
nökset samoinkuin kauneimmat rouvatkin ovat harvoin uskollisimpia. Szabó Lőrinc 
on ilmeisesti kuitenkin harvinaisuuksien ystävä: parhaimpana tavoitteena on hänellä 
sekä kaunis että uskollinen, olkoon sitten kysymys rouvista tai käännöksistä. Ja niin 
puhummekin jo runoudesta – tai Szabó Lőrinc puhuu ja minä kuuntelen. Hän väittää 
lyriikalla olevan sen ainutkertaisen ominaisuuden, että vain siinä voi sanoa totuuden, 
vain se »kestää« totuuden. Siinä voi sanoa totuuden jopa loukkaamatta ihmisiä ja niin, 
että he uskovat sen. Tavallisessa elämässä ja myös muussa kirjallisessa toiminnassa 
totuus täytyy aina kieltää tai ainakin kiertää. Haastatteluissa ja sen semmoisissa voi 
korkeintaan sanoa: »Minusta tuntuu, kuin olisi asia niin ja niin«, vetäytyä t.s. tällaisen 
»tuntemuksen« taakse, jolloin totuus jäädessään riippuvaiseksi persoonallisesta tun-
teesta tulee tavallaan kierretyksi. Jos kirjailija sanoo, että hänen elämänsä on ollut ras-
kasta, täynnä rahahuolia tai rakkaussuruja, pitävät ihmiset sitä valittamisena eivätkä 
kuitenkaan sitä usko, mutta jos hän sanoo saman runoudessaan, on se totta. »Hän tun-
tee asiat noin«, ajattelevat lukijat ja uskovat sen, joskin se silloinkin on vain tunteen 
totuutta. Tätä nyt jäin miettimään, vaikka minun oikeastaan piti miettiä muita asioita. 
Mutta onhan tämäkin tärkeätä. Minusta runous tuntuu toisinaan aivan järjettömältä, 
mutta ehkä sittenkin se – taide yleensä – on vähiten järjetöntä tässä elämässä. Eri asia 
on sitten, onko totuus hyväksi ihmisille, tekeekö se heidät paremmiksi tai onnellisem-
miksi. Paremmiksi ehkä, inhimillisemmiksi, avarakatseisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi, 
mutta tuskin onnellisemmiksi. Tai ehkä tieto, viisaus, kokemus on sittenkin onnelli-
sempaa kui tietämättömyyden ja itsekkyyden onni. Ikävä, etten osaa kirjoittaa runoja, 
etten osaa puhua totta.”]

Személyesen mégiscsak hazatérése előtt meri felkeresni a költőt a szerkesztőségben90 ba-
rátnője, a már említett Weöres Gyuláné, Marjatta társaságában. Ekkor dedikálja – éppen 
születésnapja dátumát írva – a Wachter Klára készítette ismert fényképét a költő: „Kan-
gas Helenának Szabó Lőrinc 1944 III. 31”, illetőleg az eléje tett Összes verseit: „Kangas 
Helenának sok szeretettel és jókívánsággal Szabó Lőrinc Budapest, 1944 március 31.”91

A röpke találkozás mégis mély nyomot hagyott a fiatalasszony emlékezetében. Ero-
tikus kisugárzása révén is, a költő politikai megnyilvánulása okán úgyszintén. Mindkét 
emléket látogatásunkkor is emlegette. Dokumentumait Labádi-Bertényi Gizella gyűjtötte 
egybe és írta meg az Irodalomtörténetben – szerkesztésem idején – közölt írásában:

A felejthetetlennek bizonyuló magyarországi tartózkodás után 1944 tavaszán haza-
tér. A háború előtt kötött, nem túl boldog első házassága férje 1949-ben bekövetkezett 

90 Helena Kangas-Leena Ilmari nekem is a Magyar Csillag szerkesztőségét emlegette, ezt ismétli Labádi-
Bertényi Gizella is e fejezet 11. számú jegyzetében idézett tanulmányaiban; feltehetően az előkerült levelezésben 
előforduló folyóiratnév szuggerálta ezt, a Magyar Csillagnak ilyen szerkesztőségi helyisége ugyanis nem volt; 
feltehetően a Magyarország szerkesztőségében, Szabó Lőrinc munkahelyén kereshette fel a két asszony a költőt.

91 A dedikált fénykép és verskötet Helena Kangas tulajdonában. A fénykép másolatát Labádi-Bertényi 
Gizella juttatta el számomra, melyet én az MTAKK számára továbbítottam, MTAKK Növ. sz. 5/2002. Lásd a 
198. oldalon.
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halálával véget ér. Barátságot köt Mika Waltarival is, aki alakját a Neljä päivänlaskua 
[Négy naplemente, 1949] című művében örökíti meg. A könyvben a nevenincs barát, 
a szemében kék füstöt, a napsugár mögött vizsgálódó szomorúságot rejtő nő egyik le-
velében, melyet a Szinuhe alakját papírra vető írónak küld, ott van Szabó Lőrinc pár 
évvel korábban Budapesten elhangzott, meglehetősen szemtelen erotikájú javaslata 
is. Amikor a nyolcvanas években elolvastam Waltarinak ezt a művét, eszembe sem 
jutott magyar poétára gyanakodni, de ma sem találnám ki Leena Ilmari92 személyes 
vallomása nélkül, ki „az okos, szellemes költő, akivel szívesen beszélgetett volna, de 
ő még túlságosan fiatal volt”, s rámenősségével elriasztotta a fiatal nőt […]. A Négy 
naplementében az új regényével – a Szinuhéval – küszködő, egyes szám első személy-
ben valló író levelet kap a barátjától (akinek, mint tudjuk Helena Kangas kölcsönözte  
az alakját). Az író „türelmetlen, idegesítő és háborgató” soraira válaszol: „Engem egész 
életemben zavart és fájdalmasan érintett, amikor észrevettem, milyen könnyű lenne 
akár egy kis időre is megszereznem az okos, elmés, sőt zseniális embereknek a ba-
rátságát, ha odaadnám magamból azt, aminek önmagában véve talán nincs is értéke, 
de aminek odaadása miatt meg kellene vetnem magamat. Eszembe jut például egy 
nemcsak eszes, hanem szellemes költő is, akivel szívesen beszélgettem volna, de 
ő még túlságosan fiatal volt, ahogy arra a szavaiból is következtethetünk, mivel így 
szólt: Nekem nincs időm beszélgetni, de engedje meg, hogy megsimogassam és meg-
csókoljam magát, s hagyja, hogy kezemmel a mellét cirógassam. Akkor akármed-
dig elbeszélgetek magával.”93 Kérdezősködésemre Helena-Leena mosolyogva jegyzi 
meg, hogy nem volt kedve a kicsit hetvenkedő Waltarit kijavítani, hogy nem pelyhes 
szakállú költőcskéről volt szó, hanem hazája legnagyobb művészei között emlege-
tett férfiról. Ma már szívesen bevallja azt is, hogy amikor hazaindulása előtt utoljára 
találkozott Szabó Lőrinccel, „erős érzés élt benne”, hogy bele tudna szeretni ebbe 
a karizmatikus férfiba.94

A politikai megjegyzés elsárgult gépiratos papíron maradt fenn, erről ezt írja Labádi-Ber-
tényi Gizella:

Helena már tanúja a német megszállásnak. Éjjel két órakor német tisztek őt is kiug-
ratják a penzióban az ágyából, azt parancsolva, hogy mutassa meg az útlevelén kívül 
azt is, mi van a táskájában, mi a bőröndjében, mi az ágya alatt […]. Magyarországi 
vendégeskedése végén így foglalja össze az akkorra kifejlődött viszonyok tragiku-

92 Helena Kangas második házasságából származó mostani neve; lásd e fejezet 13. számú jegyzetét.
93 Labádi-Bertényi Gizella fordítása. Az eredeti szöveg a következő: „Minua on häirinnyt ja minulle on 

tuottanut tuskaa koko elämäni ajan, kun olen huomannut, miten helppo minun olisi saavuttaa vaikkapa vain 
lyhyeksi ajaksi viisaitten, älykkäitten, jopa nerokkaittenkin ihmisten ystävyys, jos haluaisin puolestani antaa 
sellaista mikä kenties sinänsä on arvotonta, mutta jonka antaessani minun olisi pakko halveksia itseäni. Muistan 
esimerkiksi älykästä, henkevääkin runoilijaa, jonka kanssa olisin mielelläni keskustellut, mutta hän oli vielä 
liian nuori, kuten hänen sanoistaankin voi päätellä, sillä hän sanoi: »Ei minulla ole aikaa keskustella, mutta 
sallikaa minun hyväillä ja suudella teitä ja sivellä kädelläni rintojanne, niin keskustelen kanssanne miten kauan 
hyvänsä«.” (Waltari, Mika: Neljä päivänlaskua, 4. kiadás, 1984. 65.)

94 Labádi-Bertényi Gizella: Helena Kangas finn újságíró a háborús Budapesten. Irodalomtörténet, 1997. 
4. sz. 617., 620–621.
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mát: „a szövetségesek bombázzák az országot, az oroszok a határon vannak, a néme-
tek megszállták őket, a zsidókérdés valamilyen formában személyesen érint minden 
magyart.” És itt idézi a Szabó Lőrinc említette szavakat, amelyeket az újság kiadója 
törölt ugyan a megjelent szövegből, de a megsárgult gépirat megőrizte az Uusi Aura 
1944. április 30-i száma részére készített szöveget: „Aki maga nem zsidó, annak zsi-
dó barátja, szerelme vagy mondjuk zsidó jótevője van azok között, akiknek hordaniuk 
kell a sárga csillagot – figyelmeztetett egy ismert író. Minden ember jó valakihez, így 
például én is ajándékba kaptam egyszer egy zsidó kiadótól azt a festményt, amelyet 
egy híres festőművészünk festett rólam fiatalkoromban, s amelyet én sohasem tudtam 
volna megvásárolni magamnak.95 Noha éppen ez a kiadó nagyon is szemérmetlen és 
gyűlölt ember, én személy szerint mindig hálával gondolok rá.” Perdöntő szavak, egy 
finn asszony lejegyzésében!96

Búcsúzáskor Szabó Lőrinc kéri a távozó asszonyt, legalább havonta váltsanak levelet, 
hiszen érdeklődik a finnországi viszonyok iránt. Utazás és egy talán kifejlődő kapcsolat 
helyett marad a búcsú és a tervezett levelezés egy leendő finnországi találkozás reményé-
ben. Az első levélváltásra még sor is kerülhetett. Megérkezik az első részletes beszámoló 
levél a szovjet offenzíva idejéből, az élet-halál harcát épp ekkor vívó Finnországból, He-
lena Kangastól:97

Turku 12. 7. 1944.
Szabó Lörinc!
Sok üdvözletet von hier und von mir. Jól vagyok és nagyon remélek, hogy Maga is 
jól van. Ne tessék tul sokat dolgozni! – Már három hónapja itthon vagyok és magyar 
nyelvet majdnem elfelejtettem. Lehet hogy mégis most is beszélni tudném egy kicsit, 
ha lenne itt valaki, kivél beszélni, de irni olyan nehéz. Nem is probáltam irni leveleket 
magyarul. Lusta, buta vagyok.

Má beszéltem Koskenniemivel Magarol és wir haben entschlossen dass ich soll 
in Valvoja – literärisches Zeitschrift wie Magyar Csillag – von Ihnen schreiben és 

95 Az utalás egyértelműen Szabó Lőrincre vonatkoztatható, hiszen Miklós Andor, Az Est-lapok tulajdonosa 
vette meg valaha a fiatal költő-újságíró munkatársa számára karácsonyi ajándékul Rippl-Rónai József ismert 
híres portréját, amely ma is a költő könyvtárszobájának ékessége.

96 Labádi-Bertényi Gizella: i. h. 622–623.; az idézett riport címe: Viime viikkojen Budapest. Unkarilaiset 
unohtivat sodanpelkonsa ja pienet huolensa, kun heidän elämänsä sai vahvan käänteen (Az elmúlt hetek Bu-
dapestje. A magyarok elfelejtették háborús félelmüket és kis gondjaikat, amikor életükben komoly fordulat 
következett be). [Az idézett felvezető szöveg: „Liittoutuneet pommittavat, ryssä on rajalla, saksalaiset ovat 
miehittäneet maan, juutalaiskysymyksen ratkaisu koskee henkilökohtaisesti jossakin muodossa miltei jokaista 
unkarilaista.” Labádi-Bertényi Gizella jóvoltából a lap óvatoskodó cenzúrája miatt az ezt követő kihagyott 
együttérző sorok xerox-másolata is elérkezett hozzám: „Joka ei itse ole juutalainen, hänellä on työtoveri, ra-
kastettu tai sanokaamme vaikkapa hyväntekijä nyt niiden joukossa, joiden on kannettava keltaista tähteä, huo-
mautti minulle muuan tunnettu kirjailija. Jokainen ihminen on hyvä jollekin, niinpä minä olen saanut eräältä 
juutalaiselta kustantajalta kerran lahjaksi taulun, jonka muuan kuuluisa maalarimme on minusta nuorukaisena 
maalannut, ja jota en koskaan olisi kyennyt itselleni ostamaan. Vaikka juuri tämä kustantaja on ihmisenä hyvin-
kin häikäilemätön ja vihattu, ajattelen minä henkilökohtaisesti häntä aina kiitollisena.”]

97 MTAKK Ms 4682/79. A levél jellege megkívánja, hogy az ékezésben is pontosan kövessem a géppel 
írt szöveget.
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ö fog einige Gedichte finnül forditani. Nem tudom mikor a cikk kész van, de a munka 
nekem nagy öröm. (Wissen Sie, in mein tägliches Arbeits- oder Vergnüguns- ! -prog-
ramm gehört heutzutage immer ein Gedicht von S. L. Ezt nagyon pontosan – genau 
– forditani – nur Prosaübersetzung! – is kell.) Vielleicht sollte ich für diesen Artikel 
etwas genaueres auch von Ihrem curriculum vitae wissen. Ha Maga abbol nekem va-
lamit irni wollte, wäre ich sehr dankbar. Es ist doch természetesen nem okvétlenül 
notwendig.

A finnek a háboru miatt most se egészen pessimiszták. Lehet hogy buták vagyunk, 
de mégis hiszünk – glauben wir – a jóságban – an die Güte der Menschen – un solange 
man glaubt, ist man auch stark, nicht war!

Meine besten Grüsse
Kangas Helena.

Címem:
Helena Kangas,
Uusi Aura szerkesztöség,
Turku, Finnország.

P.S. Küldtem egyszér a cikket Anna-főherzegnőról. Ich hoffe, dass sie es bekommen 
haben.98

Ich warte keinen Antwort!

A levélre egy 390-es szám van ráütve: ugyan melyik cenzúrahivatal vezette rá? És hiába 
mentegetőzik, hogy a válaszra igényt sem tart, az megíródott, és – csodák csodája – meg 
is érkezett.99 Persze rajta egy újabb szám: 135. (Lásd a 202–203. oldalon.)

[„Kedves Helena Kangas! Ma reggel a lányom, Klára, Salzburgba utazott, hogy részt 
vegyen a salzburgi Zenei Intézet külföldiek számára fenntartott kurzusán. Ugyanis egy 
ösztöndíjat kapott. A férje is vele ment. Holnap korán reggel a Balatonra utazom, két hét 
szabadságom van. Ahogy ma este hazajöttem, megtaláltam VII. 12-i keltezésű levelét. 
Nagyon örülök annak, hogy még emlékszik rám. Ezért most rögtön válaszolok is. Mert ha 
ma nem válaszolok, kedves sorai bizonyosan viszonzatlanul maradnak. Ahogyan az ed-
digi leveleivel történt. Végtelenül sok dolgom van, ami nagyon összezavar. Az Ön cikkét 
Architerttuatar Annáról – jól írtam a »főhercegnő« szót? – oda tudtam adni Őnagyságá-
nak, és éppen Alcsúton, ahová meghívott minket Pünkösdvasárnap alkalmából. Láthattam 
a sok-sok gyereket is, képen és élőben egyszerre. A főhercegnő nagyon boldog volt, a kö-
vetkező napokban megmutatta a cikket Wuorimaa úrnak, és megkért, hogy alkalomadtán 
adjam át Önnek a köszönetét. Ezt most meg is teszem. Úgy veszem ki a leveléből, hogy 
Koskenniemi még emlékszik rám egy kicsit: szívből üdvözlöm! Nagyon megszerettem 
az Önök országát, és sosem felejtem el az Ön gondolatait és állhatatosságát! Nemrégiben 

98 Labádi-Bertényi Gizella utóbb megtalálta Helena Kangas gépiratai között a Leena aláírású cikket, és 
a többi cikkel együtt magyarra fordította magyarországi kiadás reményében; a cikk címe: Arkkiherttuatar Anna 
on onnellinen (Anna főhercegnő boldog asszony); megjelent az Eeva című, ma is élő havi folyóirat 1944. már-
ciusi számában. Megjelent Helena Kangas: Az én Magyarországom, i. k. 59–63.

199 A turkui látogatás alkalmával általam is kézben tartott levél eredetije Helena Kangas tulajdonában van, 
a xeroxot róla kérésemre Labádi-Bertényi Gizella küldte el, amelyet én az MTAKK számára átadtam, MTAKK 
Növ. sz. 5/2005.
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eltöltöttem néhány estét Wuorima úrral: nagyon jó finnekkel együtt lenni. Múlt héten vet-
tem egy szép, nagy könyvet: A finn művészet a címe, Onni Okkonen írta.100 Sokat gondo-
lok Arvi Kivimaa-ra is. Igazgatónkat, Németh Antalt időközben elmozdították és Kovách 
Aladár lépett a helyébe; ezt már bizonyosan tudja az újságokból. Az életünk, amióta Ön 
elment, természetszerűleg nehezebbé vált, sok újfajta gonddal kell megküzdenünk, de 
az embernek reménykednie kell. Irodalmilag nagyon keveset tudtam dolgozni az utóbbi 
hónapokban, annyira nagy igénybevételnek voltam kitéve. A mai élményeket, sajnos, sem-
mire sem lehet felhasználni, különösen, ha az ember nem akar destruktív lenni. Ó, hogy  
mennyire gyűlölöm a gyöngeségeimet! A költők sajnos többnyire ilyenek; sok, nagyon 
sok szabad időt kellene adni nekik, hogy feldolgozhassák, amit láttak és éreztek. A Ma-
gyar Csillag című folyóirat időközben elindult; egy képes hetilap, a Magyar Tükör első 
száma ezen a héten jelent meg.101 Ezeknél nem én lettem a főszerkesztő, mert a mai idők 
semmiféle igazi, eleven, időtálló irodalmi alkotást nem tesznek lehetővé, más pedig en-
gem belsőleg nem érdekel. Később, ha megérjük! Most a Balatonnál majd írok egyet-
mást, és Francis Jammes verseiből is fordítok majd, mert ezt már egy éve megígértem 
egy kiadónak. Felhívtam már a figyelmét Ernst Jünger fél-filozófiai műveire? Olvasson 
tőle valamit; ő egy német százados, jelenleg valószínűleg Párizsban van, esszéi nagyon 
sajátosak és tartalmasak, és 1940-es háborús naplója – »Utcák és kertek.« Le kellene for-
dítani finnre is! Nagyon köszönöm Koskennieminek azt az ígéretét, hogy lefordítja né-
hány versemet, és köszönöm a segítségét is. Életrajzot vár tőlem. Ilyen gyorsan semmi 
érdemlegeset nem tudok írni. Miskolcon születtem, apám mozdonyvezető volt, a debre-
ceni Kollégiumban tanultam, 1918 óta Budapesten élek, református vagyok, 44 éves, két 
gyerekem van. Ha kívánja, küldök egy cikket első gyerekkori élményeimről, amit végül 
akár novellaként is ki lehet adni – később! Most csak a háború a fontos. Kérem, hogy 
ígéretéhez híven minden hónapban írjon; ha tudok, válaszolni fogok. Most félig magya-
rul, félig németül írt: nagyon mulatságos volt, és láttam belőle, hogy Ön tökéletesen jól 
megértene egy magyar levelet; most mégis németül írok, már amennyire ez nekem megy, 
mert azt hiszem, ez lerövidíti a cenzor munkáját. És most Isten Önnel, kedves Nagyságos 
Asszony, minden jót kíván Önnek és honfitársainak az Ön Szabó Lőrince.” – A levél Szele 
Bálint fordítása.]

* * *

A Weimarban elkezdődött kapcsolattartás a magyar költő és finn társai között ezután 
megszakadt. Koskenniemi már nem fordítja le Szabó Lőrinc versét, a prózai portré sem 
készül el a finnek számára a magyar költőről. A finn írók azután élték tovább életüket. 
Szabó Lőrincre pedig – éppen a weimari kapcsolatok miatt is – sok megpróbáltatás szakadt.

Ha a finnek számára hiteles poétikai hang maradhatott a honvédő katonaeszmény meg-
szólaltatása, a Weimarban együtt volt írók-költők szemében hamarosan elérkezett a ka-

100 Okkonen, Onni: Die finnische Kunst. Berlin, 1943. Wilhelm Limpert Verlag (a könyvet Porvoo-ban 
nyomtatták, Söderström nyomdájában). Ma is megvan Szabó Lőrinc könyvtárában.

101 Szabó Lőrinc pontatlanul írja a hetilap címét: Magyar Ünnep, szépirodalmi és művészeti képes hetilap, 
Budapest, 1944. augusztus 4-től december 15-ig húsz száma jelent meg; szerkesztői: Vörösvári István és Bá-
gyoni Váró András; munkatársai között vannak: Erdélyi József, Herczeg Ferenc, Kovách Aladár, Mécs László, 
Sinka István, Szabédi László, Szabó Dezső, Tatay Sándor, Weöres Sándor és természetesen maga Szabó Lőrinc 
is. (Lakatos Éva és Nagy Csaba szíves közlései.)
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tonaeszmény politikai és poétikai leépítésének szükségessége. Talán már ezt olvashatta 
ki Szabó Lőrinc – főként ismerve korábbról a háttérbeszélgetések hangulatát is – a Rothe 
által küldött egyik körlevélből, amely 1943. március 20-i szófiai beszédét tartalmazza. 
Ekkor Rothe – bizalmas körben – úgy mondja, hogy nem tudja artikulálni a szövetség 
feladatait.102

De közben még egyszer – nem versben, naplójegyzetben – felvillan a hatalom és erő 
képlete, az Áradás! áradás!, a Kalibán!, a Szun Vu Kung, a Vang-An-Si és a Vezér emléke: 
Szabó Lőrinc 1945-ös Naplójában Hitler halálhírét még romantikus Wagner-szcénaként 
éli meg egy április végi kósza hír hallatán:

Ebben a pillanatban jött a híre, hogy a háború véget ért. Azt hiszem, megbízható hír. 
Este van, mécslángnál gépelek. B.-né jött haza a háztömbbizalmitól, ott hallotta, hogy 
Németország kapitulált, Mussolinit agyonlőtték, Hitler haldoklik és Himmler meg-
adási ajánlattal fordult a szövetségesekhez. Újságcímben is látott ilyesmit, nyilván 
a hétfő reggeli lapok valamelyikének élén, amelyet már ma, vasárnap este árulnak. Én 
épp a szomszédból jöttem haza, ahol mosóteknőt próbáltam holnapra kölcsönkérni 
a sógoroméknak […]. Hát ez nagy hír. Látni lehetett, várni. Mások talán már órák óta 
tudták, mi itt eltemetve élünk. Hitler tehát Berlin védelmében – úgy kell gondolnom 
[…]. Jobb így. Mussolini: Tisza! A dráma kiteljesedik. Persze világarányokban. Mi-
csoda szörnyű évek! Az események igazi arcát talán sose fogjuk tudni, mi, negyven-
ötven közöttiek. A roppant feszültségnek most engednie kell, a május elsejei ünnep 
óriási belső érzelmi tartalmat nyert, most már örömünnep lesz igazán. Mindegy, akár-
hogy, csak vége legyen! Napóleoni […] – – Megzavartak, folytatom, bár nincs is mit 
folytatni: a dolgok magukért beszélnek. Ó, ha telefonom volna! Ha nem lennék így 
kikapcsolva az életből! […] Kínai császárjaim, akik felgyújtott palotáik romjai alatt 
halnak meg a vesztett háború után […]. Mennyi óriási arányú sorstragédia, s mennyi 
millió és millió egyéni tragédia! Érdemes volt? – kérdezi minden szív. Csak a történe-
lem nem kérdez semmit. Ó, csak térne vissza most már az értelem a világba!103

A Wagner-rajongó költő és a Wagner mítoszi világában a saját szerepét megépítő vezér 
látomása találkozott a vég elképzelésében: egyazon művészi beszédmód irányítja a Napló 
bejegyzéseit írógépén kopogtató költő ujjmozgását és a végső tettére készülő politikus 
cselekvését. Szinte szó szerint megegyezik a Napló szövege és „a részletes beszámolók” 

102 Carl Rothe: Rede in Sofia, 20. III. 1943. A Szabó Lőrinc-hagyatékban megmaradt körlevél a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum Kézirattára hagyatéki letétében található. „Einige bulgarische Freunde haben mich gebeten, 
zu Beginn dieser Stunde doch ein paar Worte über die Europäische Schriftsteller-Vereinigung zu sagen, deren 
Geschäfte mir anvertraut worden sind. Das will ich tun, obwohl es nicht ganz leicht fällt, darüber so öffentlich 
etwas auszusagen. […] Denn wenn auch Dichter, Schriftsteller, Erzähler fast aller europäischen Nationen sich 
in dieser Vereinigung einen organizatorischen Rahmen gegeben haben, so gibt es im Grunde nicht viel bei uns 
zu organisieren, vorüber zu sprechen wäre.” [Szemán Renáta fordítása: „Néhány bolgár barátom arra kért, hogy 
a foglalkozás elején szóljak néhány szót az Európai Íróegyesületről, mely ügyeinek avatott ismerője vagyok. 
Megteszem, bár kissé nehezemre esik, hogy bármit is mondjak róla ilyen nyilvánosság előtt. […] Mivel az egye-
sületben majdnem minden európai nemzet költői, írói, elbeszélői képviseltetik magukat, így nálunk alapjaiban 
nem kell túl sok szervezés, amelyről beszélhetnék.”]

103 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 43.
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ismeretében Churchill által leírt jelenetezés arról, ahogyan Hitler „megrendezte” saját ha-
lálát:

Április 22-én Hitler arra a végső és sorsdöntő elhatározásra jutott, hogy mindvé-
gig Berlinben marad. Az oroszok már majdnem teljesen bekerítették a fővárost, s az 
események visszavonhatatlanul kiszabadultak a Führer ellenőrzése alól. Nem maradt 
más hátra, mint hogy a város romjai között megrendezze a saját halálát. […] Ápri-
lis 29-én hajnalban Hitler elkészítette végrendeletét. A rákövetkező napot a szokásos 
munkával kezdte a kancellária alatti óvóhelyen. Napközben kapta meg a Mussolini 
haláláról szóló hírt. Az időzítés kísértetiesen jól sikerült. Hitler környezetével együtt 
csöndben költötte el az ebédet, étkezés után kezet rázott a jelenlévőkkel, majd vissza-
vonult a szobájába. Fél négykor lövés hallatszott, munkatársai bementek a szobába,  
s a díványon fekve találták, mellette revolver hevert. Szájba lőtte magát. Mellette hol-
tan feküdt Eva Braun is; az utolsó napokban, titokban kötöttek házasságot. Eva Braun 
mérget vett be. A két holttestet az udvarban elégették: Hitler halotti máglyájának lob-
banásával az orosz ágyúk egyre erősödő döreje közepette hátborzongató véget ért 
a harmadik birodalom.104

Szabó Lőrinc fantáziájában végigköveti – Wagner-élménye, kínai olvasmányai nyomán 
– a Führer önfelszámoló dramaturgiáját. De Szabó Lőrinc, az író, a világ „dramaturgiá-
jára” érzékeny szellem már virágkorában elfordul a diktatúra látványosan megépített lát-
szataitól. A riporter tevékenységében – ahogy lehetősége adódik – felszabadítja a szokvá-
nyos beszámolót készítő újságírót, és segítségül hívja a költőt. A flottaparádé látványa, az 
erőd sziget bemutatása egy olyan jelenetben csúcsosodik ki, amely már akár egy Szabó 
Lőrinc-vers témája is lehetne:

Horthy kormányzó, Hitler vezér és kancellár és kíséretük ezen az alagúton át ment 
le vagy fel vagy be az erődítményekhez – Helgoland belsejének titkait természetesen 
csak az illetékesek ismerik. A rejtelmes sziget az Elba és a Weser torkolatának békéjét 
védi, ma már megint bevehetetlen erőd. Tücsköt nem hallottam szólni rajta – 65 kilo-
méternyire a legközelebbi szárazföldtől –, a réten csak néhány juh legelészik. Madár? 
Csak lent a sirályok. Vad? Akad vagy ötven. Virágok? A nehezen megélő fű, s itt-ott 
láttam valami gyermekláncfűfélét, nagy ritkán piros lóherét, trombitás fehér futókát 
és egy-egy csökevény szamártövist. Hogyan fújhatna át ide magvat a szél?

Már a fennsík északi szélén szabad mezők, egy-egy szabad ágyú, homokdombok, 
tégla- és ócskavas rakások, kaszárnyák és őrt álló fegyveres matrózok és néhány civil-
ház vidékén jártam a lábammal vagy legalább a szememmel, és még mindig az járt az 
eszemben, hogy vajon hogyan került oda a rétre az a kis rókalepke, amelyet az egyik 
virágon láttam. S vajon elszabadul-e valaha arról, az elvarázsolt szigetről, amelyet már 
elfedett mögöttem a tenger és betakart az éjszaka?

104 Churchill, Winston S.: [The Second World War I–VI., London, Cassel & Co 1950–1953 alapján készült 
fordítás:] A második világháború, 1–2. Fordította Betlen János. Európa, Bp., 1989. 2. kötet, 602.
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Most is rágondolok. Éppen olyan kíváncsian, ahogy az ágyúkra és emberekre és 
mindarra a többi látott és nem látott csodára, szépségre, erőre és titokra, ami csak van 
Helgolandban és szerte a világon.105

És már a háború idején, a már említett lillafüredi találkozón, amikor mind többen kez-
denek a „háború utánra” gondolni, kereken kimondja, hogy ő nem az a költői alkat, aki 
buzdító harci verseket tudna írni:

[…] minekünk nemcsak rendkívüli óvatosságra, becsületességre, finom érzékre, tü-
relemre és megértésre van szükségünk, hanem valami majdnem misztikus segítségre  
is, amelyet semmiféle földi hatalom és semmiféle elhatározás nem irányíthat, sőt amely-
hez még az érzés sem elegendő. Ugyanis, sajnos, ihletre van szükség, ami nem az 
akarat függvénye. Hanem valami felsőbb kegyelemé. A művészet lényege titok és csoda. 
Nem rajta fordul meg, hogy egy nemzetnek, egy nagy közösségnek milyen a fizikai 
ereje, ahogy még az sem a művész akaratán fordul meg, hogy milyen rangú a saját mű-
vészete, a maga értéke. A legjobb művészek olyan specialisták, akik nem kormányoz-
zák magukat, hanem sugallatok dolgoznak bennük. E nélkül az egyedül erőt adó belső 
sugallat nélkül a legjobb szándék és a leglobogóbb hit sem tud műveket létrehozni, 
amelyek különbek volnának, mint azok, amelyeket a normális emberi logika és mon-
datszerkesztő képesség, mondjuk így: amelyeket a becsületes zsurnalizmus teremt.

Az igazi költői tehetség – tetszik, nem tetszik az írónak – nebáncsvirág. A költészet 
a legegyénibb, a legszemélyesebb munka. Anyagunk a szó, a magyar szó, amelyből az 
ország szellemi terét építjük és erősítjük. A sok-sok ezer szó, amelyet minden magyar 
ember használ, a sok-sok ezer közönséges szó, amely egyenkint ott van, együtt van, 
vagy legalább mind együtt lehetne a magyar nyelvnek abban a sokat emlegetett teljes 
szótárában. A szavak maguk, igen, azok ott vannak, a szótárban, az utcán, az emberek 
ajkán és gondolataiban. A szavak azonban csak a nyersanyag. Ami az értéküket adja, 
az már a használat módja. Az ihleté. A kapcsolásoké és összefűzéseké. Ez adja meg 
azt a csodálatos képességüket, hogy egyszer csupán ólmot érnek, máskor acélt és is-
mét máskor aranyat és gyémántot. A magasrendű regény, a kitűnő vers, az igazi dráma 
egyéni mű és szinte érthetetlen ünnep, dísz, ragyogás alkotójának és nemzetének 
az életében. Nem kell, nem szabad hozzányúlni. A tehetség, ha másra kényszerítenék 
– ahogy nem kényszerítik! –, elvész, a démon elröpül, az író hivatalnok lesz, vagy annyi 
se, csak testi munkás. Misztikus szülő- és teremtőereje megsemmisül. Védekezése az, 
hogy belehal a megérintésbe. Nem kell tehát vaskézzel, pozitíven hozzányúlni; s talán 
sehogy sem. […]

Én valamikor bizony pacifista voltam. Ugyan ki nem szeretne az lenni, akit a ke-
resztény Európa nevelt, vagy aki az igazságra néz, és egy állatnak is sajnál fájdalmat 
okozni? És ma sem vagyok harcos természet. Sok rúgást és aljasságot eltűrtem, nem 
pöröltem, félreálltam és letöröltem a rám szórt sarat, ahogy Arany ajánlotta, és – ne-
vetve mondom – nagyon keserű ember lettem. De azt rég beláttam, s talán éppen ezért, 
hogy vannak végső esetek, amikor vállalni kell a harcot, a háborút. Ezt még Babits 
is vallotta egyik legutolsó versében. A pacifizmus reménytelen dolog. Utóvégre csak-

105 Szabó Lőrinc: Helgoland, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 423–424.
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ugyan ,,patér pantón polemosz”: mint már többször hallottuk e megbeszélések során: 
minden atom harcol a létéért az anyagi világban, a mindenség egyik fele szakadatla-
nul eszi és üríti a másikat. Nem elfajzás harcolni, csak nagyon keserves. Nagy dolog 
a hősiesség, a bajtársiasság; tapasztaltam magam is. Úgy gondolom tehát, hogy elvi-
leg a legtisztább esztétikai ideálokkal és a legbékésebb szándékkal sem áll ellentétben 
a háborús költészet létezése. Csak arra termett egyéniség, hit és ihlet kell hozzá; 
ez a kettő azonban, mint mondtam, sajnos, nem a tudatos embertől, nem az akarattól 
függ.106

Mindez belefér az újságíró és a költő, illetőleg az önmaga költészetét vizsgáló alkotói 
személyiség reflexív tevékenységébe. Mindenképp figyelemre méltó emberi magatartás-
ról is tudósíthat. Ugyanakkor van egy olyan pillanata berlini újságírói tevékenységének, 
amelyre mindeddig senki sem figyelt fel. Talán maga a költő sem. Az 1938-as berlini út 
előtt fordítja Heinrich von Kleist kegyetlen „vígjátékát”, a későbbi Chaplin-filmet, a Dik-
tátort megelőlegező kétarcúságú ember, a „vezér-főisten” és az „ember” szerepcserélő 
megalázó kettősére épülő drámát. Lehet, hogy a fordított mű szuggesztiója irányítja fi-
gyelmét a szerző tragédiájára, de ahogy az egyik riportjába beépíti a kísértetlátó német 
romantikusokat és Kleist halálát, az valahogy előre sejteti a végjátszma pillanatát is:

Horthy Miklós kormányzó ma délután elbúcsúzik a Német Birodalom fővárosától. 
Kissé esős, szeles az idő. A magyar államfő, a főméltóságú asszony és kísérete a prog-
ram szerint Meissner államtitkár kíséretében már kint jár Potsdamban, ahol megko-
szorúzta Nagy Frigyes sírját, és megtekintette a Sanssouci kastélyt.

Potsdamban az Avus autópályán keresztül hajtattak ki a Wannsee villanegyed mel-
lett. Ott haladtak el tehát, ahol a németség egyik legnagyobb drámaköltője, Heinrich 
von Kleist főbe lőtte magát. Én magam nem láttam a sírt, de ellátogattam a Maurer 
Strasséba, ahol a költő a halálát megelőző utolsó esztendőkben lakott.

Meglepett, hogy mennyi szellemi, irodalmi emlék kapcsolódik a múltból Berlin 
végtelen kőtengeréhez. Egész sereg költő élt és halt meg itt. Itt nyugszik a kerek száz 
esztendővel ezelőtt meghalt Chamisso, aki Peter Schlemil történetét írta meg. Schle-
milét, aki eladta árnyékát az ördögnek; ugyancsak itt élt a gyönyörű és felejthetetlen 
Undine tündér költője, Fouqué, itt dolgozott E. T. A. Hoffmann, a fantasztikus mese-
író. Az ember azt hinné, hogy éppen az ilyen romantikus, egzaltált természetekhez nem 
illik a világvárosi környezet.

Elmentem a Maurer Strasséba, és meghatottan néztem Kleist emléktábláját az 53-as 
számú ház falán. Kleist tragédiája igazán megrázó. A zseniális német költő innen ment 
ki Potsdamba, ahol 1811-ben a Wannsee partján agyonlőtte előbb barátnőjét, Henriette 
Vogelt, azután saját magát. A szép, társaságbeli úriasszonyhoz nem volt valami sok 
köze a költőnek: Henriette életunt volt, és egy alkalommal megfogadtatta Kleisttel, 
hogy bármit kér tőle, teljesíteni fogja.

Egyszer azután előállt azzal a kívánsággal, hogy Kleist ölje meg. Hivatkozott a be-
csületszóra. A költő, aki egyébként is kétségbe volt esve hazája és saját sorsa miatt, 

106 Szabó Lőrinc: Lillafüredi találkozó, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 675–678.
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teljesítette a kérést. Most mind a ketten ott nyugszanak a Bismarkstrassén, a tó part-
ján, ahol a kormányzóék autója elrobogott.

Tegnap este rendezte a birodalmi kormány a nagy operai díszelőadást.107

És a következő évben, 1939-ben, amikor a nemsokára öngyilkossá váló Teleki professzor 
miniszterelnököt kíséri, maga is kimegy a Wannsee-hoz:

Három órán át mégis egyedül voltam tegnap. Megszöktem, hogy eltévedjek a nagy 
bolyban. Sikerült. Wannseebe igyekeztem, huszonegy kilométerre a központtól és 
a központoktól, ahol a vizitek és ünnepségek látható része lepereg. Szántszándékkal 
polgári módon, gyalog és villamoson, U- és S-Bahnon mentem. […] Mi tetszett leg-
jobban? A kérdésre magamnak sem tudok felelni. Talán a Wannsee. Három kislány 
Kleist sírjánál.108

Valami mindig visszavonzza, mint A zsidóbükk című, általa fordított Anette von Droste-
Hülshoff-elbeszélés gyilkos hősét tettének színhelyéhez. A végjátszmához. A bukáshoz.

De az 1945-ös Napló folytatása ennek a bukásnak már a személyekre való leosztottsá-
gát is számba veszi. A szövegben nemcsak személyes politikai számvetésre kényszerül 
ennek a beszédmódnak esetenkénti nyilvános használata miatt, de a katonasors lefoko-
zódását is át kell élnie, vejének véletlen fogsága veti szemére: szilveszterkor a katonai 
megszállók a környék minden férfiját összegyűjtötték, fiát, Lócit és a költőt másnap elen-
gedték, leánya, Kisklára férjét, Várady Szabolcs színész-rendezőt hadifogságba vetették, 
ahonnan csak 1948 karácsonyára szabadult. Később is, amikor a fiatalok utóbb elváltak, 
volt vejét kényezteti a költő, úgy érzi, helyettük szenvedte el a fogoly katona megpróbál-
tatásait: 1945-ös Naplójától kezdődően egybeérzékeli személyes politikai megpróbálta-
tásait és a rokon fizikai szenvedéseit: „Ha Szabolccsal lennék és néhány évig kényszer  
munkás és úgy kerülnék haza, akkor talán jobb sorom lenne, talán ébredne részvét a szí-
vekben. […] Nagy izgalom a szomszédságban, egy szegény hadifogoly jöhetett haza, még 
nem tudom, ki, csak a lárma hallik fel. Biztosan egy szerencsétlen, aki most boldog 
(s aki velem lehetett Szilveszterkor a budakeszi fogdában). Szabolcsról semmi hír, hogy 
is lehetne.”109 De minden külön felvezetés nélkül is fel-felsóhajt Naplójában: „Szabolcs, 
Szabolcs!” Feleségével való levelezése is tele a rá való utalásokkal, míg az 1946. október 
1-jei levelében hirtelen egyberántódik a téma, túl a politikai-biográfiai beszéden, szinte 
már poétikai összefoglalásként: „Borzasztóan jólesett a hír Szabolcsról. Úgy éget az az 
utolsó perc, az az utolsó pillanat, amikor még együtt voltunk! Ott, Budakeszin, azon  
az udvaron! Az utolsó együttlét! Folyton azt érzem, hogy ő váltott meg a maga szenvedé-
sével bennünket, őt vezekeltette valahogy helyettünk a vak és igazságtalan sors, mint ál-
dozatot, ártatlant ártatlanokért: őt kínozta meg. Hogy Lóci meg én hazajöhettünk s ő nem, 
[…] nem bírom folytatni ezt a témát.” Ami ezután következik, ismét inkább biográfiai 

107 Szabó Lőrinc: A kormányzó ma Berlinből Nürnbergbe utazik, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publi-
cisztikai írások, i. k. 437–438.

108 Szabó Lőrinc: Berlini mozaik – programon kívül, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írá-
sok, i. k. 486–487.

109 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 98., 166.
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beszéd, a „holnapután” reményében: „Én azt hiszem, Kisklára fogja még másképp látni 
az emberi értékeket. Óriási érték a morális mélység, s Szabolcsban és sok egyszerű ke-
resztényben az van: mi túlságosan megszoktuk az esztétikai értékelést az élet dolgaiban 
is, a jellemekben, pedig ez csak felszíni jelenség, bármilyen mozgalmas és mutatós stb. 
Szabolcsban épp elég van tudás is, tehetség s minden efféle és képesség a gyors és mély 
fejlődésre – tehát arra, ami a szellem felszíni jelentkezése –; s ami a legfontosabb, van 
benne annyi becsület, odaadás, lelki erő, mint kevés emberben, fiatalban, akit ismerek; 
mélység és nemesség! Csak lenne már itthon! Hogy boldogulhatna az a két összetartó, 
rendes fiatalember, ő meg Klára, most majd, ha rendeződnek a dolgok. Könyörtelenül 
egyszerűsödik a világ, s az egyszerű értékek súlya csak nőni fog, ha igaziak. Ne mutassa 
meg Klárának ezeket a sorokat, nem akarom irritálni. Mindezt egy távolabbi, de nem na-
gyon távoli jövőre mondom; ők még fiatalon meg fogják érni, ha életben maradnak.”110

Poétikailag azután egy fordításban és egy versben vonja le a tanulságot a költő. Min-
dig is probléma volt számomra, miért választja Szabó Lőrinc 1945 után Yeats híres, első 
világháborús versét, az Ír repülő a halálát jósolja (An Irish Airman Foresees his Death) 
címűt az Örök barátaink második kötete számára fordítani: ez lett az ő elszámolása 
az idegen katonamítosszal, szembenézés az értelmetlen életből következő értelmetlen ha-
lállal.111

Ugyanakkor a „holnapután”-ba vetett hit poétikai igazolódását, az élet újraszervező-
désének reményét a Koskenniemi-költészet és Helena Kangas a költőhöz írott utolsó le-
velének beszédmódja táplálhatta. A levél Koskenniemi költészetének pátosza alatt áll, és 
visszhangozza Mannerheim eredetileg ex librisként kiválasztott latin nyelvű jelmondatát 
(candida pro causa ense candido), amely a finn nemzet szabadságharcos jelszavává for-
málódott.112 Erre visszhangozott már a háború alatt küldött idézett válaszában is a költő: 
„és sosem felejtem el az Ön gondolatait és állhatatosságát”. Ez a „holnapután”-kép író-
dott tovább a Tücsökzenének a kiszolgáltatottság mélypontját ellenpontozó legreményke-
dőbb soraiban,113 poétikailag is autentikus magyar szöveggé szervülve:

mert hiszek benned, jóság, türelem,
hiszek benned, isteni értelem, –
hiszek benned, szabadság, szeretet,
s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.

A debreceni diák ismerte az emlékmű feliratát is, amely egy újabb felszabadulás biztatá-
sát súghatta: „De Ruyter Mihály hollandi tengernagy a szabadító 1676 február 11.”

Nemhiába utal a Napló Finnországra és Kangas Helenára: mint a világ számára, a ma-
gyar költő szemében is a háború után Finnországban a miénktől különböző élet valósul-
hatott meg. A látszólag csak retorizált gyermekkori emlékre utaló szöveg pedig imigyen 

110 Harminchat év, 2. kötet, i. k. 1993. 52–53.
111 Kiss Noémi hivatkozott tanulmányával (utalva Eva Horn Der totale Soldat. Zur anthropologischen 

Konstruktion des Kriegers zwischen 1914 und 1939. című szövegére, amely megbeszélésre került egy For-
schungskolloqium keretében, Universität Konstanz, 1998. Wintersemester, Leiter: Prof. Dr. Gerhart von Gra-
evenitz) gondoltatta el velem a fordítás ezen interpretációját.

112 Labádi-Bertényi Gizella hívta fel figyelmemet erre a szövegszerű összecsengésre.
113 A gályarabok szobra, in: Tücsökzene, 110.
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szervez(het)ett önmagában – az 1945-ös Naplóban megidézett móriczi életcsapdára is 
visszautaló, a hadifogoly katonaképzetet is magába olvasztó, de egyben mindezt tovább-
szövő világirodalmi és -történeti vonatkoztatottságú – poétikai érvényességű rejtvényt. 
A magyar költő erre is gondolhatott, amikor ezzel a szöveggel fogalmazta meg szabadu-
lása – a szabadulás – egyetemes érvénnyel átélt reményét.

De nemcsak poétikailag zárul a Koskenniemi-fordítás indította sor, személyes vonat-
kozásaiban is még egyszer összetalálkoznak – ha csak levelezésben is – a szereplők. Azt 
már tudtuk, monográfiáimban is közöltem, hogy a háború után Szabó Lőrinchez eljutott 
Carl Rothe beszámoló üzenete személyes sorsáról, közeli kapcsolatáról a Hitler elleni 
összeesküvőkkel és az angol orientációjú ellenállással.114 De azt csak Kiss Noémi akadé-
miai előadása után115 tudtuk meg Hárs Ernő visszaemlékező megjegyzéséből, hogy az 
a bizonyos dr. Stephan v. Nagy, akinek 1948. augusztus 29-én Rothe ezt a beszámoló le-
velet írta, vámosi Nagy István, annak a Nagy Emilnek, a Bethlen-kormány egy ideig volt 
igazságügy-miniszterének a fia, aki mint a Finn–Magyar Társaság elnöke szintén részt 
vett a költő elmaradt finnországi utazásának előkészítésében, illetőleg akivel a finn kö-
vetségi estéken is találkoztak. Az utazás nem jött létre, de a személyes kapcsolat barátivá 
alakult, az ifjú Nagy István a költő lányának intim ismerőse lett a háború után. 1948-as 
utazása édesanyja, Gölner Mária révén jöhetett létre, aki a Vöröskeresztnek és a svájci 
székhelyű teozófiai iskolának egyik magyarországi szervezője volt.

De Nagy István nemcsak Rothéval tud érintkezésbe lépni, hanem Szabó Lőrinc és 
Anna főhercegné elakadó kapcsolatát is felújítja. Korábban Varga Irén, a berni nagy-
követség munkatársa továbbította a költő leveleit, és fogadta a ,,Dóra” álnéven válaszoló 
Anna üzeneteit. De Varga Irént épp ekkoriban hazavezényelték, helyette egy bizonyos 
Edwin Maria Landaut, Carl Rothe régi barátját kéri meg Szabó Lőrinc hasonló szol-
gálatokra, mint arról Szabó Lőrinc 1949. augusztus 30-i, illetőleg a címzett szeptember 
9-i válasza tudósít.116

Nagy Istvánt 1974-ben mint kémet elítélték, négy évet börtönben is töltött.
Szabó Lőrinc, az ember szenvedélyes ismeretség- és barátságszerző, illetve -köz ve títő 

volt. És embermentő, ha tehette, és amikor módja nyílott rá. Mennyire volt tudatában 
a kapcsolattartás veszélyeinek, nem tudhatjuk. De érzékelnie kellett, hogy a tűzzel játszik, 
hiszen védőbeszédében sem tért ki ezekre az úgynevezett ,,angol kapcsolatokra”; no meg 
az a Hárs Ernő, aki feleségével, Sándor Judit operaénekesnővel a háború után Nagy Ist-
ván révén a család legbensőbb baráti körébe került, még ő sem tudhatott a Svájcból hozott 
válaszról egészen 2000. március 30-ig, amikor is az MTA Dísztermében – a konferencia 
egyik előadójaként – meghallotta Kiss Noémi ismertetését, és rákérdezett Rothe 1948-as 
levelének az előadás során meg nem nevezett címzettjére.117

114 Útkeresés és különbéke. 1929–1944. Szépirodalmi, Bp., 1974. 314–315. Lásd még az Egy eszmélet törté-
nete: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezetben az 54. és az 55. számú jegyzeteket.

115 Kiss Noémi: Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe. Idézett tanulmányának rövi-
dített változata, elhangzott az MTA Dísztermében a Szabó Lőrinc-centenárium alkalmából rendezett ülésszakon 
2000. március 30-án.

116 Kiss Noémi idézett tanulmánya, Irodalomtudomány, 1999. 2. sz. 167–185., ill. Szabó Lőrinc füzetek 1. 
73–74.

117 Nagy István személyéről és Szabó Lőrinc életében játszott szerepéről lásd Dobos Marianne interjúját 
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Mára válhatott világossá, miért kellett akkor óvatosan hallgatnia a költőnek védeke-
zése legfontosabb – perdöntő – tényeiről. Ugyanakkor benne sajátos dimenzióban együtt 
éltek a régen összekapcsolódott emberek. Benne éltek, benne megmaradtak. És általa az 
utókor során ismét egymásra találhatnak.

Hárs Ernővel: Karmikus kapcsolatok, in: Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról. I és 
É Bt, Miskolc, 2004. 178–198.
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„Az angol kapcsolat”

Van egy mondat Szabó Lőrinc 1945-ös védőbeszédében, amelynek értelmezése sokáig 
váratott magára. Csak ennyit mond: „s talán még most sem tárhatok fel mindent…?”1 
1944 elején Magyarországon jár a költő Weimarban megismert barátja, az írószervezet 
sokat utazó főtitkára, Carl Rothe. Ekkor már a költővel pertu barátok. Védőbeszédében 
Szabó Lőrinc sok mindent elmond róla. Magánbeszélgetésekben, emlékezésekben sokáig 
felmerült, hogy inkább csak konfabulációs védekezésként fogható fel a költő emléke-
zése.2 Hasonlóképpen utólagos magyarázatként jelent meg Rothe levele is, amelyben leírja 
utóbbi évei történetét és kéri a költőt, értesítse élete menetéről:3 „Über mich und meine 
Familie möge er wissen: wir kamen heil bis Kapitulation durch, ich selbst, was ihn nicht 
überraschen wird, stand den Verschwörern des 20. Juli sehr nahe und bin wie durch ein 
Wunder davon gekommen, während die nächsten Freunde furchtbaren Tod sterben muss-
ten. So wird er heute verstehen, weshalb für wen ich damals reiste.” Valószínűleg ezt az 
általa is fedezett „angol kapcsolatot” nem tartotta célravezetőnek 1945-ben hangsúlyozni 
és feltárni Szabó Lőrinc. Ellenállásban volt tehát öntudatlanul – avagy nagyon is tudato-
san: „őt nem fogja meglepni”! – összekötő, amellyel utóbb sem dicsekedhetett el.

A történetet is csak negyvenöt év múlva tudtam összeállítani, dr. Szabó László és Guy 
Martin hegedűművész leányának, a Londonban élő Ellen Lushernek segítségével.4 A tör-
ténet a következő. A Szabó Lőrinc vendégszeretetét élvező Carl Rothe esténként bizonyos 
angolokhoz jár az Orsó utcába. A titokzatos kapcsolat kilétéről csak egy véletlen folytán 
szerez a költő 1945-ben tudomást. Segédrendőri kísérettel közmunkán egy sparheitot kel-
lene „elszállítani” egy angol gyáros, Guy Martinék garázsából, de a gazdasszony (Arady 
Erzsébet) észreveszi őket, és rájuk förmed. A költő mentegetőzve Shakespeare-t – a Lear 
királyból – idéz angolul: kérve, hogy a megalázó körülmény ellenére más emberként fo-
gadják. Megismerkednek, a vasárnapi zeneestélyre meghívást kap a költő. Itt találkozik 

1 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 215.
2 A Carl Rothéval találkozó Keresztury Dezső is jelentéktelen figuraként írta le számomra több alkalom-

mal is a német írót.
3 Carl Rothe levele dr. Nagy Istvánhoz, akit megkért Szabó Lőrinc, hogy svájci tartózkodása idején ke-

ressen kapcsolatot Rothéval. A levél dátuma: 1948. szeptember 22. In: Szabó Lőrinc Füzetek 1., a Rothénak 
elküldött gépiratos levelek indigós másolata, valamint az eredetiek xeroxos másolata, amelyet Rothe fia Kiss 
Noéminak elküldött, a PIM Kézirattárának hagyatéki letétében. [„Rólam és családomról tudnia kell a követke-
zőket: a kapitulációig épen húztuk ki, jómagam, ami őt nem fogja meglepni, nagyon közel állottam a július 20-i 
összeesküvőkhöz, és csak csodával határos módon menekültem meg, míg legközelebbi barátaimnak rettenetes 
halál jutott osztályrészül. Így meg fogja érteni ma, miért és kiért utaztam akkor.”] Lásd még A katonamítosz 
átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezet 114–117. számú jegyzeteit.

4 Bartók újratemetésének délelőttjén, 1988. július 7-én dr. Szabó Lászlóval és feleségével Kodolányi Já-
nosról tanítványommal, Szalai Évával készítettünk emlékezést szakdolgozatához és egyben a PIM Hangtára 
számára (K 00595/2, és K 00591. szám alatt). A hangfelvétel befejezése után elkövetkező beszélgetés során 
árulták el Guy Martin lányának, a zenész Ellen Lushernak címét és telefonszámát, aki végül megadta John 
Dickinson feleségének, az akkor a Bermudákon élő Teleki Ella grófnőnek a címét.
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az idősebb Teleki grófnővel, Margittal, akinek leánya, Ella, John Dickinson felesége. 
Őket kereste 1943-ban Rothe, kérve Szabó Lőrinc közvetítését, őket nem találta akkor 
Szabó Lőrinc: „Ah, etwas »wichtiges«: ich kann nicht Ihre Gräfin Teleki auffinden! Sie 
wohnt nicht in der angegebenen Gasse. Nicht einmal in der Umgebung. Persönlich hab 
sie gesucht, fand andere Telekis – es sind sehr viele – so dass ich Sie bitten muss: geben Sie 
mir den vollen Namen an. Wirklich, Grafen und Gräfinnen Teleki’s stehen dutzendweise 
im Telefonbuch, doch die gesuchte fehlt.”5 Szabó Lőrinc a Naplóban azonosítja utóbb 
a keresett és aztán meg is lelt titokzatos személyeket:6 „Zenei délután, elkéstem. Teleki 
grófnő az utcán. Megvannak dr. Rothe Dickinsonai!! Az angol, akivel érintkezésbe lé-
pett… Felesége is egy Teleki lány…” Mindkét család az Orsó utcában lakik. Guy Martin  
a kerepesi Mérőműszerek Gyárának tulajdonosa, gyára államosítása után mint „angol ké-
met” (a Sanders-féle ügybe keverve) kitoloncolták az országból (családját már előbb ki-
küldte, ő maga orosz repülőgéppel hagyhatta el az országot). Így ismertté vált a Naplóban 
szereplő „svédek” személye, akik révén bizonyítást nyert Szabó Lőrinc utalása Rothe 
ellenálló múltjára. Dickinsonné Teleki Ella grófnő Bécsben, Béldi grófnő lakásán, 1991. 
augusztus 23-án a Dobos Marianne és általam készített emlékezésében beszél a svéd kö-
vetségen dolgozók mentőakcióiról és az angol orientációjú ellenállásról.

A történet folytatását Dobos Marianne írja meg7 Akkor is karácsony volt (1944) című 
könyvében. Teleki grófnővel legközelebb 1994-ben a Margitszigeten, az Európa Házban ta-
lálkoztunk, amikor fiával, Mike-kal járt Magyarországon. Közben a Bermudákról vissza-
költözött Európába, haláláig Baden-Badenben élt. Onnan hozta át autóval fia Titisee-be, 
ahol 2002. június 8-án találkoztunk, a Szabó Lőrinc ott-tartózkodására utaló emléktábla 
felavatásakor. Teleki Ella grófnő az ünnepség díszvendége volt. Ezt követően fiával együtt 
eleget tettek Schneider Alfréd, az emléktábla kezdeményezője ebédmeghívásának neu-
stadti lakásukban. Telefonbeszélgetések és levelezés útján pontosítottuk a készülő emlé-
kezést, amelynek során megismerkedhettünk a Dickinson–Teleki házaspár történetével.

John Dickinson angol állampolgár volt. Hites könyvszakértő, egy nagy angol cég, 
a Price Waterhouse alkalmazottja. Korábban Németországban dolgozott, egy ideig Len-
gyelországban is tartózkodott, majd elment Romániába. Romániából az angol követség 
és az összes állampolgárok Nyugatra, Pestre kerültek. Amikor éppen Budapesten dol-
gozott néhány hónapig, Teleki Ella 1940. február 2-án megismerkedett vele Balogh Jó-
zsefnek, az angol orientáció egyik kiemelkedő képviselőjének, a Bethlen István köréhez 
tartozó Nouvelle Revue de Hongrie és a Hungarian Quarterly szerkesztőjének estélyén. 
Júliusban megesküdtek. Dobos Marianne könyvéből:

D. M.: Kellett a házasságkötéshez valamilyen engedély?
T. E.: Mivel leendő férjem quacker felekezetű volt, pápai engedély kellett a szá-

5 Szabó Lőrinc Füzetek 1., 1943. augusztus 15. [„Ah, valami »fontosat«: nem lelem az Ön Teleki grófnő-
jét! Nem lakik a megadott közben. De még a környéken sem. Személyesen kerestem, találtam más Telekieket 
– sokan vannak –, úgyhogy meg kell kérnem önt: adja meg a teljes nevet. Valóban, Teleki grófok és grófnők 
tucatjával vannak benne a telefonkönyvben, de a keresett hiányzik.”]

6 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 136.
7 Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt (1944). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. Az angol kapcsolat című 

fejezetben (77–107.). Fejezetem címét az ő könyve alapján használom.
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momra, és mivel angol állampolgár, Teleki Pál miniszterelnöki engedélyére volt szük-
ségünk.

D. M.: Férjét pontosan hogyan hívták?
T. E.: Keresztneve: John, vezetékneve: Dickinson; teljes neve: Johann C. Dickinson.
D. M.: Hol tartották meg az esküvőt?
T. E.: A Bazilikában, 1940. június 29-én. Ő idősebb volt nálam.
D. M.: Mikor született?
T. E.: 1910-ben, június 13-án. Hutton-Buscelben.
D. M.: És Ella néni mikor született?
T. E.: Budapesten, 1918-ban, november 13-án, pár nappal Károly király lemondása 

után. Hivatalos nevem: Teleki Emanuela. Édesapám Teleki Géza, alsózsuki földbir-
tokos, festőművész volt, ő 1881. február 10-én született és 1937. október 29-én halt 
meg; édesanyám uzoni Béldi Margit, a Kolozs megyei Béldi Ákos és gróf Bethlen 
Ella leánya, ő 1891. november 23-án született Kolozsvárott, és Stockholmban halt 
meg, 1974. május 27-én.

D. M.: Ő szintén szerepel Szabó Lőrinc történetében. Az esküvő után hol éltek?
T. E.: Férjemet közben sok intrika folytán a cég már Zágrábba helyezte, ott foly-

tatta tevékenységét. Budapesten az a kollégája maradt, aki az intrikát elindította, de 
őt közben augusztusban kitoloncolták Magyarországról. Mi pedig az egész angol 
kolóniával együtt készültünk továbbutazni Indiába, már be is oltottak mindnyájunkat, 
a tengerparton, Punában indulásra készen várakoztunk. Ígérték, hogy tengeralattjáró 
jön értünk, de azt hiába vártuk, sose érkezett meg. Akkor telefonáltak Svájcból, a fő-
irodából, hogy hajlandó-e a férjem visszamenni Budapestre, mert még két cég vizsgá-
latát be kell fejezni. Kicseréltek minket azzal, akit kitoloncoltak, az ment Punába, és 
mi jöttünk vissza Belgrádon át Budapestre. Éppen akkor volt egy nagyobb földrengés 
Bukarestben, a Carlton Hotel is összeomlott, mi csak kisebb rengéseket észleltünk 
Belgrádban.

D. M.: Milyen cégnél dolgozott John Dickinson?
T. E.: Úgy hívják, hogy Price Waterhouse. Nagy angol cég, több ezer alkalmazot-

tal. Budapesten ismét jelen vannak a rendszerváltozás óta. Hites könyvszakértő cég, 
pénzügyi átvilágításokat végeznek, valamint üzleti tanácsadással foglalkoznak.

D. M.: A visszatérés után mi történt?
T. E.: Augusztus végén érkeztünk vissza Budapestre, 1940-ben, abban az évben, 

amikor férjhez mentem. Egy ideig még az angol cégnél dolgozott a férjem. De nem-
sokára megszűnt az állása.

D. M.: Magyarország hadiállapotba került Angliával.
T. E.: Hát mi ugye olyan nagyok voltunk, és megüzentük a háborút Angliának.  

A követséget ekkor hazaköltöztették Magyarországról. 150 angol állampolgárt ellen-
ben már nem tudtak hazaszállítani, közöttük voltunk mi is. Ezt követően állás után kel-
lett néznie. Egy svéd érdekeltségű gyufagyárban került alkalmazásra. Amikor a nagy 
Krüger krach volt Svédországban a húszas évek végén, akkor a Price Waterhouse tárta 
fel az egész ügyet bizonyítékokkal dokumentáltan, ettől kezdve a gyár minden pénz-
ügyi ellenőrzését a Price Waterhouse-zal végeztette az egész világon. Így kerülhetett az 
állástalanná váló Price Waterhouse-alkalmazott a svéd érdekeltségű budapesti gyárba. 
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Svédország a háború alatt semleges maradt, így érdekeltségeit megtarthatta Magyar-
országon is.” […]

T. E.: Azt hiszem, inkább a háború alatt lehetett, amikor mi a Pasarétre költöztünk. 
[Guy Martinék] is angolok voltak. A 150 angol között lehettek, akik a hadüzenet után 
itt rekedtek. Szomszédok lettünk az Orsó utcában. Mi a Nagy-Mechwart villában lak-
tunk, a Sövény utca sarkán. […]

D. M.: Kik voltak még szomszédok az Orsó utcában?
T. E.: Gratz Gusztávék.
D. M.: Aki a Monarchia vége felé rövid ideig pénzügyminiszter volt, majd a res-

tauráció kezdetén külügyminiszter. Közgazdász, kiváló történész, munkáit reprint 
kiadásokban jelentetik meg még napjainkban is. És ő volt Az Est-lapok végidejében, 
1939-ben a Magyarország főszerkesztője is. Ismert náciellenes politikus.

T. E.: Gratz Gusztávot a német megszállás után elvitték Dachauba, vagy valami 
hasonló helyre. És onnan csak a háború után, 1945-ben jöhetett haza, és nemsokára 
meg is halt. De a családjával szorosan összekötött minket az ostrom. A férjem meg-
kapta Gratz Dóra osztrák származású, német érzelmű férjének a papírjait. A férjem 
együtt dolgozott Gratz Dórával, én meg magam voltam a gyerekkel és a szobalánnyal. 
Ahol fölvettek, oda mentem. Ahol bevettek, oda bementem, végül Gratz Ottó orvos 
lakásán éltük át az ostromot.

D. M.: Mondtad, hogy a vöröskeresztnél dolgozott.
T. E.: A svéd vöröskeresztnél.
D. M.: Hogyan kerültetek kapcsolatba velük?
T. E.: Idegenek voltunk mindnyájan, és nem tudom megmondani pontosan, hogy 

miért kerültünk velük kapcsolatba, de hát mindenki csinált valamit. „Abban az idő-
ben” olyan sok minden történt, és nagyon sok vonalon voltunk „foglaltak”. A férjem  
a svéd követségen Wallenberg mellett dolgozott. Papírokat szerezni, születési bizonyít-
ványból kimosni ezt, beletenni mást. Munka volt bőven. Olyan sokan laktak nálunk 
még az Orsó utcában, és olyan sokan jöttek-mentek. Auer Pálnak emlékszel a nevére? 
– később ő Párizsba került.

D. M.: Tudom a történelemből.
T. E.: Hát nem a történelemből, a háborúból.
D. M.: Nekem ez már történelem.
T. E.: Nem tudom, hogyan is történt, őt Kossuth Lajosnak hívták a papíron. A mi 

házunk is védett volt, és az, ahol dolgoztunk, az is védett ház volt. Befogadtuk Halász 
Margitot, Mackót, aki Zukari Wassertal osztrák ember felesége lett, vele Londonban 
találkoztunk aztán. Hallottál-e Varga Iván újságkiadóról, apja egyetemi tanár volt, 
a felesége pedig Wallenberg titkárnője? Hát eleinte még lehetett mozogni.

Az ostrom idejére a család szétválva a Gellérthegyre került:

D. M.: És Wallenberggel találkoztak?
T. E.: A férjem gyakran. Mert ő jött hozzánk is, a Csonka villába és a követségre is. 

A svéd követség, a Gyopár utca [pontosabban: Forgács Gábor, az akkori idők részt-
vevője emlékezése alapján: a Gellérthegyen a Svéd Királyság budapesti követsége az 
akkori Gyopár utca 2. szecessziós-eklektikus villát bérelte; az épület – akár palotának 



217

is nevezhető – irodaház és egyben követi rezidencia is volt; 1944 nyarán a követ-
ségi épület közvetlen közelében kibérelték a Minerva utca 1/a számú házat is, ez volt 
Wallenberg első irodaháza] is közel volt, meg a finn követség srégen szemben. Ál-
landó munka folyt ott. És aztán Jendrassikék három házzal föntebb laktak. Jendrassik 
a Ganz gyár vezetője volt, lányának, Jendrassik Évának pedig az én első unokatest-
vérem, Bethlen Ádám volt a férje; ők a háború után Londonba költöztek. Nemsokára 
elkezdődött a város naponta háromszori bombázása, reggel, délben, este. Amikor az-
tán mentünk kis kofferral a pincébe. Olyan zavarosak a dolgok fél évszázad után. De 
ez mind érdektelen, mert mindez privát történet, nem történelem. Történelem esetleg, 
amikor az oroszok behatoltak a svéd követségre.

D. M.: Oda is bevonultak?
T. E.: Körüllőtték a széfet, felborították, kiszedték belőle a homokot és a port, ami-

vel az meg van töltve. Utóbb alig győztek takarítani és keresgélni, hogy mi maradt 
meg benne. Hetven ember volt a követségen. Ott legalább volt mit enni. De én akkor 
már a hegy másik oldalán voltam, a Szalag utcában, az orvos Gratz Ottó lakásán, 
a férjem volt a Gyopár utcában, a követségen. […]

D. M.: A háborút követően mikor jutottak ki Magyarországról? Hogyan, mi módon?
T. E.: Ez megint nagyon érdekes eset. Vége volt a háborúnak, s azt hittük, hogy 

most már mehetünk Angliába, hiszen angol állampolgárok vagyunk, kiástuk az útle-
veleinket. Erre a hatóságok – föltételezem az oroszok – elhatározták, hogy az Ausztriá-
ban és Németországban levő foglyok és a nyugati állampolgárok Odesszán át mennek 
Angliába. A férjem meg azt mondta, hogy ő Nyugatra megy és nem Keletre. Külön 
speciális engedélyt kellett kérni Moszkvából, és amíg ezt megkaptuk, bizony sok 
hónapba telt. 1945-ben lett vége a háborúnak, minket pedig csak 1946. április 13-án 
repítettek ki egy angol bombázón Londonba. Budapestről Bécsen át.

D. M.: Gyerekestül, családostul?
T. E.: Hárman utaztunk, a fiam, a férjem és én.
D. M.: Megérkeztek repülővel Londonba. És utána?
T. E.: Ezután a férjem volt cége fölvette vele a kapcsolatot. Három lehetőség adó-

dott: vagy a párizsi irodában, vagy a portugál irodában, vagy Stockholmban. Mi Stock-
holmot választottuk. Három évet Stockholmban töltöttünk 1946 szeptemberétől – én 
szeptembertől, ő augusztustól –, azután hármat Koppenhágában, a többit ismét Stock-
holmban. […]

D. M.: John Dickinson mikor halt meg?
T. E.: 1962. szeptember 3-án Stockholmban.
D. M.: Nagyon fiatalon.
T. E.: Tüdőrákban. Műtötték is, de nem tudtak segíteni rajta. […]
D. M.: Amikor Titisee-ben találkoztunk tavasszal, Mike eldicsekedett azzal is, hogy 

édesapja a háború után magas angol kitüntetést kapott: az Order of British Empire-t.
T. E.: A Gudenus (A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája) 1998-as 

kiadásában pedig ez olvasható: „az angol titkosszolgálat Közép-európai szervezője” 
(negyedik kötet, 101. oldal).8 Miután ötven év eltelt, ma már lehet erről is beszélni. 

8 Utóbb érdeklődésemre Gudenus János 2006. március 2-án a következő feljegyzést adta: „Vajay Szabolcs-
nak a Teleki családról írt kéziratos anyagát használtam könyvem IV. kötetében, a Teleki közlemény összeállítá-
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Mindehhez hozzátehetem: amikor visszamentünk, a férjemnek azt tanácsolták, ha biz-
tonságban akar élni, akkor azt is felejtse el, hogy Magyarország a világon van.

D. M.: Ezek szerint nemcsak pénzügyi átvilágítási, majd könyvelői feladatokat lá-
tott el a háborús Magyarországon. Carl Rothéval való kapcsolata is ennek a másfajta 
tevékenységének volt része. Szabó Lőrinc pedig ebben segédkezett. Erről nem be-
szélhetett védekezései során. […] John Dickinsonnak pedig utóbb éppen ezért jó oka 
lehetett, hogy az ostromot követően nem volt hajlandó Angliába Odesszán keresztül 
térni haza, nem akart a Szovjetunió területére belépni. Ijesztő példaként ő már ismer-
hette Wallenberg történetét.9

Részletesen ismertettem Dobos Marianne interjúját, ugyanis Frank-Rutger Hausmann is 
leírja könyvében, és feltehetően a magyar szakirodalom részletei alapján kiegészíti fel-
tételezéssel Carl Rothe és John Dickinson kapcsolatát: „Unter den in Budapest besuchten 
Personen fand sich der angeblich internierte britische Staatsangehörige John Dickinson. 
In den dreißiger Jahren war er Wirtschaftsprüfer in Berlin gewesen und hatte in Rothes 
Haus verkehrt, bevor er nach Budapest übersiedelte. Er war mit einer Schwedin verhei-
ratet und brachte Rothe möglicherweise mit Raoul Wallenberg.”10 Hausmann elbeszélé-
sében a magyarországi történet pontatlanul jelenik meg, csak a berlini ismeretség az új 
elem az eddigiekhez képest.

John Dickinson utóbb abban a kitüntetésben részesült (Brit Birodalmi Rend, 1917-ben 
alapította V. György), amelyet többek között a világháborús hírszerzők kaptak meg (lásd 
a 219. oldalon).

Hausmann fontos információval szolgál Rothe németországi kapcsolatait illetően. Ami-
kor Szabó Lőrinc 1948-ban kereste a kapcsolatot Rothéval, annak más oka is volt: akkor 
jött haza a berni követségről barátja, Varga Irén, és ezt követően nem volt, aki Anna fő-
hercegnével fenntartsa a költő kapcsolatát. Rothe ugyan nem vállalkozik erre, de a húszas 
évekből való műfordító barátja, Edwin Maria Landau jelentkezik, 1949. szeptember 9-én 
levelet is küld Szabó Lőrincnek.11 Ki volt ez a Landau? Rothe nemcsak Dickinsonékkal 
tartotta a háború után a kapcsolatot, de régi barátját is megkérhette olyan szívességre, 
amely sokat jelenthetett magyarországi barátja számára. Landau zsidóként emigrált Né-
metországból, Franciaországban katolizált, és mindvégig megtartotta a barátságot Carl 
Rothéval, aki még a nemzetiszocialista időkben is, egészen az 1938-as kivándorlásáig 
töretlenül mellette állt, és a két ellenálló, dr. Theo Haubach és dr. Caesar Hofacker szoros 
baráti körébe tartoztak. Rothe soha nem lett hűtlen magához, ami a náci rendszer iránt 

sához. Ebben a könyv anyagához képest még a következő információ áll: John Dickinson (gróf Teleki Ella férje) 
1939–1944-ig volt az angol titkosszolgálat Kelet-európai szervezője”. Kérdésemre Vajay Szabolcs forrásaként 
Teleki Ella grófnőt nevezte meg 2006. március 10-i levelében, aki kérdésére, hogy közölhető-e az információ, 
azt válaszolta: „ma már semmi rizikó”.

19 Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt, i. k. Az angol kapcsolat című fejezetben (77–107.).
10 Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, Vittorio Klostermann Gmbh, Frankfurt am 

Main, 2004. Die ungarischen Teilnehmer című fejezet, 325. [„A Budapesten meglátogatott személyek közül 
megemlítendő az angol állampolgárságú, valószínűleg internált John Dickinson. A harmincas években gazdaság-
kutatóként dolgozott Berlinben, megfordult Rothe házában is, mielőtt áttelepült Budapestre. Svéd volt a fe l  esége, 
Raoul Wallenberg és Rothe általa ismerkedtek meg.”]

11 Szabó Lőrinc Füzetek, 1., 74.
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érzett ellenséges érzéseit illeti. Magabiztos fellépése és politikai iskolázottsága révén al-
kalmas volt arra, hogy egy kényes missziót magára vállaljon. Hausmann végső következ-
tetése, ami végül is nemcsak Rothéra, de költő barátjára, Szabó Lőrincre is vonatkoztat-
ható: „wenn man nach dem äuβeren Schein urteilten wollte”, vagyis „az érdemeit rosszul 
ítéljük meg, ha a látszat alapján mondunk véleményt”.12

12 Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című fejezet, 325.
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Mindezek után, a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely www.szabolorinc.hu 
web-lapja alapján e-mail kapcsolattal megkeresett Uppsalából dr. Craig McKay angol szár-
mazású kutató, aki a második világháborús svéd titkosszolgálati tematikában publikált 
évtizedek óta jó visszhangú könyveket. Jelenleg Wallenberg történetével foglalkozik  
a svéd külügyminisztérium megbízásából. Ha Hausmann professzor monográfiája a né-
met oldalról igazolta Rothe és Dickinson kapcsolatát, dr. McKay kutatásai Dickinson és 
Wallenberg kapcsolatára kérdeznek rá. Dickinson magas rangú, jóval a háború után, ha-
lála előtt kapott kitüntetését inkább a svéd–angol kapcsolatokban játszott közéleti szere-
péből magyarázhatónak tartja, Dickinson és a svéd követség kapcsolatának humanitárius 
jellegét hangsúlyozza: „I note for example that John Dickinson’s award of the OBE by 
Her Majesty the Queen was made in 1962 not long before his death. Since John Dickin-
son was a highly respected member of the British Community in Stockholm and did much 
to promote Anglo-Swedish cooperation, it is by no means impossible that his award was 
given entirely for his services in Stockholm and had nothing whatsoever to do with his 
activities in Hungary during the war. […] My awareness of the existence of Dickinson 
and his presence in Budapest dates only from last year (2005) when I began my studies 
of the Wallenberg case and found a document in certain Swedish confidential archives. 
From this document, it was clear that Dickinson both knew Wallenberg and had access to 
the buildings of the Swedish Legation in Budapest.”13

És elküldte Dickinson elhunyta alkalmából a vezető svéd napilapokban készült nek-
rológjait:

Halálhír és két gyászjelentés stockholmi lapokból:14

1. Halálhír a Dagens Nyheter 1962. szeptember 5-i számában. Temetés: 1962. szeptember 
6., Angol Templom.

2. Név nélküli gyászjelentés a Dagens Nyheter 1962. szeptember 6-i számában:

J. Dickinson. Életének 52. évében elhunyt John Casson Dickinson könyvelő. Yorks-
hire-ben, Whitby-ben született, könyvelői tanulmányait követően a híres Price Water-
house könyvelőcég európai irodáiban dolgozott. 1946-tól a cég stockholmi irodájának 
munkatársa volt. 1953-ban az iroda vezetője és társtulajdonosa lett, majd később ré-
szesedést szerzett a cég más irodáiban is. Dickinson aktív szerepet vállalt a stockholmi 
brit közösség életében: az Angol Iskola irányítótestületének elnöke és az Angol Temp-
lom kincstárnoka volt. Jó ismerője volt a svéd és skandináv üzleti életnek, stockholmi 
lakása az angol–svéd társaság kedvelt találkozóhelye volt. A világháborúban a buda-

13 Craig McKay 2006. február 24-i e-mail leveléből. [Szele Bálint fordítása: „Érdekes például, hogy John 
Dickinson az Order of the British Empire kitüntetést Őfelsége Erzsébet királynőtől csak 1962-ben kapta meg, 
röviddel a halála előtt. Mivel John Dickinson a stockholmi angol közösség köztiszteletben álló tagja volt, aki 
sokat tett az angol–svéd együttműködésért, nem lehetetlen, hogy ezt az érdemrendet kizárólag stockholmi szol-
gálataiért kapta, és semmi köze sem volt a Magyarországon a háború alatt kifejtett tevékenységéhez. […] Csak 
2005-ben szereztem tudomást Dickinsonról és arról, hogy a háború alatt Budapesten tevékenykedett, amikor  
a Wallenberg-ügy kapcsán bizonyos svédországi titkos archívumokban kutattam. Egy dokumentum nyilvánva-
lóvá tette, hogy Dickinson ismerte Wallenberget, és hogy szabad bejárása volt a magyarországi svéd követségre.”]

14 A fordítást készítette dr. C. G. McKay angol változata alapján: Szele Bálint.
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pesti svéd nagykövetségen dolgozó Raoul Wallenberg munkáját segítette. Emellett 
a svéd ipar érdekeit is képviselte, például a Swedish Match esetében, amelynek ko-
moly érdekeltségei voltak Budapesten. A szűkebb család körében felesége, Ella, fia, 
John, és anyósa, Teleki Margit gyászolja az elhunytat.

3. Anna Hägglöf gyászjelentése a Svenska Dagblad szeptember 5-i számában:

Elhunyt John Dickinson

Szeptember 3-án Stockholmban hosszas betegeskedés után elhunyt John Dickinson 
könyvelő.

Dickinson skót származású és kvéker vallású volt. Skót emberhez méltó állhata-
tosság, a család és a haza szeretete jellemezte őt. Egész életét meghatározta az a kvé-
ker neveltetésből fakadó vágy, hogy életét embertársai megsegítésének szentelje, de 
tevékenységével sohasem dicsekedett. Azokat, akik betegszobájában meglátogatták 
John Dickinsont, meglepetésként érhette, hogy ez a férfi még a halálos betegség szorí-
tásában is csak a családjára és a barátaira gondol. John Dickinson éveken át vezette 
a Price Waterhouse könyvelőcég stockholmi irodáját. Az anyacégben is voltak érde-
keltségei, amely, mint ez köztudott, világszerte komoly kapcsolatokkal rendelkezik. 
Dickinson kivételesen jól ismerte a svéd és a skandináv üzleti életet, és aki elbeszél-
getett vele, mindig tanulhatott tőle.

Dickinson nagy barátja volt Svédországnak és teljes szívvel ápolta az angol–svéd 
kapcsolatokat. Svédországban a brit közösség egyik kiemelkedő személyisége volt. 
Lelkes tevékenysége hajtóerőt jelentett mind az Angol Templomban, mind más szer-
vezetekben.

Barátai ma fájdalommal állják körül halálos ágyát. Teljes szívükkel együtt éreznek 
élete társával, Ella Dickinsonnal, aki kedves és szívélyes háziasszonya volt stockhol-
mi otthonuknak, amely oly sok éven át az angol–svéd társasági élet központja – azt is 
mondhatnám, hogy éltető szíve – volt.

Anna Hägglöf

[1. Notice Dagens Nyheter, Wednesday 5 Sept 1962. Funeral Thursday 6 September 
1962 The English Church

2. Unsigned Obituary Dagens Nyheter, Thursday 6 September 1962
J. Dickinson. Accountant John Casson Dickinson has died at the age of 52. He was 

born at Whitby in Yorkshire, England and after training as a accountant he worked at the 
offices of the large accountancy firm Price Waterhouse on the Continent before coming to 
the company’s Stockholm office in 1946. In 1953, he became head and part-owner of the 
firm and later part-owner of its other offices. He was very active within the British colony 
in Stockholm, serving as chairman of the board of the British School and as Treasurer of 
the English church. He possessed a thorough knowledge of Swedish and Scandinavian 
commercial life and his home in Stockholm was often a meeting place for Anglo-Swe-
dish circles. During the war, he assisted for a time Raoul Wallenberg in his work at the 
Swedish legation in Budapest and also managed to help Swedish industry such as the sub-
sidiary of the Swedish Match Company [Craig’s remark: This company had formed the 
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original cornerstone of the financial empire of Ivar Kreuger. At one time, it was estimated 
to control 80% of the world market. Kreuger’s empire crumbled in the wake of the Wall 
Street Crash] which had interests in Budapest. Within the immediate family circle, the 
deceased is mourned by his wife Ella, son John and mother-in-law Margit Teleki.

3. Signed Obituary (by Anna Hägglöf) in Svenska Dagblad 5 September
John Dickinson Dead

After the ravages of a cruel illness, the accountant John Dickinson, Stockholm, died 
on 3 September.

Dickinson was a Scot and quaker. He possessed to the full Scottish tenacity and Scot-
tish loyalty to family and country. His character embodied to a high degree the Quaker 
desire to devote his life, without external show, to helping his fellow human beings. Whoe-
ver visited John Dickinson in his sick-room was struck by the fact that this man in the grip 
of a fatal illness devoted all his thoughts to his family and friends. John Dickinson was 
for many years the head of the Stockholm office of the accounting firm Price Waterhouse. 
He was also a partner in the main firm, which as is well known has interests all over the 
world. Dickinson’s knowledge of Swedish and Scandinavian business life was probably 
quite unique, at least for a non-Scandinavian, and a conversation with him was always 
gave a great deal.

Dickinson was a stout friend of Sweden and devoted himself wholeheartedly to foste-
ring Anglo-Swedish relations. He was a pillar of the British community in Sweden. In the 
British church and many other institutions, he was a driving power.

His numerous friend are joined today in grief at his deathbed. They feel the deepest 
sympathy with his dear life’s companion, Ella Dickinson, the warm and spontaneous hos-
tess at their home in Stockholm, which for so many years has been the centre, I would say 
the very heart, of Anglo-Swedish circles in Stockholm.

Anna Hägglöf [Craig McKay’s remark: This was the Italian born wife (maiden name 
Folchi-Vici) of Gunnar Hägglöf, the Swedish ambassador in London]

Original Swedish texts:
(2.) J. Dickinson. Revisor John Casson Dickinson har avlidit i en ålder av 52 år. Han 

var född i Whitby i Yorkshire i England och var efter utbildning till revisor verksam vid 
den stora revisionsfirman Price Waterhouses kontor på kontinenten innan han 1946 kom 
till firmans Stockholms kontor. Där blev han 1953 delägare och chef för firman och senare 
även delägae i en del av firmans övriga kontor. Inom den brittiska kolonin i Stockholm 
var han mycket aktiv bl.a som ordföranden i styrelsen för engelska skolan som kassaför-
valtare i engelska kyrkan. Han ägde en ingående kännedom av svenskt och skandinaviskt 
affärsliv och hans Stockholms hem var ofta samplingspunkten för brittisk-svenska kret-
sar. Under kriget var han en tid Raoul Wallenberg behjälplig i arbetet på svenska legatio-
nen i Budapest och gjorde där även en insats för den svenska industrin som hade intressen 
i Budapest bl.a. Tandsticksbolagets dotterbolag i Ungern. Den bortgångna sörjes närmast 
av makan Ella, sonen John och svärmor Margit Teleki.

(3.) John Dickinson död.
Efter en grym och nedbrytande sjukdom avled den 3 september revisor John Dickin-

son, Stockholm.
Dickinson var skotte och kväkare. Han ägde till fullo den skotska segheten och den 

skotska trofastheten genetemot familj och hemland. Hans personlighet var i hög grad präg-
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lad av kväkarnas önskan att uta någon yttre åthävor ägna livet åt attt hjälpa sina medmän-
niskor. Den son besökte John Dickinson på hans sjukrum hade intrycket att den dödligt 
sjuke ägnade alla sina tankar åt sin familj och sina vänner. John Dickson var sedan många 
år chef för den stora revisorsfirman Price Waterhouses Sverige orgaisation. Han var tilli-
ka partner i huvudfirman, vilken som bekant har intressen över hela världen. Dickinsons 
kännedom om svenskt och skandinaviskt affärsliv var förmodligen rätt enastående, i varje 
fall för en icke skandinav, och ett samtal med honom var alltid ytterst givande.

Dickinson var en god Sverigevän och han ägnade de brittiska-svenska förbindelserna 
sitt fulla intresse. I den brittiska gemenskapen i Sverige var han en pelare. I den brittiska 
kyrkan och många andra institutioner var han en drivande kraft, Hans talrika vänner står 
idag sörjande kring has bär. De känner det djupaste deltagande med hans kära livledsa-
garnna, Ella Dickinson, den spontant hjärtliga värdinnan i deras Stockholmshem, som 
under så många år varit en medelpunkt, jag skulle säga hjärtepunkt för brittisk-svenska 
kretsar i Stockholm.]

A jelenleg rendelkezésére álló dokumentumok vizsgálatai során, valamint a Dickinson 
fiával, Mike-kal való konzultálás alapján Craig McKay inkább a Valdemar Langlettel, 
a svéd Vöröskereszt budapesti képviselőjével való kapcsolatát tartja meghatározónak, aki-
nek 1946-ban megjelent könyvében (Verk och dagar i Budapest) név szerint is szerepel. 
Dickinson bizonyítottan – legalábbis valamennyi ideig – tagja volt Langlet csoportjának.15

Ugyanakkor az a Gratz Dóra által – Dickinson társaságában – vezetett napló, amely-
nek gépiratos másolatát Teleki grófnőtől megkaptam, tartalmaz olyan neveket, akikről 
Wallenberg naplójában is van említés. Craig McKay Dickinsonnal kapcsolatos kutatásai 
még kezdeti stádiumban állanak. Ugyanakkor annyit mindenképp megjegyezhet, hogy 
John C. Dickinson sokkal több volt, mint egyszerű kém vagy ügynök, hiszen nagyszerű 
emberként próbált segíteni a rászorultakon a nehéz időkben.16

És ez a visszaigazolás Szabó Lőrinc történetét illetőleg bizonyíthatja: a költő tudatá-
ban lehetett ennek a nagyszerű emberi helytállásnak, közvetítőként, tájékozódó ember-
ként végiggondolhatta Rothe és Dickinson problematikáját. A háború alatt is, majd pedig 
ezt követően úgyszintén. 1945-ben minderről nem beszélhetett, így az utókor számára 
marad a mozaikok összeállításának türelmes és hosszadalmas kutatómunkája.

15 Lásd még Nina Langlet könyvét, A svéd mentőakció, 1944. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1988. 148.
16 Craig McKay 2006. február 24-i e-mail leveléből: „I have reported my impressions to Mike, outlining 

my position. I have also added my view that his father was something much more precious than a mere spy or 
intelligence agent, namely a decent human being who tried to assist others during a terrible time.”
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Sikerek színe és fonákja

A harmincas évek második fele a magyar nemzeti politika legellentmondásosabb korsza-
kainak egyike. Egyfajta tisztázási kényszer éppúgy kialakult, mint szociális és politikai 
reform igénye, és elérhetőnek látszott – sőt utóbb sötét előjelek árnyékával részlegesen 
meg is valósult – a trianoni békeszerződést kiigazító határrevízió. Ugyanakkor a világ 
ismét nagyhatalmi érdekek egymás ellen acsarkodó színterévé válik olyan pillanatban, 
amikor kétféle radikalizmus is – az osztályokra és a ,,fajok”-ra hivatkozó – egyaránt át-
alakította a hagyományos diktatúraszerkezet. Ennek az ideológiai és mindinkább politi-
kai és katonai összecsapásnak a kereszteződési pontján helyezkedik el – a maga földrajzi 
fekvéséből következően – Magyarország. Ha egy költő ebben az erőterek vonzásából ki-
rajzolódó ideológiai és politikai mezőben elhivatottnak érzi magát, hogy magára vállalja 
a nemzeti költő hagyományos szerepét – menthetetlenül belekeveredik az erőterek harcába 
is. Szabó Lőrinc – mint költőink közül ugyanebben az időben korábban József Attila, 
majd Babits Mihály és Illyés Gyula is – vállalja a feladatot. Paradox módon kapcsolódik 
ebbe a sorba a mindenféle politikai elkötelezettség elutasításával hangsúlyosan állást fog-
laló Kosztolányi is. Mindnyájuk utóélete – a háborút követő rendszerek valamelyikének 
megítélésében – megsínylette a különben egymástól különböző, sokszor egymással is el-
lentétes állásfoglalásuk emlékét.

Magam hat alkalommal néztem szembe monográfiáimban a költőt érintő vádakkal, 
időben egyre távolodóban a megítélendő konkrét helyzettől, de tapasztalataimban egyre 
keményebben szembesülve mindenfajta antihumanista gesztussal.1 Ferenczi László kriti-
kájában-ismertetésében nagymonográfiám 1974-es második kötete (Útkeresés és külön-
béke) után azt írta, én győztem meg, hogy Szabó Lőrinc költészetében is megjelenik a fa-
sizmus ideológiai befolyása. Akkor ezt mint a költő életrajzi szereplésének pontosítását 
kiegészítő megítélés visszaigazolását fogadtam.2 Igaz, akkor már ismertem az 1945-ös 
Napló és a védőbeszédek teljes szövegét, de nem ismerhettem a nyolcvanas évek végén 
rejtélyes körülmények között előkerült kései rátekintését versei összességére, a Vers és 
valóság magyarázatait. Ezt követően mindegyik alkalommal újragondolva a témát egyre 
inkább hiszem, hogy szűk baráti körben bármilyen okfejtést hangoztatott is, Szabó Lőrinc 
költészetének egésze a huszadik századi ember veszélyeztetettségeinek átgondolása: az 
ahumánus jelenetek leírása éppen az antihumánus következtetésekkel szemben való vé-

1 1970: Szabó Lőrinc lázadó évtizede (záró fejezetében: A lázadás felszámolása, 509–609.), 1974: Útke-
re sés és különbéke, 1985: Szabó Lőrinc. Gondolat, Bp., (Nagy magyar írók sorozat), 1990: Szabó Lőrinc: Bí-
rákhoz és barátokhoz, 1992: »A magyar költészet az én nyelvemen beszél.« A kései Nyugat-líra összegződése 
Szabó Lőrinc költészetében. Argumentum, Bp. (Irodalomtörténeti füzetek 128., második változatlan kiadás: 1996), 
1999: Lőrinc Szabó, in: Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. (Ed.: Steven Serafin.) 
Detroit–San Francisco–London, The Gale Group. (DLB. 215.) 341–350., 2000: Szabó Lőrinc pályaképe. Osiris 
Kiadó, Bp.

2 Ferenczi László: Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke. Irodalomtörténeti Közlemények, 1977. 3. szám, 
430–432.
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dekezés alkalmát jelentette számára. Nem is annyira a Vezérre és annak 1938-as átírására, 
mint inkább a Lecke című versre gondolok ezúttal. Ahogy a Vezért egybeolvastam  
T. S. Eliot vagy Brecht verses szövegeivel,3 ez utóbbit az Amphitryon gonoszul torz vilá-
gát fordító4 vagy a világ kegyetlenségét görbe tükörben szemléltető Troilus és Cressida 
fordításába belekezdő5 költő kétségbeesett látásával kapcsolom össze, kortársai közül pe-
dig a kései Yeatsnek a poétikai gyönyörködést megkeserítő látomásaival párhuzamosan 
olvasom: a kiszolgáltatottságnak az emberi méltóságot romboló hatását mérő torzképként 
fogadom, klasszikus értékű jajkiáltásként.

Ellentétek keresztezési pontján jelenik meg szememben Szabó Lőrinc emberi alakja 
is, a közösségre, a nemzet sorsára tekintő költői szereplése pedig az ideológiáktól tudato-
san elkülönített poétikai megszólalás szférájában zajlik. A nemzete sorsáért felelősséget 
érző ember szerepét verselte meg, retorizált formáltsággal, mint nemzeti költészetünk majd 
minden klasszikus személyisége. Nem valamely ideológia képviselőjeként vagy politi-
kai mozgalom harcosaként szólal meg, hanem a hazáját féltő, személyes függetlenségére 
büszke ember számára keresi a patetikus retorizáltságú megszólalás lehetőségét. Nem vál-
nak ezek a versek költészete kiemelkedő alkotásaivá, de nincsen egyetlen politikus verse 
sem, amelyet bármely korszakban szégyennel kellene kitagadni összes versei gyűjtemé-
nyéből.

Ugyanakkor ennek a nemzeti költői elkötelezettségvállalásnak a visszája is megje le-
nik költészetében, az eszmék, az ideológia, sőt a történelmi események torzképének átélése 
és tudatosítása. A korábbi Kalibán-szindróma folytatása, a Yeats megfogalmazta ,,tragic 
joy” tudatosítása, a biológiai meghatározottságra hivatkozó embertelenség fájdalmas tu-
domásulvétele: a Vezér 1938-as újra átgondolásától és az 1939-es Lecke című verstől 
a Társadalom és a Személytelen című összegzéséig, a Kegyetlen út és a Kimondhatatlan 
jajkiáltásáig. Sokak szemében ez még fájdalmasabb megnyilvánulásnak tűnt, mint ma-
gánemberi gesztusainak látszata. Pedig mindez már a világháborúba torkolló ideológiák 
és politikai kalandorságok torzképének fájdalmas tudatosítása. Ne felejtsük el, a nemzeti 
költő szerepe a magyar történelemben nemcsak a Vörösmarty-féle elkötelezettséget hívta 
elő, de Arany János és Madách torzképeit, A nagyidai cigányok szenvedően kínos poéti-
kai kacaját is, kortársaira gondolva pedig nemcsak a retorikus Jónás imáját, de magát az 
ironikus kacajú Jónás könyvét is.

Maga Szabó Lőrinc is látja sajátos helyzetét. Író és politika című kéziratos előadás-
fogalmazványában imigyen szembesíti alkotói eszményét és az alkotás adott környezetét: 
,,Az író végzetes konstellációk idején, nagyon könnyen juthat olyan szituációkba, hogy 
föltétlen igazságával ártana, csakugyan ártana szűkebb közösségének. Mit tegyen ilyen-
kor? Az egyénisége, a lelkiismerete s a helyzet fogja megszabni a magatartását. A teljes 

3 Lásd az Egy vers vágóasztala című fejezetet.
4 Kleist, Heinrich von: Amphitryon. Vígjáték Molière nyomán. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner,  

Bp., 1938. A verses komédiát a Fekete-erdoben a Titi-tónál fordítja július 20. és augusztus 12. között (a Har-
minchat év 1. kötetében téves a dátumozás!), lásd ennek történetét és az ennek emlékezetére felállított emléktáb-
la eseményeit: Szabó Lőrinc Füzetek 5. Szabó Lőrinc németországi utazásai. Fekete-erdő és Ulm. Fahrten von 
Lorenz Szabó in Deutschland. Schwarzwald und Ulm. Sajtó alá rendezte Pásztor Imre, a fordításokat készítette 
Bárczi Katalin, Miskolc, 2004. Kiegészítésekkel lásd: www.szabolorinc.hu.

5 Csak a háború után fejezi be: Shakespeare: Troilus és Cressida, in: Shakespeare összes drámai művei 
1–4. Franklin, Bp., 1948. 4. kötet, 313–446.
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intranzigencia hirdetése után most a megalkuvást kívánná szankcionálni ez a mondat? 
Nem. Csak bizonyos passzivitást és óvatosságot ajánl olyan extrém esetekre, amelyekben 
sem a közösség, sem az író nem láthat világosan. Biztos ítélethez világosság kell. De, 
legtöbbször, például most is, mindenütt sötétség vesz körül bennünket. Ilyenkor legyen 
lelkiismereti parancs a fokozott óvatosság a szellem emberei közt éppúgy, mint az állam 
vezetői között. Az államok már sok ítéletet revideáltak, sok üldözött gondolat lett már 
nemzeti kincs az idők folyamán. A harmonizálás mindig erény? Van emigráció, amely 
nem szégyen, és ki állíthatja, hogy minden méregpohár dicsőség? Mért nem restellik mé-
regpoharaikat a pártok is? Szókratészt és Thomas Mannt szabad szidni; magunkat nem? 
Néha még az üldözöttnek sincs igaza! Ez azonban csak mintegy közjáték, csak közbeve-
tett tűnődés a jelenségek bonyolult összetételén. A szkepszisem szólalt meg benne, amely 
türelemre int a nagy meggyőződések korában. Igen, viharzó meggyőződések hengerlik 
a lelkeket körülöttünk, harcos rohamosztagok tudják a tudhatatlant, harsogják a… Milyen 
szomorú és szánalmas papírpocsékolás folyik minden táborban, mennyire költözik min-
denünnen az igazi szellem. Háború folyik, sokféle háború egyszerre; s irodalmi életünk-
ben itt-ott már az is irritál, hogy az ember elnéz gonoszságok felett, nem segít szaporítani 
a fölösleges mozdulatokat!”6

* * *

Politikus versek: a nemzet költője. A Harc az ünnepért kötetben7 előbb a nemzeti köl-
tő hagyományos szerepét próbálja fel Szabó Lőrinc, de ugyanekkor ezzel párhuzamosan 
átgondolja az ideológiák számbavételét is torzképük megrajzolásának formájában. Mint 
mindig, költészetében Szabó Lőrinc ekkor is távol tartotta magát bármely konkrét állás-
foglalástól. És ez kapcsolódik korábbi, az egyes emberen kívül alkotott törvények és 
a rajta kívül szerveződő tettek elutasítását valló álláspontjához (mint például az 1932-es 
Te meg a világ kötetben: A Párt válaszol8). Mindazonáltal ekkoriban úgy érzi, hogy kí-
vülállása oldódik. Így ír erről A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben 
című előadásában: ,,Abban az ellenforradalmi időben azonban […] a halott Ady még 

6 Szabó Lőrinc: Író és politika. PIM Kézirattárában, hagyatéki letétként szereplő autográf fogalmazású 
dátumozatlan előadás-kézirat. In: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 672–673.

7 Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért. Versek. Bartha Miklós Társaság kiadása. A Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda Könyvesboltjának bizománya. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt. Igazgató Tóth László. 
Budapest, 1938. A fehéres-szürkés fedőlapú, papírkötésű kötet április végén jelenik meg saját költségén a Bartha 
Miklós Társaság emblémájával, Németh László Tanújának nyomdászánál, Tóth Lászlónál (Első Kecskeméti 
Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt.). A kötetet utóbb a Singer és Wolfner Kiadóval 1939-ben megkötött életműszerző-
dés után az új kiadó jelzésével, az évszám feltüntetése nélkül, a nyomda jelzésével, zöldes árnyalatú fedőlappal 
terjesztik: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Kiadása. (Ez utóbb bibliográfiai zavart is jelentett, az Amerikában 
megjelent idézett portrém szerkesztőjével hosszas vitába bonyolódtam éppen a kötet kétféle impresszuma kö-
vetkeztében. A kötet versei, mint ezt már a Szabó Lőrinc pályaképe című fejezetben is hangsúlyoztam: „Bárha 
a lap szellemével nemegyszer vitában, egyes vezetőivel személyes feszültségben is él (lásd Öreg barátaimhoz 
címzett vitatkozó versét 1932-ből), a tulajdonos Miklós Andor, majd özvegye, Gombaszögi Frida, valamint az 
irodalmi rovatot vezető Mikes Lajos támogatását a lapkonszern fennállása idején, 1939-ig mindig élvezhette. 
Verseit, fordításait, tárcáit, riportjait ez a zsidó tulajdonban lévő, liberális lapkonszern jelenteti meg. Mindazok 
az írásai, amelyek a háború utáni igazolása idején megítélés tárgyát képezték, mind ebben a három napilapban 
(illetőleg a szintén humanista értékeket képviselő Nyugat folyóiratban) jelentek meg, az igazolási tárgyaláson 
pedig a valahai tulajdonos egyértelműen kiállott a költő személye mellett.”

8 Megjelent: Az Est, 1931. március 29.
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kiátkozott költő és a többi jó költő legnagyobb része ellenzéki volt. Ellenzéki – a há-
ború előtti értelemben. Azt hiszem, mi, akkori fiatalok, szintén csaknem kivétel nélkül 
azok voltunk. Nem csoda: még túlságosan erős volt bennünk a marxista nevelés hatása, 
túl kevés az egyéni realitás és tapasztalat, és mindenekfelett túl sivár a szociális jelen. 
Agresszív megnyilatkozásai nemigen voltak ennek az irodalmi ellenzékiségnek, hiszen 
más oldalról nagy tanulság volt a magyar kommün csődje is, és ezenfelül mindnyájunkra 
bénítóan hatottak azok az óriási veszteségek, amelyek a magyarságot érték, és amelyek 
– valószínűleg egyes kísérőjelenségek miatt – mindamellett csak évek múltán tudták az 
igazi költőket újra megtanítani annak a sokszor kompromittált szónak a használatára, hogy: 
hazám. Míg ez be nem következett, a közösségi akarat és vágy inkább elvontságokba bur-
kolózott, nemzetileg színtelen humanitár-szocialisztikus ideológiákba, szimbolikus kife-
jezésmódba, esetleg neokatolicizmusba; a líra többi – tehát legnagyobb – része pedig megint 
személyes lett, nagyjában a magánélet érzelmi és szellemi analízise.”9

Két ellentétes vers – a címválasztásuk is ellenpárba állítja őket – mutatja a nemzeti 
költő szerepkörének vállalását, illetőleg a szerep konkretizálásának elutasítását: Barátaim-
hoz, Ellenségeimhez. Induljunk ki az elsőből, a Zilahynak dedikált Barátaimhoz10 című-
ből, hogy végül visszajussunk az utóbbihoz. ,,Álmatlanul forgolódtam az ágyon” – indítja 
a nyugtalan gondolkozás hagyományos fikciójával verses meditációját. Az első tétel: a pes-
szimizmus, a hagyományos tehetetlenség:

– Hagyjuk, fiúk, nem lesz itt semmi se!

– Nem hát, – morogtam. S teltek lassu órák.
– Nagyzolsz, vízcsepp? Tenger a mult s az ország!
Mi közöd hozzá?! – Forogtam, tünődtem:
– Mi jogod?!… Aludj! Oly elérhetetlen
a nép és oly nagy, mint az ezredév…
Mentsd inkább a magad kis életét! –

A felgyűlt és a még várható csalódások számvetése és elképzelése közben átvezeti a ver-
set egy másik szintre. Az átvezetés első fázisa az adatok gyűjtése és feldolgozása:

19 Neue ungarische Dichtung – Geist und Stil címmel 1939. június 9-én előadást tartott a berlini Collegium 
Hungaricumban. A leánya, Kisklára német tanárnője és a Horvát Henrik segítségével megformált német szö-
veg (alakulását lásd: Magyar Bálint: Beszélgetés Szabó Lőrinccel berlini előadásáról, irodalmi terveiről – és 
Egyiptomról. Színházi Magazin, 1939. június 25. 74–76.) megjelent a Német–Magyar Társaság folyóiratában, 
az Ungarn 1941. májusi számában (261–278., kiegészítve Erdélyi József, Illyés Gyula, József Attila és Szabó 
Lőrinc fényképével és egy-egy versük fordításával), magyar szövegét közli A stílus és szellem főirányai az 
újabb magyar költészetben címmel Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, i. k. 88–102. A gépiratból mo-
nográfiámban 1974-ben idéztem, akkor a család tulajdonában volt; később a Magyar sors és fehér szarvas című 
kötet szerkesztője ennek alapján közölte az általa szerkesztett könyvben; azóta a gépirat holléte ismeretlen, sem 
a PIM hagyatéki letétjében, sem az MTAKK új szerzeményei között nem található.

10 Megjelent: Az Est, 1937. január 24.
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Csend volt. Csak agyam vergődött: – Öregszem…
Mi lesz?… 1900-ban születtem…
Volt csalódás… S mennyi lesz, ha megérem
a 2000-et, ahogy egykor reméltem!
Mennyi lesz akkor! – S játszva, mint gyerek,
elképzeltem, hogy százéves leszek

s ekkor hirtelen megláttam a törvényt:

A folytatás a Harc az ünnepért-korszak idején kialakított stilizációs versformálás szerint 
alakul:

– Egész hazámmal csak tízannyi történt,
csak tízszer annyi, mint amennyi vélem…
Ezerből száz: az én, rokoni részem!
– kiáltottam és árva testemen
átgyult, átcsapott a történelem

A vers első szakaszának társasági képe:

Éjfélig itt volt három-négy barátom,
tervek lobogtak, gúny, vád, vad beszédek,
szidtuk a pénzt és mentettük a népet
s elmentek és kihűlt a láng heve.

Erre felel a stilizációban megszülető történelmi tabló az ötödik versszakban:

és ami messze volt és idegenség,
most mind körém gyült s lett egyszerre szomszéd,
apa, déd, ük és testvér és barát lett,
tíz magyar század egy közel család lett
és mint ismerős állt előttem ő,
a Honfoglaló, a Telepitő…

A baráti kör és a történelem ölelésében megtörik a pesszimizmus, megszűnik a szemlé-
lődő, önelemző magatartás: új fikcióval új vershelyzetet vezet fel (,,Felültem…”), mely 
újfajta gondolatokat bocsát ki magából:

Felültem… Bennem dobogott az ország
s én fiatalnak éreztem a sorsát,
reménykedőnek, lángnak, magaménak…
S körülnéztem, kerestem a fiúkat
s mint erős érc, zengett bennem a hit:
hogy csinálunk mi itt még valamit!
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A barátok, akik között vállalta a politikai szerepet, a harmincas években beérett nem-
zedék vezető íróegyéniségei. A kötet verseinek dedikációiból összeáll a költő barátainak 
köre: Erdélyi József, Féja Géza, Illyés Gyula, Németh László, Zilahy Lajos és az egy 
nemzedékkel idősebb Móricz Zsigmond. A névsor egyben keresztmetszete is a nemzedék 
ellentmondásainak: reményeinek és buktatóinak. Szabó Lőrinc e körön belül verseiben 
nem képvisel elkülöníthető árnyalatot. Egyetlen közvetlen politizáló tartalmú verse, Az 
örök Magyarországhoz, amelyet – mint alcíme is jelzi – ,,A Nemzeti Színház százéves 
jubileumára” írt,11 olyan általános etikai és szociális igényeket fogalmaz meg, melyek-
kel baráti körének bármely irány felé tekintő tagja ekkor egyetérthetett, de a korábban 
Gömbös Gyula körül verbuválódott úgynevezett ,,reformnemzedék” politikai szólamai-
val sincs ellentétben, másrészt mindezt még az a Babits Mihály is vállalhatná, akinek 
a kötet egészét dedikálta (,,Első mesteremnek, Babits Mihálynak”).

Szabó Lőrinc, az ember számára a politikában való részvétel kötelességteljesítő gesz-
tus, amellyel honpolgárként a hazája iránti kötelezettségét teljesíti. Személyes reményte-
lensége ellenére barátai reménykedése ad biztatást számára. A költő számára pedig a poli-
tika inkább eszköz, amellyel a poétikai kalandot kitágíthatja: a benne való részvétellel az 
egyes ember – Szabó Lőrinc a magánember, de bármely másik honpolgár – személyes je-
lentőségének növekedését mérlegelheti. Belefér a reménytelenség és a remény egyaránt.

Beszéljek? Mit? Mit mondjak léha pompa
helyett ünnepit s mégis igazat?
Azt, ami vagyok! Még érzem a sok kínt,
amivel egykor megtagadtalak,
de az utat is, mely – barátaimmal –
visszavitt hozzád, …

Egy szerep megtalálásának ünnepe ez az óda: a szerepvállalás súlyának átélése és egyben 
a személyes kiteljesedés átgondolása.

Szabó Lőrinc esetében természetesen kétarcú ez a szerep is. A magánember is úgy 
vélheti, hasznos szerephez jutott, barátai ezt garantálják számára. De segítségével egy 
pillanatra a költő poétikailag is helyet talál a társadalomban, legalábbis retorikailag el-
érhetőnek véli ezt a pozíciót, a nemzeti költő beszédmódját. Elhihette, hogy egy szemé-
lyiség kiteljesedésének szükségszerű feltétele a közösségben vállalt cél teljesítésére való 
törekvés:

          … a ma mögött
minden viszályban, minden kicsiségben
meglássuk azt, ami nagy és örök.

Ugyanakkor Szabó Lőrinc, a költő óvakodik attól, hogy a versben a szerep ideológiává 
váljék. Sőt, amikor a szerep működésére tekint, az ideológiát el is hárítja: az Eszmékről 
azt vallja,12 hogy mint ,,szép ringyók” hagyják cserben, az újonnan vállalt célok bármikor 

11 Megjelent: Az Est, 1937. október 26.
12 Megjelent: Az Est, 1937. április 18.
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jelszavakká válhatnak. A háború után, 1945-ös Naplójában és Bírákhoz és barátokhoz 
címzett védőbeszédében pedig már mint beteljesedett jóslatra hivatkozik:13

mindenki háza már a tietek,
vad szájakon kopik a nevetek,

éppen ezért – mint a korábbi, marxista és liberális eszmék esetében – minden ideológia 
poétikai létét is kétségbe vonhatónak találja:

nem is léteztek, ködök s fényjelek,
csak szemünk lát az égre titeket,
s míg itt fáj, forr s álmodik a világ,
ti mulattok rajtunk, szép Ideák,
szép csillagok, agyunk gyártmánya, ti,
gaz csillagok, vakság tündérei!

(Eszmék)

A lekaszált réten is azt látja, hogy a törekvő, egymást győzködni akaró növények hogyan 
hullanak el, különbség nélkül:

a sarki telken tegnap kasza járt
s a békétlenek közt békét csinált.

(Halott nép)

És ugyanez prózai beszámolóban A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészet-
ben című írásában: ,,Érdekes, hogy a népi szellem hordozói politikailag egyáltalán nem 
egységesek. Mindnyájan legalábbis radikálisok, de módszerbeli, kulturális, külpolitikai, 
személyi és egyéb kérdések olyan feszültségeket tudnak létrehozni köztük, mintha 
legalábbis egy régimódi jobb- és baloldali ellenzék hadakoznék a közös agrárcélért egy-
mással és valamivel, ami messze, valahol a felhőkön túl van, a kormányhatalommal […]. 
A társadalom kisebb része időnként erőtlen szimpátiatüntetéseket rendez paraszt költői 
mellett, a hivatalosság pedig az agrár-rokonszenvek általános helyeslése mellett a népi 
csoport jobb- és baloldali radikálisainak köréből időnként egyformán elítél és elkoboztat 
egy-egy költőt vagy túl erős verset, vagy szociográfiai munkát.”14 Így képződik meg a költő 
számára a gyakorlatban barátainak a mozgalma: az egymáson túlnőni akaró növények és 
köztük békét teremtő kaszás képében. Hisz ha a változás ideológiája érdektelenül hagyja, 
akkor a ma és a holnap között nem is lehet különbség, és mindkettőnek a Keserű pillanat 
a jellemzője:15

13 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 242–243.
14 Lásd e fejezet 9. számú jegyzetét.
15 Megjelent: Ma és holnap címmel, Nyugat, 1937. májusi szám.
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,,A holnap!…” – Óh, ábrándok ripacsa,
a holnap époly hitvány, mint a ma!

És így e céltalanságban a mozgalom szervezőjének, folyóiratának (Válasz) neve egy egész 
másfajta válasz címeként kerül a kötetbe ez időben. Az élet komédiává való lefokozódá-
sát mutatja, s torzképet eredményez:16

Láttam a komédiát,
hajam beleőszült.
Minden férfi bandita,
minden asszony őrült.

Erre a torzképre pedig már csak undorral tud tekinteni:

Gyomrom, agyam tele van,
öreg undor éget.
Választ akarsz? Kezdelek
kiokádni, élet!

Megismétlődik a szokásos Szabó Lőrinc-i paradoxon: talál egy mozgalmat, amelybe kap-
csolódva a közösség gondjait vállaló politikai aktivitásba is kezdhetne, ehelyett lemond 
a mozgalom tartalmi céljainak vizsgálatáról, megelégszik a baráti kapcsolatok elfogadá-
sával. Szerepet vállal, de a szerep tartalmát nem elemzi. ,,Szerintem ezek a népi fiatalok 
nem űznek pártpolitikát, költői harcuk elsősorban emberi, legfeljebb ideológiai megnyi-
latkozás, majdnem személyes és sokszor következetlen nemzeti líra.”17

,,Megérte?” – teszi fel a kérdést a Halott nép című versében, és válasza bizakodó:

De, barátaim, lesz feltámadás,
s helyettetek uj harcba kezdenek
a csonkok, magvak s néma gyökerek.

De ez nem valamely konkrét cél megvalósulásának látomása, csak a céllal teljes cselek-
vés poétikai megfogalmazására való utalás, mely a különböző, ideológiák ellenében a ha-
gyományos nemzeti költő szerepének megtalálásához vezethetne:

én megszűnök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.

És ezzel eljut a Vezér-vers felújításához. Szabó Lőrinc 1945-ös védőbeszédének tanúsága 
szerint a költő ekként alakítgatta e monológ szereplőjét: ,,a forradalom irányáról szó sem esik 
benne, a vers csupán a lelki mechanizmus mozgásának rajza […]. Vigyáztam a megíráskor, 
hogy az elképzelt figura attribútumai senkire ráhúzhatók ne legyenek, kevertem a dolgo-

16 Megjelent: Pesti Napló, 1937. december 19.
17 Lásd e fejezet 9. számú jegyzetét.
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kat.”18 Tehát a mozgalom is csak eszköz, a harc eszköze, amelyben szerepre talál az egyes. 
,,A cél: én vagyok, a cél: én magam.” A korábban szociális és társadalmi ellenzékiségbe 
szorult, a tettet csak önmagán kívül tudó, a világgal csak oppozícióban levő ember válasza, 
bosszúja ez, a korábbi félszegség, kisemmizettségérzés túlkompenzálása, ,,idegbajos rea-
gálás”19 – mint később a Vers és valóságban jellemzi az Ellenségeimhez20 című verset:

Nem vagyok már a régi jámbor,
ki félt a saját igazától
és hogyha kés szalad belé,
sírt s vérzett, de csak befelé,
vér s könny másra kell már nekem
s én mindenre emlékezem.

Tudod, mit tettél velem… akkor?!
Emlékezz, gaz, s irtózz magadtól,
irtózz, bitang: bűnöd tovább
nőtt a néma éveken át
és amit törleszteni kell,
már sokakkal számolod el!

A Barátaimhoz címzett vers célra találásának ellentettje, beszédmódja a közösség érde-
kében beszélő személyiség torzképe. Az örök Magyarországhoz szóló ódával, az ország 
,,óriás szeme” előtt felnövő szereppel is felesel: a magánember minden kicsinyes, sze-
mélyes elkeseredését emeli országos méretűvé. Szolgálat helyett a személyes bosszú ki-
mondását is magában foglalhatja ez a torzkép. Egy beszédmód torzképe, de benne sajná-
latosan a költő személyes torzképe is acsarog:

kínom már nemcsak az enyém,
egy egész ország vagyok én.

Ezzel a szerep magával ragadja: amikor vállalja, egy nemzet költőjének, a nép szószóló-
jának érzi magát, de mivel nem vizsgálja, kik vezetik e nemzetet, és nem figyel fel arra, 
hogy akiket a nép képviselőinek tartott, valóban milyen indulatok megszállottjai, olyan 
szerepet is játszhat, amely a nemzet és a nép valódi érdekeivel is szembesodorhatja. Pedig 
ez a megnőtt költői szerep választás elé állítja: barátainak harcai, amelyek között ő maga 
is felnőtt, céljai másfelé mutatnak, mint az a szereplehetőség, amely Szabó Lőrinc előtt 
feltűnt a pusztulás felé haladó nemzet adott struktúrájában.

Olyan feszültség keletkezik így költészetében, amely – a Te meg a világ, a korlátozott-
ság és az egészséges emberi vágyak kettősségére alapozott, költészetét megemelő, leg-
alább a teljesség látomásához segítő feszültségével ellentétben – ez esetben bénítólag hat. 
Kísérletének etikai és ismeretelméleti oldala ellentétes irányba mutat, közösségvállalása 

18 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 224–225.
19 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 108.
20 Megjelent: Nyugat, 1937. májusi szám.
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pedig a cél nélküli szerep elfogadásának lehetetlenségébe zárja. Így a valóság, amelyhez 
vissza kell térnie, a rabsággal azonosul, a szabadság pedig az irracionális kaland meg-
felelője. A baráti közösség, amely a változtatás igényével szerveződött a körülötte álló 
társakból, benne önállósulva, individualizálódva olyan érdeklődést, olyan irányú aktivi-
tást vált ki, amely paradox módon őt magát kizárja éppen a korábbi és a barátai egy része 
által ezután is vállalt elkötelezettségből. Mindazt, amit a Te meg a világ idején mint a tőle 
idegen világról szerzett felfedezését mutatta be, mostanra – bár továbbra is opponált – kö-
zegként elfogadólag tudomásul veszi.

A költő poétikai reagálását éppen a Vezér című vers átiratában rögzíti: az ideológiát 
szerencsésen kikapcsolta, a szerep pedig már céltalan mechanizmusként működteti ön-
magát. A kaland egyszerre átélhető és értelmetlen:

A cél: én vagyok, a cél: én magam,
s még valami, amit magam sem értek
s ami mégis él, ahogy a vetésben
az aratás, ahogy bennem a nép:
e titkos cél úgy használ engem is,
ahogy másokat én, vagy ahogy a
boly a hangyát, a kas a méheit.

Ez a visszatérés az Énhez valóban kudarc, mely büntetés az egyén számára, aki célra vélt 
ezáltal találni. Bénító hatása a kötet költői erejének csökkenésében – Féja Géza szójá-
tékával – az ,,ihlet”-ért folytatott harcban is megnyilvánul.21 A gazdagodó költői módszer 
és ekkori témáinak jelentéktelensége közötti ellentét még inkább kiélezi, a felszínen is 
láthatóvá teszi ezt a kudarcot. Ebből ismét ki tudja vágni magát: poétikailag és etikailag 
egyként. A nemzeti költő szerepét a viszonyok torz mivoltát számba vevő figyelés-vára-
kozás váltja fel – már nemcsak a képzetes, de a valódi háború éveiben.

* * *

,,Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem”. 1945-ös védőbeszédében azt írja Szabó Lőrinc: 
,,én magam úgy számítom, hogy már hat esztendeje gyötrődöm és végső erőfeszítéssel 
tartom magamban a lelket, a munkabírást, a küldetéstudatot”.22 De ugyanígy kezdi 1945-ös 
Naplóját is: ,,Reménytelen! Úgy szét vagyok zilálva, verve! Mióta már? Amióta öntuda-
tom van. S az utolsó hat év rettenetes volt! Csak hat év? Dehogy! Óriási erőnek kell ben-
nem lennie, hogy oly rengeteget dolgoztam. Érzékenységem teljes életképtelenségre ítélt. 
Megijedtem tőle! –: ez a magyarázata annak, hogy mégis élek. Igen, igen: egyik oldalon 
dekadencia, a másikon valami óriási erő!”23

Fogékony a világ történelmi jelenségeire, szinte kortársait megelőzve figyel fel olyan 
tendenciákra, amelyek nemsokára alapvetően meghatározzák a kor társadalmi-történelmi 
helyzetét. A Te meg a világ idején versei lázadó szólamában még közvetlenül a világ arcába 

21 Féja Géza: „Talán helyénvalóbb lenne ez a cím: Harc az ihletért, a bujdosó patak diadalmas feltörésé-
ért.” (Nagy vállalkozások kora. Magyar Élet, 1943. 371.)

22 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 216–217.
23 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 9.
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köpi ellenérzését, egészen a Különbéke című vers megjelenéséig.24 Keletkezési idejét te-
kintve a kötet utolsó, már csak a kötetben publikált versében (Politika) kikiáltja: ,,Háború 
jön ujra, / háború mindig”. És azt is tudatosítja, hogy a Különbéke-korszak kiemelt idő-
pillanata, az ,,egy perc életed” ebben a háborúban – amely ,,minden dolgok apja” – a leg-
nehezebb választás elé állítja az etikusan gondolkodni akaró embert: ,,Egy perc, és áruló 
leszel, / vagy az se, csak egy buta hulla”. És most hallgassuk az előérzeteket, sejtelmeket 
verseiben, melyeket nagyrészt Az Est-lapkonszern számaiban publikál:

Én már csak a rosszban hiszek,
s hogy minden mögött ott a rosszabb;
jönnek csapdái uj gonosznak,
csak még nem látja szemetek.

Gyanakvás (Pesti Napló, 1930. augusztus 3.)

jön a jövő és úgy csinál majd
mindent, ahogyan neki kell.

Én vitázom, de ő cselekszik,
mint a hóhér, egyszerüen:
az idő durvábban befogja
a szátokat, mint ti nekem.
…………………………….
koponyátokra zúg a csontkéz
s az enyém is recseg bele.

Öreg barátaimhoz (Magyarország, 1932. december 25.)

Meghalt! – szinte dörrent a hír,
hozza ujság vagy telefon,
úgy jön, mint egy puskalövés,
élesen, kurtán, szárazon.
Meghalt! – mindennap jön a hír
s egyre több barát esik el
a nagy csapatból, amelyet
valaki folyton tizedel.
…………………………….
mégis érzem, hogy rab vagyok,
rab, aki kivégzésre vár.

Mindennap valaki (Pesti Napló, 1933. április 30.)

24 Megjelent 1933 húsvétján (Pesti Napló, 1933. április 16.).
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Szabbam ádittám: minden lángban áll!
Barátaim, lobogó lángban álltok.
Lángol a száj és szátokban az íz,
a piros hús, a fehértestü víz:
az élet felgyujtotta a világot!
Szaddam ádittám: minden lángban áll,
felgyujtotta a szenvedély tüze,
a düh, a kín, a vágy, a vér tüze,
a mindig újraszülető halál:
az ördög ég és minden lángban áll,
az ördög ég és nem birtok vele.

A kurtizán prédikációja (VáIasz, 1934)

          […] s ime vad
szörnyetegek törtek rá, óriások,
nehéz kulcsokkal csikorogtak, ajtó
szakadt be, négy papírfüggönyös ablak
nyíló négyszöge öntötte a napfényt
és barbár csizmák döngtek, hátizsákok
repültek az ijedt zugokba, nagy
botok csattogtak… Iszonyút nyögött
az ágy, valaki rádobta magát,
és: Végre! – dördült egy hang, s: – Hát ez az?
és: – Nagyszerű lesz!… – kurjongattak a
betolakodók és táncolni kezdtek,
és ő menekült és rémült szeme
előtt még jobban táncolt a világ:
…………………………….
mikor eltünt, csak akkor vettem észre,
hogy az én botom is fent hadonászik
a levegőben! üvöltöttem és
ölni akartam én is, meg akartam
ölni, amit sajnálok…

Bevonulás (Válasz, 1935)

          […] Körülöttünk
dúlt a mészárlás, csattogott a táj:
koldus állatok torzonborz hada,
törpe gyilkosok irtották a béke
erdei népét:
…………………………….
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          […] föl a szivemig
nyilallott a jövő: láttam a messze
mélységben a dolgozó üzemet,
hallottam a villanygépek okos
munkáját, a gőzfűrész vijjogását:
forgó gijjotin acéllemeze
süllyed majd éhes gyönyörrel a szent
anyag testébe, mázsás vasfogak
harapdálják tárgyakká, áruvá,
a rabló ember rabszolgáivá
a sok életet…

Az erdő fiai (Pesti Napló, 1936. február 16.)

Egy évtizeddel előbb rémülten (,,mert szívem csupa rémület”) rajzolja meg ennek az el-
lenvilágnak szélső pontjait, és ráérez előre haláltáncára, a később korjellemző táncdalban 
megfogalmazódó szlogen, a ,,csak egy nap a világ” embervesztő moráljára:

amennyit árthatsz, annyit érsz,
amennyit örülsz, annyit élsz!

Jang Dsu üzenete (Pesti Napló, 1934. július 29.)

És hasonló szövegeket idézhetnénk a Lóci-versekből. A népszerű Lóci óriás lesz címűben 
(Pesti Napló, 1933. július 23.):

mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

A légy (Pesti Napló, 1934. május 13.) és a Csirkék (Pesti Napló, 1935. június 16.) címűek-
ben szintén az áldozattá válás és hóhérkodás lehetőségeit latolgatja. Szinte a ,,parancsra 
tettem” képlete rajzolódik ki a gyermekszoba-jelenetben:

– Megdögölesszem? – szólt megint.
– Dögöleszd meg! – mondtam keményen,
s néztem, a gyerek hogy legyint

egyet-kettőt a ceruzával – –
És már nem zümmögött a légy,
és Lóci élvezte a hőstett
s a bűntelenség örömét.

De ezt megelőzően már korábban ezt is leírta:
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látom,
…………………
 […] hogy magát
sugaras hőssé a bitang is
 hogy költi át,

Különbéke (Pesti Napló, 1933. április 16.)

E szövegek szinte odakívánkoznak József Attila Márciusának (1937) vagy Radnóti 
Járkálj csak, halálraítélt! című versének (1936), illetőleg Első eclogájának (1938) tár-
saságába, korábban született társaikként. Szabó Lőrinc kortársait megelőzve veszi észre 
a kiszolgáltatottság, az áldozattá kényszerülés és a hóhérrá válás modellhelyzeteit, egy-
szerre éri tetten az emberben az üldözőt és az üldözöttet, de mindezen szituációkat nem 
konkrét történelmi-társadalmi kapcsolatok következményeként, hanem a létezés állandó 
tanulságaiként elemzi. A Te meg a világ idején, 1932 végéig az ember veszélyeztetettsé-
gének képétől az igazságok vizsgálatának ismeretelméleti problémája felé tartott, az ezt 
követő években a világpusztulás, a hóhér és áldozat modelljét lételméleti eseményekként 
gondolja végig. A létezés örök velejárójaként tudatosítja a ,,háború”-nak ezt a modellá-
lását. Minden a visszájára fordul: a szerelem teljessége a csömörhöz, az ipari forradalom 
optimizmusa az ember technikai kiszolgáltatottságához vezet, a történelmi változás értel-
mének elvetése pedig még a lázadás (az elégedetlenség, harc és kétségbeesés) vigaszát is 
elveszi a kiszolgáltatott embertől. Torzképek veszik körül, fantáziáját ezek táplálják, és 
ez válik a Régen és Most címmel elképzelt – de már csak az 1943-ban megjelenő Összes 
verseihez csatolt – kötet ihletőjévé is. Az Ardsuna és Siva című versben25 fogalmazza meg 
a torzkép-világ szabályát:

Ami él s mozog, mind úgy küzd, ahogy te
és nem lesz könnyebb kedvedért, sehogyse
lesz szelídebb a rettentő szabály.

– Volnék bestia, könnyű volna ölnöm,
volnék fűszál, lapúlhatnék a földön,
és ha bogár, szárnyam megmentene.
– Volnál csak az, látnád, amit ma nem látsz:
a mindenség két fele falja egymást
és az idill szörnyekkel van tele.

Itt illeszkedik a sorba a Lecke című, utóbb politikailag annyit vitatott verse is. Komlós 
Aladár, a régi barát, Szabó Lőrinc költészetének feltétlen tisztelője több mint másfél 
évtized múltán is elutasítja az 1939-ben írott, és a liberális Pesti Naplóban megjelent 
verset,26 amelyben – szerinte – a biológiai létért való küzdelmet a történelemre is alkal-

25 Megjelent Ardsuna címmel: Az Est, 1938. június 5.
26 Megjelent: Pesti Napló, 1938. szeptember 25.
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mazza a költő éppen a müncheni diktátum idején.27 ,,A hernyó a gyíktól félt, kissé már 
elkésve, a gyík éntőlem, én a világnagy hatalmaktól. Az egyetemes kiszolgáltatottságot 
írtam aztán meg a küzdelem eredményében, a felháborító boldogságot a győztesben” –  
magyarázza később a költő a Vers és valóságban.28 A természet egy megfigyelt jelenete 
ez, Moldvay Klára, Szabó Lőrinc tátrai útitársa 1939 nyaráról emlékszik is egy hasonló 
pillanatra: a költő figyelte és szeme láttára fájdalmasan magyarázta a jelenetet.29

Szabó Lőrinc utóbb nem magyarázkodik, vállalja az áthallást: ,,én féltem a világnagy 
hatalmaktól”. De végül is marad a provokálóan kiemelt sor: ,,A harc végén már mindent 

27 Komlós Aladár: Szabó Lőrinc Válogatott versei megjelenése alkalmából. Új Hang, 1956. 10. szám 58–
61. Kötetben: Uő: Kritikus számadás. 1977. 129–144.

28 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 133.
29 Ennek emlékezetére dedikálja majd a Tátrában, társaságában fordított Macbethet, lásd a Singer és Wolf-

ner kiadású Macbeth-fordításkötetet: „Moldvai Klárának, az 1939-es tátrai nyár emlékére szeretettel Szabó 
Lőrinc 1939 XII/5” („az 1938-as” szöveget javította át: „az 1939-es”-re). A dedikáció xerox-másolata birto-
komban van:
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helyeseltem.” Köznapi értelemben is, etikai válaszként felfogva is: felháborító. De vajon 
csak erről, illetőleg valóban erről lenne szó? Később elgondolkozva maga is „háborús 
félelmeim”-mel magyarázza a kiváltó hangulatot, de a versben átélt igazságtalanságot is 
jelzi: „Az egyetemes kiszolgáltatottságot írtam aztán meg a küzdelem eredményében, 
a felháborító boldogságot a győztesben.”30 De elég csak verskörnyezetére tekinteni. Hi-
szen az Ardsuna és Siva párbeszéde is ide fut:

– De legalább nem tudnám, mit cselekszem!
– A szorongás csak ott volna szivedben!
– Nincs biztonság? – Sehol az ég alatt!
– Mi kéne hozzá? – Hogy te légy az isten.
– Mást mondj, olyat, ami nem lehetetlen.
– Megmondtam már: vállald a sorsodat!

És ugyanezt mondja a Buddha válaszol című vers is, amelyről 1945-ös Naplójában 
azt írja: ,,Az Összes versekben az utolsó darab, időrendben.”31 A világra való rálátást vá-
lasztja, de a világ torzképként jelenik meg optikájában. Nem először és nem utoljára 
a művészetek történetében. Szabó Lőrinc is ezekhez az alkalmakhoz kapcsolódik ekkori-
ban fordítóként: Kleist kegyetlen játékát, az Amphitryont, majd Shakespeare Macbethjét 
fordítja, és ekkor vállalja el (bár csak jóval később, még több személyes tapasztalat után 
fejezi be) a Troilus és Cressidát.

Mindezzel együtt felmerül a kérdés: különbözhet-e a felfordult világ látványát bemu-
tató torzkép mint poétikai formáció és mint etikát is hordozó üzenet.

Kétségtelenül mást jelenthet egy vers egy politikai napilapban, vonatkozásban vala-
mely történelmi eseménnyel (lásd a Lecke című verset a Pesti Napló 1938. szeptember 
25-i számában, a Münchenben folyó politikai alku idején) és mást az Összes verseiben, 
besorolva a Régen és Most ciklusba, ahol olyan versek vannak, mint a Buddha válaszol, 
a Személytelen, Ardsuna és Siva, Az óriás intelme, a Panasz és vigasz illetőleg, a Valami 
fájt vagy A kimondhatatlan, közvetlenül a publicisztikus Meditáció egy zalai szöllőshe-
gyen, Nehéz napokban és a Magam ügyében című versek előtt. A napilap-jelenlét a ma-
gánember, az újságíró, az állampolgár talán ironikus, talán beletörődő, de lehet, hogy akár 
kárörvendő megnyilvánulása – az Összes verseiben egyfajta gondolkozásfolyamat része 
ez a megértő, sorsvállaló ,,helyeslés”, mint ahogy hangsúlyos része A kimondhatatlan 
című néma kiáltás is, mert ,,az Összes versekben nem ok nélkül utolsó vers A kimondha-
tatlan!”, mint ahogy 1945-ös Naplójában megjegyzi.32 A sérült, a sebesült, az elveszett 
ember képét is megrajzolja-átéli ez évek során: Operáció után, Kegyetlen út. És ezekhez 
kapcsolódik az elfúló kiáltás poétikai remeke, az 1943-as Összes verseinek utolsó darabja, 
A kimondhatatlan.

Az utókor persze megbontja a kötetek kompozíciójában megjelenő egyensúlyt: elő-
ször az egyes verseket a maguk aktualizálhatóságában olvassa, utóbb felejti a történelmi 

30 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 133.
31 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 56.
32 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 125.; különben a vers korábban megjelent: Új Idők, 1940. 

január 7.
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számbavételt, és egybelátja a világirodalmi mértékkel mérhető csúcsokat. Maga a költő 
is, utóbb rá-rámutat egy-egy versre, mint amely másfajta útra, más irányba is vezet. Ez 
történik a Régen és Most kötet verseivel is. 1945-ben egy eddig nem emlegetett verset 
emel ki mint folytatandó modellt:

Személytelen

Nem téved el, mint én magamban,
aki csak egyfélét akar;
rajtam bosszút állt a zavar,
mert mindent ismerni akartam.

Minden ellenség csábitott.
– Tán a másik! – mondtam hitetlen
s addig szidtam, míg megszerettem
az idegen gondolatot.

De nőttem és tágúltam egyre
és lettem mindig igazabb,
kitoltam határaimat,
kitoltam a személytelenbe:

hozzám már annak sincs köze,
amit néha magam cselekszem,
s szánok mindenkit, mint az isten,
kinek mindenki gyermeke.

,,A Személytelen c. vers. Nem is képzelitek, mennyire igaz, mennyire fontos vallomás!! 
[…] S érdekes: nem tudok haragudni. Mintha ebben az egész ügyben nem rólam volna 
szó. L[ásd]: Személytelen! […] Úgy kellene tekintenem a jelent, mint egy természeti erő 
viharzását. […] Kibírni kéne, vagy fölkapni rá, ahogy más teszi. Fű vagy papírsárkány” 
– írja Naplójában vissza-visszatérve versére.33 Élete mélypontján mint költészete csúcs-
pontjára mutat rá.

Az 1943-as kötetzárásig ez a ,,személytelen”-ség adja versének erejét. 1945-ben már 
csak mint poétikai múltra gondol vissza korábbi verseire, Naplójában a Buddha válaszol 
című versről ezt írja: ,,már nem volna erőm rá”.34 A létezés tárgyszerű szemlélésének 
alkotói önbizalma sérül meg a gyűjteményes kötet utáni időben. A ,,sérült” ember válik 
ezzel a vers meghatározójává, egyensúlyozás helyett a védekezés lesz a verset meghatá-
rozó cselekvéstípus. A vers eddig a maga ,,személytelen”-ségébe szőtte a ,,sebesült”-ség 
esendőségét, mártíriumát és ,,tragic joy”-jal kacagott a tótágast álló világon. Ekkortól maga 
a ,,sebesült” ember szólal meg, esendőségét panaszolva. Az ,,erős” vers – utóéletéből vissza-
tekintve – magába fogta a gyengeséget is; kérdés, a gyenge ember szava milyen erősségű, 

33 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 56., 9., 56.
34 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 56.
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azaz poétikai formáltságában milyen esztétikai értéket tud létrehozni. A Tücsökzenéig 
a retorizált lamentáció szavait rögzíti a vers.

Ennek hangnemét a háború kezdetekor már kipróbálja. Méghozzá hangsúlyos helyen: 
az Ima a gyermekekért sornyitó az Új Időkben szereplő versei között.35 Látja, hogy ,,az 
idill szörnyekkel van tele” (Ardsuna és Siva) – mégis szeretné az emberi sorsot, benne 
a gyermekek életét, a mindenkori jövőt védettségben látni. A második világháború indu-
lásakor a természet oltalmába ajánlja gyermekeit – Lócit és Kisklárát, és rajtuk keresztül 
az egész eljövendő emberiséget. A teremtett világ szépségében elgyönyörködik. Olyan 
harmonikus természetről álmodik, amely védőn fogja körül a gyermekeket. Megidézi 
a görög filozófus, Empedoklész világképét, a tűz, víz, levegő és föld – a négy gyökér –  
által egybe alkotódó gömböt, a ,,hatalmas világ” egészét, melyet a viszály pusztít, de 
a szeretet védőn egybefog. A legegyszerűbb szavakkal mutatja be Szabó Lőrinc a világ 
tökéletes szépségét, amelyet mint glóriát rajzol a gyermekek köré. És filozófiai ihletett-
séggel, imádkozó áhítattal távoztatja a viszályt és gondolja el a szeretet új világot dajkáló, 
megváltó erejét.

Ennek a beszédmódnak kiteljesítése az evangéliumi szavakat utánamondó Misztikus 
párbeszéd című karácsonyi vers, amely az Új Idők 1944. január 8-i számában jelenik 
meg. Benne ember kérdez embert, a vers alaphelyzete a töprenkedés, alászállás a törté-
nelmi-társadalmi szférába, ahol a szereplők (mind a tanácskérő, mind a tanácsadó) jel-
lemzője a megoldatlanság tudomásulvétele és az ennek következményeként jelentkező 
dezorientáltság állapotának átérzése.

– Ha minden hősnél, vezérnél, királynál
magasabban, a legfőbb csúcson állnál,

valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,

mit mondanál ma, kik hozzád esengenek,
mit a szenvedő, szörnyű embereknek?

– Düh s megvetés töltené szívemet,
de azt mondanám: Béke veletek!

– Ha szellem volnál, bölcs, jó, de hitetlen?
– Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben!

– Ha Mindenható, szólnál, hogy: Elég!?
– Csak önkéntes megtérés tetszenék.

Ugyanakkor ezt az evangéliumi etikát a bizonytalanság bevallása, átélése és mérlegelése 
követi, tudva és látva, hogy ,,ma” a ,,szenvedő” és ,,szörnyű” emberek egymást pusztító 
világában hiába mondott szavak ezek, és az ,,önkéntes megtérés” csak hiú remény. Em-

35 Megjelent: Új Idők, 1939. július 30.
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lékként felidézi a korábbi ,,lecké”-t, a tudatot és a mindenséget a ,,személytelen”-ben egy-
befogott rendet, de csak hogy kioltsa erőterét:

– Ha Igazság, nem tipornád el őket?
– Férgek harca s emberé, egy a földnek.

A folytatás a háború és ostrom időszakának mottója lehet:

– Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem…
– A világot tükrözöd, gyermekem.

A vers az aktuális történelem zavarait mutatja fel, amint a személyes történetet vissza-
helyezi a történelembe. Ezzel a történelemmel szembesítve ekkor (a háborús végjátszma 
idejében) nem tud kiemelkedő szereplehetőséget találni. Verse éppen a bizonytalanság át-
élésére válik alkalmassá:

– Túl s innen mind a Szent Nevet kiáltják…
– Tévelygő is keresi jobb hazáját.

– A mérleg inog ide és oda…
– Még a vesztesnek sem lesz igaza.

– A vér mögött bűnt? Látsz célt a tüzön túl?
– Már semmi sem az, mint aminek indult.

Nem tájékozódást keres a vers, hanem épp azt, amit eddig kizárt a költő a poétikai formá-
cióból: etikát; és ennek megfelelő hangnemet is talál: a retorikus pátoszt.

– Mit érnek itt a gyöngék szavai?
– Nézz szivedbe és próbálj menteni.

– Már-már azt hiszem, én vagyok hitetlen…
– Tarts ki, mint én, így is a szeretetben.

– Ha nem segít, minek a szeretet?
– Segít, hogy kétségbe ne essetek!

Megmaradni embernek, ,,és próbálj menteni” – személyes, praktikus feladatok akkor, ami-
kor éppen az emberség megszűnését látja. Az emberiség együttese az ő számára: az át-
érzett örök ,,háború”, a ,,fájó gyűlölet”, amely a hitetlenséget és a kétségbeesést táplálja. 
De most nem az emberiség egészével szembesül, hanem egy véres és embertelen történet 
kellős közepén találja magát mint fizikai létében is bármikor megsemmisíthetővé váló 
embert, akinek a számára nyilvánvalóvá válik, hogy a ,,fájó gyűlölet”-ben való részvétel 
mellett benne létezik a ,,jóakaratú ember”-lét személyes lehetősége is. A világban így 
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vitatkozik az emberi közösség céltalanná váló, kétségbeejtő káoszával az emberi szemé-
lyességnek a szeretetben megfogalmazható jóakarata.

– Ha tehát minden hősnél és királynál
magasabban, egy legfőbb csúcson állnál,

valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,

ezt mondanád a fájó gyűlöletnek?
– Ezt a jóakaratú embereknek!

A ,,jóakaratú ember” szereplehetőségének felfedezése ez – lehetetlenülésének pillanatá-
ban. Ez az 1944 legelején megjelentetett karácsonyi vers, ha történelmileg a német meg-
szállás előtti politikai különbéke túlélés-reményét szólaltatja is meg, mégis már ekkor, 
tehát jóval a költő személyes meghurcoltatása előtt, részben még ,,hatalmi” helyzetből 
megfogalmazott és hangoztatott etikai mérték, megelőlegezi gondolatmenetében és pate-
tikus szólamában is a Tücsökzene hangoltságának egyik jellegzetességét; a vers egyenes 
folytatását A gályarabok szobráról írott vers zárósorai jelentik.

mert hiszek benned, jóság, türelem,
hiszek benned, isteni értelem, –
hiszek benned, szabadság, szeretet,
s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.

Nemhiába utal a Napló Finnországra és Helena Kangasra: mint a világ számára, a magyar 
költő szemében is a finnek a háború után egy a miénktől szerencsésen különböző másfajta 
életút és életmód lehetőségét példázták. A labirintusba került ember ennek a rejtvénynek 
a segítségével fogalmazhatta szabadulása – a szabadulás – egyetemes érvénnyel átélt 
vágyképét.36

Itthon azonban Szabó Lőrinc személyében a de profundis kitekintő helyzetben kell 
szembenéznie mindenféle életrajzi megítéléssel, az őt érő vádakkal és vádaskodásokkal. 
Ebből a vert helyzetből indul ki az Ellenfelek című, utóbb életrajzi esetlegessége okán 
a Tücsökzenéből kihagyott vers. Talán az utolsó olyan verse, amely a történelmi esetleges-
ség során bizonytalanná vált emberek – esetleg valahai barátok – szembesítéséből kapja 
ihletét. A vádló portréja és a vádlott befogadói teljesítménye a vers. Grammatikájának és 
megformáltságának áttetsző pontossága ellenére a vers olyan sajátos retorikával építke-
zik, amely alakulása folyamatában önmaga ellentétét is megépíti, bárha csak a vers zárá-
sakor ajánlja fel a teljes költemény ellentétes olvasási lehetőségét. Ezáltal a vitatkozás le-
hetőségét nyitja meg a szövegben a monológ típusú, egyértelműen kierőszakolt érveléssel 
szemben; visszavezetve poétikailag is a szövegbe a Szabó Lőrinc-i kettős olvasást, a dik-
tatórikus beszédmódoknak ellentmondó kérdezésmód lehetőségét. Ekkor a vers életrajzi 
esendősége, a költő személyes veszélyeztetettsége szuggerálhatta a dialógus lehetőségé-

36 Lásd A katonamítosz átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezetet.
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nek a kibontását és alkalmazását. A végül is hagyatékban maradt költeményben megépülő 
két portréból az egyik képvisel egy monológot, amely egy vádlónak a kizárólagossághoz 
való jogát hangsúlyozza. Ezáltal monológja ítélkezőből az ítéletvégrehajtó önigazolásává 
válik; elveszíti filozófiai és etikai mértékét, szerepét pszichológiai indokoltságúvá fokozza  
le. Csakhogy mindezt a másik láttatja ilyennek és magyarázza ekként vádoltságából kö-
vetkező elkeseredése mélypontjáról. Az egyik erőszakos érvelését a másik egyoldalú be-
mutatása-jellemzése fokozza le: kétféle elfogultság áll egymással szemben. Ugyanakkor 
az üldözött, aki végig a vers során csakis megszállott ügyésznek láttatja a másikat, a vers 
végére oltalomkeresőből akár önmagára is kezet emelő igazságkeresővé emelkedik: hi-
szen a vers során észrevétlenül képessé válik arra, hogy átgondolja a vád igazság voltát is. 
Ezáltal a vádnak visszaadja etikai és filozófiai esélyét, amelyet éppen eddigi képviselője 
veszélyeztetett. Végül is maga a vádlott ajánlja fel a vád igazságérvényű végiggondolását.

Mért gyűlöli? Mert ha nincs rá joga,
nincs semmire. Mert könnyelműbb soha
nem volt, mint mikor úgy hitt, oly vakon,
oly végzetesen. Mert az irgalom
őt itélné el. Mert önérzete
az első perc rabja és részege,
a bosszúé. Mert más nyelven beszélt
s máson hallott: s nem tudta! Amiért
oly önző volt (és maradt), hogy neki
minden igazság csak taktikai
mozdulat, helyzet, érdekvédelem.
Mert hídra emeli a félelem.
Mert amit tett, amire esküdött,
annál, érzi, csak az lehetne több,
csak a meglátás rémületesebb,
hogy ártatlan, akit megfeszitett.
Gyűlöli, mert bűne vigasztalan…
S mert, egy kicsit, mégis, – igaza van!

A ,,mért gyűlöli?” kérdésre a versvég megengedő poénja, a vers mondójáról szinte da-
dogva, mégis mosolyogva-megértve kimondott önkritikus zárlat felel: ,,mert, egy kicsit, 
mégis, – igaza van!” Közben a vers egésze az önmagát az egyetlen deklarálható igazság 
képviselőjeként feltüntető ember torzképét variálja. Aki ,,más nyelven beszélt / s máson 
hallott: s nem tudta!” Aki olyan kommunikációképtelen állapotba süllyed, hogy benne 
éppen az általa deklarált igazság fokozódik le: ,,neki minden igazság csak taktikai moz-
dulat, helyzet, érdekvédelem.” A versnek az MTA Könyvtára Kézirattárában található fo-
galmazványa (,,neki az igazság már csak taktikai mozdulat”37) inkább a konkrét életrajzi 
témához vonja a verset, az átirat változtatása általánosabb poétikai-filozófiai szintre emeli 
fel: így a mániákus vádló megítélése hangsúlyosabb: aki ,,minden” igazság képviselőjé-

37 A versnek két gépirata van, mely a már Püski Sándornak szánt Tücsökzene-gépiratok 275. darabja.  
A katalógusból ez nem derül ki. A gépiratokon van a javítás:
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nek tartja magát – az mellőzi magát az igazságot. Mert a kimondott vád általa ,,gyűlölet”, 
,,önérzet”, ,,részegség”, ,,bosszú” és végül is ,,félelem” lesz. A filozófiai indíttatás pszi-
chológiaivá minősül át. De ha a vád pszichológiailag határozható meg, akkor már érvé-
nyesen jelenhet meg a vádlott szintén pszichológiai érvényességű fellebbezése is: ,,irga-
lom”. A deklaráció ugyanakkor nem fogadhatja be az irgalmat, mert a félelem éppen attól 
érik közben benne, hogy az irgalom megfordítja – nem a vád, hanem a vádlott, és ezzel  
a vádló – megítélését (,,az irgalom őt itélné el”). A vers végére megérik a vádló portré-
jában a szerepcsere lehetősége is (,,ártatlan, akit megfeszitett”). Ez pedig a vádló meg-
ítélését is megérleli (,,Gyűlöli, mert bűne vigasztalan…”) A vád bűnné transzcendálódik, 
a pszichológiai vád-szólam önmaga etikai elítéltetéséhez vezet; a pszichológiai minősítés 
egy állítmánnyá véglegesülő jelzőben összegződik ,,vigasztalan”). Ezzel a szerepcsere egyik 
irányban a vers majdnem végére megtörténik. Már csak a vers zárása marad, amely vég-
legesíti a szerepcserét: a vádlott a maga derűjével megosztja az egy igazságot, önmaga 
további létezésébe belekalkulálja a vád érvényét is. Derűje abból sugárzik, hogy ő végül 
is megérti a vádlót a maga oldaláról, míg ellenfelét éppen süllyedni látja erkölcsi-pszichi-
kai vigasztalanságába. A vers ezáltal láttatja az egymást feloldhatatlanul vádoló két em-
ber portréját is, ugyanakkor egy derűs megoldást is felkínál: a kettős olvasást, az igazság 
megosztottságát. A három ponttal zárt történet után a vers utolsó sorában nem valamelyik 
deklaráció elfogadását, hanem a vád zártságával szemben éppen ezt – az egész versben 
bujkálva végig felajánlott – párhuzamos olvasást, az igazság megoszthatásának kérdését 
mondja ki. A vers egésze emelkedik ezzel felül a portrékban megidézett személyeken, 
illetőleg az általuk megszólaltatott monológokon. Talán ezzel a verssel zárul a költő sze-
mélyes kálváriája, mely a ,,Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem” jellegű retorizált lamen-
tálás poétikáját valósítja meg.

A veszélyeztetettséggel ugyanakkor nemcsak személyében néz szembe a háború után 
a költő. A nemzeti költő szerepkörét három alkalomban (köztük két versciklusban) sze-
retné megvalósítani, a politika és a kegyetlen történelem mindannyiszor megakadályozza 
benne.

A Tücsökzene sikere után, a megbecsülésre válaszként a közössége gondjait magára 
vevő, eredményeit örömmel regisztráló ember képe is kirajzolódik rövid ideig. „Kis 
nép fia”-ként az emberiség űri korszakának magatartásnormáján meditál, világméretek-
ben gondolkozik. A budai várban a népe értékeinek pusztulása kiváltotta fájdalmat fejezi 
ki, de örvend azon, ahogy fokozatosan „közben talpra állt” a „múltja roncsain” botorkáló 

első variáció:
oly önző volt (és maradt), hogy neki
az igazság már csak taktikai
mozdulat, helyzet, érdekvédelem.
második variáció, a javítás után:
oly önző volt (és maradt), hogy neki
minden igazság csak taktikai
mozdulat, helyzet, érdekvédelem.

Pontos helymegjelölésük: MTAKK Ms 4654/754. 279. oldal. A javítás részben gépírásos, a cím gépírással írva, 
a vers sorszáma – 275 – kézírással; MTAKK Ms 4654/755. 272. oldal. A gépiratos lapon a cím és a sorszám 
– 275 – kézírással.



246

nép; és immár az Írószövetség tagjaként, költői vetélkedésben fogalmazza epigrammává 
az újjáépített Lánchíd üdvözletét:38

Az uj Lánchidra 
(1849–1949)

Hid és példa vagyok, Keletet s Nyugatot kötöm össze.
 Nemrég süllyedt roncs voltam e habok alatt.
Munka, tudás, érc s kő versengve emelt a magasba:
 hirdetem a hitet, az összefogást s a jövőt.

Száz év utja vagyok, Keletet s Nyugatot kötöm össze.
 Nemrég süllyedt roncs voltam e habok alatt.
Munka, tudás, érc s kő versengve emelt a magasba:
 Századok utja leszek, drága jövőnk, tefeléd!

Százada, hogy Pesthez kapcsoltam a budai partot.
 Nemrég süllyedt roncs voltam e habok alatt.
Munka, tudás, érc s kő kiemelt: most hid vagyok ujra;
 mult s jelen utja hazánk drága jövője felé.

ut és példa hazánk drága jövője felé.
ut és példa a nép drága jövője felé.

A Lánchíd-epigramma variációi után pedig a házi példányon verseiből összeállítja az új-
jáépülő ország pillanatait. „Tücsökzenéből: CCCXXIII.: A „Kopogó!” (Ostromkép, vég-
ítélet), CCCXXIV.: Temirkul Umetoli (A kirgiz poeta), CCCXVII.: Gombák (Az új élet 
első rezzenete), CCCXXX.: Biztató a tavaszban (A hit kezdete), CCCXXXI.: Nyár (Az 
ittmarasztaló élet), CCCXLII.: Föld (A messziről nézett haza), CCCXXI.: Közös sors 
(A szocietásba épült lélek), CCLXIV.: A Költő és a Földiek (Közösségi irodalom). Szo-
nett: A budai várban (Válasz, 1948. december)”

Ellentéte ez az aktualizálás az 1945 elejeinek: Naplójában és védőbeszédeiben az ön-
igazolás, az életidegenség, elkeseredés verseit kereste, most újabb verseiből az újjáépülő 
ország történetét igyekszik kiolvasni. Az egyensúlykeresés éveiben így valójában jelen 
van az egyensúly korszaka is. Persze nem sokáig, megjön a politikai jégkorszak, a költő 
– sok más társával együtt – csak műfordítóként létezhet.

Az 1954-es politikai olvadás idején együtt érezve a nemzeti csalódással, a futball-vi-
lágbajnokság elvesztett döntőjét a Vereség után című ódai hangvételű siratóénekkel nyug-

38 MTAKK Ms 4651/205–210. sz., valamint Ms 2271/230. Ez utóbbiakat a Magyar Hírlap 1975. március 
30-i számában adtam közre.
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tázza, benne érezve az 1927-es futballversének39 diadalmámorát és a nemzet évtizedes meg-
nyomoríttatását egyaránt. Életében soha nem jelenhetett meg a háromrészes költemény.40

Meglepetések címmel az 1956-os forradalmi eseményeket követi. Benne mindkét, nem-
zeti költőként kialakított hangnemét – az ódait és a kétségbeesetten ironikust – még egy-
szer megszólaltatja. A kezdő torzkép a múlt látomása (Gyanútlan vers október 15.-én41), 
a folytatás a forradalmat és szabadságharcot ünnepli (Egy hét múlva), a zárás a keserű 
December közepét idézi fel, miután ,,Budapest köré / vashernyók gyűrűje szorúlt”. A for-
radalom pillanatában Miskolc, Szabó Lőrinc szülővárosa az Illyés házaspár jelenlétében 
ünnepelte a költőt. A ciklusnak a Szózatot felidéző, ódai beszédmódban írott részleté-
ben – a kézirat tanúsága szerint – Illyés fogalmazta szöveg is (,,És nem volt többé szé-
gyen az, / hogy a magyar nép fia vagy”) helyet kap. A két költő közösen üdvözli a nemzet 
önmagára találását:42

Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámulva nézte a világ.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszűlt a jövőnk.
S temettük a halottakat.

A vers születéséről Lakatos István számol be emlékirataiban: ,,A Széna téren járunk már. 
Nyitott páncélautók jönnek szembe. Kerülgetjük az ellenállás omladékának maradványait. 
– A zsarnokság mindig ostoba – mutat Lőrinc a szétlőtt házakra. – Végső fokon mindig 
ostoba. Az értelem ebben reménykedhet. Egy zsarnok lehet jó taktikus, de mindig rossz 
stratéga. A pillanatnyi célért habozás nélkül feláldozza a távolabbit. Győz a jelenben, kö-
vetkezésképp elveszti, amivel áltatja magát, csal bennünket, saját jövőjét. A Városmajor 
előtt visszatér saját témájára. Verset készül írni a forradalomról. 56-ról, igen. A Szózatét  
parafrazeálja. Néhány sort elmond belőle. Az alapgondolatra emlékszem csak: a sírt, mely-

39 Szabó Lőrinc: Futballversenyen. A 61. magyar–osztrák mérkőzés győztes Tizenegyének, taps helyett. Az 
Est, 1927. szeptember 27.

40 Először Képes Géza publikálja a vers egy variánsát, amely nála maradt rádiós szerkesztő korából. Képes 
Géza: A „Vereség után”-ról. Kortárs, 1964. 410–412.

41 Az 1960-as Összegyűjtött versei kötettől kezdve csak ez a részlet szerepel Meglepetések címmel a költő 
gyűjteményes köteteiben, a teljes ciklus először kötetben a Magvető Kiadó gondozásában, Kabdebó Lóránt 
szerkesztésében 1990-ben megjelent Vers és valóság című gyűjteményben vált közölhetővé.

42 MTAKK Ms 2271/182–186. A vers xeroxozott gépiratát fényképmásolatban közli Dobos Marianne: Ak-
kor is karácsony volt, i. k. 175–177.
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ből nemzet kel föl, ujjongó népek veszik körül. – Pompás, de az ötlettel játszott már valaki. 
Véletlenül akadt kezembe múltkor Vajthó tanár úr Magyar költőkje. Közlésre érdemesíti 
Palágyi Lajost is. Valamelyik epigrammáját, alighanem az első világháború után keletke-
zett, azzal végzi: a sírt, hol nemzet süllyed el, koncra éhes hiénahad veszi körül. Szabó 
Lőrinc izgatott lesz. – Szerepelek abban a gyűjteményben. Nem emlékszem Palágyi köl-
teményére, de abból a témából, remélem, jobb verset írok azért. – Biztos vagyok benne. 
Meg-megállunk, Szabó Lőrinc szíve tájékát markolássza – hányszor láttam nála ezt a gör-
csös mozdulatot könyvtárszobájában beszélgetve is!”43

43 Lakatos István: Szív lándzsahegyen címmel 1993-as Paradicsomkert (Összegyűjtött versek és szép-
prózai munkák) (Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1993) című kötetében (375.).
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Egy eszmélet története: 
Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója1

Ami a Naplót megelőzte. Őrizetesség után, internálás veszélye közben kezdi írni Szabó 
Lőrinc 1945 áprilisában Naplóját.2 Nem ekkor jegyzi le először napjai menetét életében: 
amikor nem tud verset írni, naplóban rögzíti zaklatottsága okát. Mint 1919–1920 fordu-
lóján, helykeresése napjaiban. Akkor írta az utóbb Kisnaplóként emlegetett és publikált 
feljegyzéseket.3 Akkor is, most is valamilyen „megoldás” is zárja a naplót; akkor: meg-
jelennek versei a Nyugatban,4 Babits magához veszi az albérletek nyomorgóját;5 most: 
hivatalos kálváriája véget ér, igazolják.6 De valójában sem akkor, sem most nem ezért 
zárul a napló, hanem azért, mert tud újra verset írni, vége a kihordási időnek; az újfajta 
versek sorozata indulhat. „Észrevettem már régen, hogy mikor nincs bajom, verseket írok, 
ha éhes vagyok, naplót. Mivel már két hónapja pang az egész, hát ezennel be is szünte-
tem a naplóírást” – írta 1920. május 29-én.7 Akkor a Föld, Erdő, Isten kötet darabjai szü-
letnek, most a Tücsökzene alkotásának intenzív korszaka kezdődik. Akkor csak éhezett. 
Most életveszélyben volt: „Borzasztóan gyötörnek ezek az igazoltatási kínok. És mégis 
dolgoztam! Feleségem szerint szörnyeteg vagyok, érthetetlen ember. Én sem értem, hogy 
sikerült újabb tücsköket írnom, már 39 darab van! Testem vacak, szívem egészen hitvány, 
alig reszket, lelkem gyenge és ájult, a szellemem azonban, vagy annak is valami kis köz-
ponti része, magva, pusztíthatatlan: ez tartott, ez fogott, ez irányít! Ez írta a verseimet is, 
a mostaniakat – háznagyságú kínoktól dagadó fejemmel teljesen más természetű, hangu-
latú, gondolati tartalmú, semmiképpen nem aktuális témákat dolgozott fel, mintha semmi 
se volna velem!! Csakugyan ijesztő tulajdonképpen. Vagy őrült vagyok, gyerek vagyok? 
Hiszen…” – ezt 1945 szeptemberében a Napló utolsó lapjaira jegyzi be.8

A Napló zaklatottsága: védekezés, magyarázkodás – és készülődés az új versekre. Egy-
szerre a kettő. És szégyenkezés: hogy ezzel kell töltse idejét, míg mások szabadon cselek-
szenek egy megváltozott, újraszerveződő világban.

A maga mentsége néhány sarkalatos pont körül kristályosodik. Újra és újra elmagya-

1 A fejezet a XX. Század Intézet támogatásával Szabó Lőrinc pályaképe a nácizmus és a bolsevizmus kor-
szakában címmel készült.

2 Szabó Lőrinc: Napló. Az 1945. április és szeptember 20., a költő igazolása között eltelt idő géppel írott nap-
lója. Teljes jegyzetelt szövegét kiadta Kabdebó Lóránt: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 5–201. Gépirata MTAKK 
Ms 2274/1–6. a gépirat indigós másolata a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.

3 Szabó Lőrinc: Kisnapló (1919. decembertől 1920. május 29-ig). Jegyzetelt szövegét kiadtam az Érlelő 
diákévek című dokumentumkötetben. (203–248.) A kézírással vezetett Kisnapló: MTAKK Ms 4676/34.

4 Nyugat, 11–12. szám.
5 1920. július 2. és 1921 decembere között lakott Babits VIII. Reviczky utca 7. III. 15. szám alatti laká-

sában.
6 Az utolsó tárgyalási nap 1945. szeptember 20., az igazolás indokolt szövege szeptember 25-i keltezésű. 

A Napló az utolsó tárgyalási nap bejegyzésével végződik.
7 Szabó Lőrinc: Kisnapló, in: Érlelő diákévek, i. k. 248.
8 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 197–198.
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rázza történetüket a Naplóban is, két védőbeszédében9 szintén. Adatszerűen és emberi 
fellépésével meg is győzi az ítélkező bizottságot: nemcsak azért igazolják, mert a bizott-
ság tagjait – pártpolitikai paktumok következtében – küldőik erre utasítják, azért is, mert 
a költő személyes megrendültsége mély benyomást gyakorol rájuk. (Még évtizedek múlva 
is erre emlékezett a tárgyalás szemtanúja, Tersánszky Józsi Jenő, öreges beidegzettséggel 
egyetlen mozzanatra térve vissza ismételten: kezével is, arcával is mutatta, hogyan sírt 
a költő a procedúra alatt.10) Meg azért is, mert valóban nincs ok, hogy ne igazolják. Szinte 
mindegyik vádpont visszafordítható, nagyrészt a „rálátás”, félreértés szülötte.

* * *

A vád tételei. Az egyik sarkalatos pont a Vezér című, 1928-ban írott, 1938-ban megújított 
verse.11 A Vezér című vers valóban 1928-ban jelent meg a Pesti Naplóban,12 és bárha 
1938-ban, amikor a költő átdolgozva ismét publikálja13 – az 1928-as évszám megje-
lölésével –, több lap, köztük egy szélsőjobboldali lap is utóbb évszámmegjelölés nélkül 
leközölte a költő beleegyezése nélkül,14 maga a költő a negyvenes években kifejezett 
felkérésre sem engedi lefordítani a verset és a Külügyminisztérium német nyelvű folyó-
iratában, az Ungarnban közzétenni, mint azt a folyóirat volt rovatvezetője, dr. Gál István 
utóbb igazoló levelében leírja.15 Nem az a lényege, hogy Hitlerhez szólt volna (hogyan 

19 Az első védőbeszéd az írói igazolás számára készült, Budapest, 1945. április 26. dátumozással. Címe: 
Bírákhoz és barátokhoz. Elhangzott 1945. május 9-én a Magyar Írószövetség igazolóbizottsága, majd 1945. szep-
tember 12-én az Újságírók Országos Szövetsége igazolóbizottsága előtt; utóbbi helyen kivonatosan. A másik 
Budapest, 1945. május 5. / szeptember 7. dátumozással. Címe: Újságírói védőbeszéd. Elhangzott 1945. szep-
tember 12-én, illetve 20-án a Magyar Újságírók Országos szövetsége igazolóbizottsága előtt. Van egy pá-
rizsi kiadás is: „Bírákhoz és barátokhoz”, Ahogy lehet. Párizs, 1964. szept.–okt. 17. Gépirata többek között: 
MTAKK Ms 4678/46–52. és PIM Kézirattára hagyatéki letét. Könyvben: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátok-
hoz, i. k. 203–251.

10 1964. december 21-én dedikálta miskolci szereplése alkalmából a Nagy árnyakról bizalmasan című esszé-
kötetének új, második, bővített kiadását az író (a nekem szóló dedikáció: „Kabdebó Lórántnak szeretettel: Ter-
sánszky Józsi Jenő”) a Kossuth utca 11. alatti Pedagógus Művelődési Házban. Az ekkori beszélgetésen történt 
az említett emlékező jelenet.

11 Lásd részletesen az Egy vers vágóasztala című fejezetben.
12 Pesti Napló, 1928. szeptember 16. 35.; Szabó Lőrinc emlékezetében még az is rögzült, hogy rögtön 

ezután közölte volna újra Zolnai Béla egyetemi tanár Széphalom című szegedi folyóirata: ezt az igazolási tár-
gyaláson is megemlíti (lásd lejjebb), majd pedig egy évtized múlva a Vers és valóságban szintén (lásd: Szabó 
Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 134–135.). A folyóirat több példányának átvizsgálása után sem található benne 
a vers, és lásd még: Lisztes László–Palotás Gyuláné: Széphalom. Irodalmi és tudományos folyóirat (1927–1944) 
(Szerkesztette: Zolnai Béla). Repertórium. Szeged, 1970. Szegedi Tudományegyetem Könyvtára kiadványa. Új 
sorozat 1.

13 A Harc az ünnepért kötetben, külön a vers alatt is az 1928-as évszámot kiírva.
14 A Magyar Élet 1938. májusi száma (4. oldal, 1928-as dátummal), majd pedig erre hivatkozva a Virra-

dat is leközli (május 2. 5. oldal: „Megjelent a »Magyar Élet« legújabb számában”). Miután a Virradat a költő 
engedélye és az évszám feltüntetése nélkül újraközölte a verset, Szabó Lőrinc igyekszik legalább az évszámot 
hangsúlyossá tenni: utóbb a hasonló olvasótáború Egyedül vagyunk-ban évszámmal közölteti (1938. 2. novem-
beri szám, 36.). Történetét lásd részletesen az Egy vers vágóasztala című fejezetben.

15 MTAKK Ms 4678/63. „Tisztelt Barátom! Mint a külügyminisztérium németnyelvű orgánumának, az 
Ungarnnak volt irodalmi rovatvezetője, készséggel igazolom, hogy több esetben tiltakoztál az ellen, hogy a Ve-
zér c. versed német fordításban a lapban vagy másutt megjelenjék. Szerinted félreértésre adhatott volna alkalmat 
egy egészen más időpontban és más körülmények között kelt versnek a második világháború folyamán való 
közzététele egy németnyelvű, bár magyar folyóiratban. A vers közlését dr Pukánszky Béla egyet. ny. r. tanártól, 
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is szólhatott volna akkor még hozzá?), hanem az, hogy egy világjelenségre hívja fel  
a figyelmet. Érzékenyen és időben. Nem is üdvözlő óda, hanem pszichológiai tanulmány: 
átéli a diktátor öngerjesztő erejét. Azt az erőt, ami nemcsak határoz milliók sorsa felett 
(ezek a régi diktátorok), hanem ami milliók gondolkozását is meg akarja határozni. Arról 
ír, aki parancsát mindenki belső parancsává lényegíti át. A Vezér vers megújítása 1938-ban 
sem csak a Hitler felnövésével aktuálissá váló régi alkotás reaktivizálása, hanem éppen az 
átalakuló európai rend szellemében való újra átgondolása. A Harc az ünnepért kötetben 
nemcsak a tartalomjegyzékben – mint szokása –, hanem a vers alatt is jelzi a vers foganá-
sának és első közlésének dátumát. Érezte már akkor is a téma súlyosságát: szokásos tár-
gyilagosságát ezért duplázza meg. Ő, Szabó Lőrinc, a személyes szabadság megszállottja 
az embereket parancsra cselekvő tömeggé egyesítő vezér belső hivatástudatát éli át. Nem 
kerülheti meg, tehát létezésének mechanizmusára kérdez rá. Hitler csak egy megjelenési 
formája ennek a vezérnek a huszadik században. Megcsodálja újságcikkeiben működését, 
pusztulását még a Naplóban is a tragikusan fenségessel azonosítja.16 Megérteni akarja, 
ezért vizsgálat tárgyává teszi.

* * *

És a Hitlerről írott hírlapi cikkek? Ezek által jut el a közvetlen szembesülés pillanatáig. 
Számára a tapasztalatnak ez a formája adódott. 1938 őszén Horthyt, 1939 tavaszán Te-
leki miniszterelnököt kíséri Az Est-lapok hivatalos tudósítójaként németországi látoga-
tásukon.17 Egy megszüntetés előtt álló, zsidó tulajdonban és vezetés alatt álló liberális 
lapkonszern18 gazdájának személyes felkérésére. Gombaszögi Frida, Miklós Andor öz-
vegye mindegyik tárgyaláson részt vesz, ebben az értelemben mindenütt védi volt „alkal-
mazottját”. A szokványos újságírói munkával elkövetett riportokkal senkinek nem volt 
baja, hacsak az nem, hogy miért éppen Szabó Lőrinc vállalkozik ilyen feladatra. Közülük 
ellenben egyetlen kiválik a sorból:

Hitler, a szónok

Berlin, április 28.
(A Pesti Napló kiküldött munkatársának telefonjelentése)

Hát igen, az volt, aminek várták, világrészeknek, világbirodalmaknak szóló üzenet. 
Hatása tovább rezg a nap és az este idegeiben, tovább a holnapban és a holnaputánban.

a lap főszerkesztőjétől többízben követelte a Magyar Német Társaság vezetősége, köztük Kibédi Varga Sándor 
főtitkár. Úgy a magyar nemzeti érdekek, mint saját becsületérzéked követelte, hogy ez a versed ne jelenhessék 
meg németül. Üdvözöl régi híved: Gál István 1945 okt. 17.” Lásd még az Egy vers vágóasztala című fejezet 
22. számú jegyzetében.

16 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 43.
17 A költő munkahelyét 1921-től jelentő Az Est-lapok tudósítójaként 1938. augusztus 20. és 29. között Horthy 

Miklós kormányzó és 1939. április 28. és május 4. között Teleki Pál miniszterelnök sajtókíséretében vett rész, 
és tudósított a három lapban: a Pesti Naplóban, Az Estben és a Magyarországban.

18 Gombaszögi Frida (1890–1961), a neves színésznő Miklós Andornak, a lapkonszern tulajdonosának öz-
vegye, férje halála (1933) óta tulajdonosa személyesen kérte Szabó Lőrincet, vállalja el a tudósítói szerepet, és 
ezt mindegyik igazolási tárgyaláson tanúsította is.
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Amikor végighallgattam a pénteki Hitler-beszédet, és a két és fél órás előadástól 
kifáradva és némi ruhatári közelharc után a Kroll Opera19 képviselő- és vendégtöme-
gén át kivergődtem az utcára, a nagy zászlóárbocok és óriási lobogók részei közt,  
a széthullámzó ember-erdőn túl még tovaködlött előttem az elvonuló díszszázad fegy-
vereinek árnya, aztán egy hivatalos autó befogadott, és hazavitt a szállásomra, hogy 
a telefon előtt a lapzárta pillanatában még valami képet próbáljak rögtönözni a Ma-
gyarország számára arról, amit láttam.20

Amikor letettem a kagylót, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen alig hallottam  
a nagy beszédet. Igaz, hogy nem is a tartalmi értesülés volt a legfőbb célom. Mint 
mindenki, én is hallgattam már Hitler-beszédet rádión; tudtam, hogy pár óra múlva 
nyolc-kilenc oldalas tudósításokban lerögzítve láthatom az elhangzott szöveget a né-
met lapokban; ezért aztán a természetes kíváncsiságot, amelyet a nagy titok feltárulása 
iránt éreztem, feláldoztam az éppolyan erős formai érdeklődésnek. Az elszalaszthatat-
lanért részben elszalasztottam azt, amit a nagy újságlepedők világszerte úgyis meg-
őriztek és megismételtek.

Én elsősorban néztem Hitlert. A szónokot figyeltem, aki előadást formál meg népe 
és a világ számára.

Attól kezdve, hogy az ülésteremmé átalakított opera egykori színpadán, a minisz-
terek padjának szélén, mintegy száz közvetlen legmagasabb munkatársa között helyet 
foglalt, természetesen csak azt lehetett érezni, amit a nagy egyéniségekről mindig mon-
dunk: betöltötte a teret. Úgy dominált az a zavartan mosolygó, karcsún puritán em-
ber a kétezer jelenvolt között, mintha valahogy csakugyan a maga testében foglalná 
össze a birodalmat és nyolcvanmilliós népe jövőjét. A szófukar ceremónia, amelyet  
a Reichstag-ülések szertartása minimálisra zsugorít, a maga rövidségével szintén csak 
az ő szerepét hangsúlyozza.

El akar törpülni és el is törpül mellette. Csak a zárójelenetben nő hozzá méltóvá 
a hallgatóság, a birodalom képviselőtestülete, amikor a két Himnusz mennydörgésé-
ben igazán félelmes, elszánt és amellett meghitt egységbe olvad egyén és nép, vezér 
és vezetett. A földszint egyenruhában csillogó képviselőserege, a háttér katonamél-
tóságai, a diplomaták karzata és a két erkély közönsége akaratlanul felállt, amikor 
szólásra hívta az elnöklő Göring.

Szeretném tudni, mit érezhetett ebben a pillanatban. Ő persze tudta a nagy titkot, 
amit elmondani készült. A pad szélén ült, és szembenézett az ütemes Heiltől harsogó 
teremmel és az előrelendült karok néma vonalritmusával. Ez az előlegezett ünneplés 
talán még feszélyezte is, ez még személyes ügy volt, nem taps, nem elhatározások 
és bejelentések helyeslése. Vagy talán erőt, biztatást merített belőle a helytálláshoz?

Az emelvényen, a négy, feléje görbülő mikrofon előtt, a kéziratára hulló éles lám-
pafényben kezdett beszélni. Néztem, hogyan áll meg, hogyan gesztikulál, hogyan vi-
selkedik egy cézári szónok. Két kezével az asztal jobb és bal szegélyének támaszko-
dott, könnyedén előrehajolt. Időnkint lassan himbálta magát, sőt talán lábujjhegyre is 
állt. Nyugodt, csendes, erős hangja egy pillanat alatt kontaktust talált a honfitársaihoz. 
Arca nyugodt volt.

19 A Reichstag kiégése után itt tartotta üléseit a Birodalmi Gyűlés.
20 155 világtörténelmi perc a Kroll Operában. Magyarország, 1939. április 29.
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Egész idő alatt állva olvasott. Délben hallottam, hogyan írja beszédeit. Két gép-
írónőnek diktálva fogalmaz, az írógépeknek különlegesen nagyok, a szokottnál há-
romszor nagyobbak a betűi. A konceptust aztán többször átstilizálja. Így születik meg 
lassan az úgynevezett kézirat. Máskor rögtönöz. Wilhelmshaveni beszédét21 például 
csak „Stichwortokban” tudta, cédulákat tartott a kezében, azokból építette fel a mon-
danivalóját. Most más volt a helyzet, most semmit sem lehetett az impulzív véletlenre 
bízni. A 202 oldalas kézirat gyorsan fogyott előtte. Ha egy-egy lapnak már az alján 
tartott, felvette a jobb kezével, tovább mondta az utolsó sorokat és mialatt a lapot bal 
kezével átadta a mellette ülő Dietrich birodalmi sajtófőnöknek, zavartalanul átsiklott  
a következő lapra. Dietrich egy másik példányból, azt hiszem, ellenőrizte, hogy a be-
széd izgalmában milyen szó helyett használt esetleg újat. Az eltéréseket utólag átve-
zetik a különféle hivatalos fordításokba.

Hitler élesen hangsúlyoz. Mindig az értelem szerint, de a hangsúlya sokszor átár-
nyal. Ugyanaz a szövege másképp hat az olvasóra és a hallgatóra, különösen a gúnyos 
részeknél. Általában komoly és még a lírai szakaszoknál is objektív színe van a hang-
jának, a harag viszont mintha kissé fakóvá tenné. Nyilvánvalóan könyv nélkül tudta 
a beszédet, sokszor felnézett, és így mondott végig hosszú mondatokat. Felolvasás 
és szónoklat egybefolyik nála, mint sok modern előadóművésznél, aki félig szavalva, 
félig könyvből mond verseket a pódiumon.

Csodálatosan tud árnyalni. Mint egy oldalról megvilágított relief egyes része, úgy 
ugrik ki a mondatából az ige, a jelző, illetve az a hangsúly, amelyre éppen szüksége 
van. Remek crescendókat és decrescendókat épít ki. Úgy bánik a hangjával, mint egy 
Saljapin. Tud epikus lenni és rohanni, süllyedni, emelkedni, csattogni, áradni, menny-
dörögni, andalogni, sziszegni, sérteni és felforrni: egy öntudatos tenger hullámjátéka 
ez, örökké változó, és még akkor is lebilincselő, ha a tartalmára nem figyel egészen 
az ember.

A gesztusai jóval egyhangúbbak, elsősorban a beszéd indulati részét támasztják alá, 
a kitöréseket. Megfigyeltem, hogy sokszor fél perceken át pontosan tagolták a szótagok 
ritmusát, valószínűleg a szónok testi és hangbeli kifejezése kapcsolódik össze bennük.

És mégis igen kevéssé tesz színészi benyomást. Olyan természetesen ,,lazán” mo-
zog, mintha százezrek között is intim körben lenne. Néha, persze, nagy katonai pará-
dékon kissé szoborszerűen kell viselkednie, általában azonban a teljes közvetlenség 
jellemzi. S ha más is van benne, akkor az, úgy hiszem, inkább valami kis feszélyezett-
ség, sőt – tiszteletből mondom – valami gyermekien megnyerő vonás.

Ember és államfő, aki minden porcikájában érzi az üllő vagy kalapács goethei pa-
rancsát. Művész, aki a sorssal birkózik, amikor beszél.

Akkoriban mások is, máshonnan is mentek megnézni, meghallgatni Hitler beszédeit, vizs-
gálni a mágikus-démoni hatást, amellyel hallgatóit megbabonázta. Erre volt kíváncsi Szabó 
Lőrinc is. Hasonló jelenetet ír le naplójában a franciául író svájci protestáns történész 

21 1939. április 1-jei beszéde a Tirpitz csatahajó vízrebocsátása alkalmából, a beszéd Lengyelország meg-
fenyegetését tartalmazta abból az alkalomból, hogy előző napon Chamberlain az angol parlamentben bejelen-
tette, hogy Franciaország és Anglia garantálják Lengyelország függetlenségét, a Szabó Lőrinc hallotta beszéd 
ennek egyik folytatását jelentette, ekkor mondta fel az Angliával kötött flottaegyezményt.
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és filozófus, Denis de Rougemont, aki 1936-ban átmegy Németországba március 11-én, 
meghallgatni egy Hitler-beszédet, a „szent ceremóniát” végigélve aztán ekként ébreszti 
fel magát és a háború idején az Egyesült Államokba menekül, Svájc megszállásától is 
tartva: „ez az ő kultusza, amit celebrálnak. Ez egy liturgia, amely lezajlódik, egy vallás-
nak a szakrális nagy ceremóniája, olyan vallásé, amelynek nem vagyok tagja, és amely 
engem eltipor és visszalök, még a fizikainál még nagyobb erővel, s az egész testemben 
megfeszülve. Én egyedül vagyok, és ők, a többiek együtt.”22 Szabó Lőrinc védekezhetett 
az 1945-ös tárgyalás horizontján, hogy egy államfőről sajtóközleményben nem lehetett 
elítélően nyilatkozni, mégis még utóbb is, Rába György is a monográfiájában23 mint po-
étikailag is elmarasztalható írásról, a Vezér című vers 1938-as átirata prózai változatáról 
értekezett.

De vajon tényleg nincs meg a szövegben az elhatárolódás? A felülemelkedés és va-
lamiféle kritika? Hiszen már az is elgondolkoztató lehetett volna, hogy egy politikai be-
szédet nem a tartalma iránti érdeklődéssel figyeli a beszámoló készítője, hanem művészi 
teljesítményként. Az írás végén pedig a legjellegzetesebbnek tartott német költőre való 
hivatkozás zárja a megfigyeléssorozatot. A költő jó angyala vagy valami gonoszkodó ironi-
kus hajlam választatja ki magát az idézetet. Íme a Goethe-vers a Hamburger Ausgabéből:

Kophtisches Lied

Geh! gehorche meinen Winken,
Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes großer Waage
Steht die Zunge selten ein;
Du musst steigen oder sinken,
Du musst herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein.

A nagy-kofta másik dala

Élj okosan, élj, ne álmodj,
jó, ha ezt korán megérted,
íme, itt egy jó tanács:
ing a nagy szerencse-mérleg,
nincsen nyugtonmaradás,
föl kell szállnod vagy leszállnod,
nyerned kell és úrrá válnod,
vagy szolgálni, hogyha vesztesz,

22 Rougemont, Denis de: Journal d’une époque (1926–1946). Gallimard, Párizs, 1968 – az idézett részlet 
Ferenczi László fordítása.

23 Rába György: Szabó Lőrinc, i. k. 107.
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döntened kell – győzz vagy reszkess,
üllő légy vagy kalapács.

(Vas István fordítása24)

„Ami még egy megjegyzésre méltó volna: a »goethei parancs« státusza meggondolandó:  
a Groß-Kophta parancsáról van szó ugyanis, vagyis egy (tervezett) vígopera (Die Mystifi-
cierten) főszereplőjének parancsáról, akinek modellje Giuseppe Belsamo – »Graf Cagli-
ostro« – az olasz szélhámos, botrányhős, intrikus, a francia forradalom (Halsbandaffäre –  
lásd Szerb Antal: A királyné nyaklánca) és a Faust II. (Mephisto, mint udvari varázsló) 
nehezen képzelhető el nélküle. Bár a tervezett mű (Der Groß-Kophta) 1891-ben meg-
született, de prózában, és így az Olaszországban (1787) írt dalok kimaradtak belőle. 
(Valamikor arra is gondoltam, hogy Kosztolányi is inspirálódott e vers által, lásd: »a vad 
kovács, a szenvedés«.)” És a riport évében, 1939-ben fordítja Szabó Lőrinc Shakespeare 
Macbethjét a Nemzeti Színház számára. A mű expozíciójában a boszorkányok szövegé-
ben [mint Szele Bálint PhD-értekezésében jelzi] „csata” helyett „vezért” fordít:

When the hurly-burly’s done,
When the battle’s lost and won. […]
Fair is foul, and foul is fair.
Hover through the fog and filthy air.

Szabó Lőrincnél, könyvben is, a sikeres színházi bemutatón is (1939. november 18-án):

Az, hogy a tánc véget ér
s győz vagy bukik a vezér. […]
Szép a rút és rút a szép:
sicc mocsokba, ködbe szét!

Bernáth Árpád Goethe-kommentárja és a Macbeth-fordításbeli banyaszöveg egyértelművé 
teszi:25 a Hitlert szemlélő Szabó Lőrinc ugyanazt a veszélyt is érzékeli, amit 1928-ban 
a Vezér című versben, 1931-ben26 A Párt válaszol című versben is éreztetett önmagával. 
És önmagán keresztül kortársaival. Ha fül lett volna rá!

* * *

A „vezérek Európája”, a „kétféle szocializmus”, a „nagy kísérletek” pszichózisának a ki-
teljesülése Szabó Lőrinc tudatában éppen a német–szovjet szerződés ideje. Naplójában 
a német–szovjet háború elindulását éppen ezért a tragédia kezdeteként jelöli meg :27

24 In: Goethe Válogatott művei. Európa Könyvkiadó, Bp., 1963. Versek, 159.
25 Bernáth Árpád megjegyzése, illetve Szele Bálint kéziratos dolgozatának megjegyzése: „a »the battle’s 

lost and won« – amely arra utal, hogy minden csatában két vezér van, s az egyik győz, a másik bukik, vagyis 
a banyáknak így is, úgy is igazuk lesz – szintén megjelenik a fordításban, bár ő explicit módon vezérről beszél 
csata helyett”.

26 Lásd a Lázadástól a különbékéig című fejezet 19. számú jegyzetét.
27 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 31.
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Oroszország német megtámadása kétségbeejtett. Szegeden ért a hír,28 Herczeg Fe-
renccel voltam felolvasáson. Bármennyire nem volt már rég közöm, aktív közöm  

a gyakorlati valósághoz, tudtam, éreztem, nem felejtettem, hogy ez a század csak-
ugyan a nagy tömegek százada, s a világ irtózatos erőfeszítéseket tesz a megfelelő, 
illetve a lehetséges, a leglehetségesebb szocialista forma megteremtésére. Német–orosz 
együttműködés: mint távoli szemlélő, az utolsó percig nem akartam elhinni az ellen-
kezőjét. Molotov Berlinben, ez igen. Utána a németség már csak kényszerlépéseket 
tett a sakktáblán, s a matt kész. Régen kész! Vajon milyen lesz az új együttműködés? 
Mindenesetre sokkal könnyebb lesz, mint hiszik! Csak a sebek, a sebek, azok rettene-
tesek, azok ronthatják és késleltethetik a jó, a szükséges jövőt!

1945 április–májusában, védőbeszédét írva még egyszer felidézi az 1938–1939-es 
éveket. Akkori személyes tájékozódását. A német-náci rendszer legitimitását az orosz-
bolsevik rendszerrel való összevetésben találja meg. Visszatekintve biztató történeti fej-
leményként, és utóbb a szövetségesek között győztes hatalomként megjelenő szovjetekre 
való hivatkozással saját állásfoglalását is mentesíteni akaró érvelésként. Leegyszerűsítve: 
1. ha ők megtehették, akkor énnálam ennek újságírói népszerűsítése miért bűn; 2. én ak-
kor is népszerűsítettem a most győztes szovjeteket. Ha a taktikát rám kényszerítik, akkor 
én ahhoz is tudok alkalmazkodni. Mégis a Naplóban és a védőbeszédekben hangoztatott 
egybelátása a két diktatórikus államnak ugyanakkor ennél többet jelent Szabó Lőrinc tá-
jékozódásában. Mert ahhoz, hogy 1945-ben ezt taktikai védekezésként felsorolja, ahhoz 
1941-ig gondolatrendszerében és cselekvési (újságírói) ténykedésében át kellett élnie ezt  

28 Az eseményt külön naplójegyzetként rögzíti is egy füzetlapon (PIM Kézirattár hagyatéki letét).
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az egymás legitimitását erősítő egybelátást. Védőbeszédében ezt a szövetséget mint ideá-
lis európai megoldást említi, illetőleg utóbbi megszegését a tragédia kezdeteként jelöli 
meg:29

Nem voltam hitlerista, nem voltam nemzetiszocialista. Az igaz, hogy rokonszenvez-
tem a német néppel, e nép sok tulajdonságával, amely független a rezsimektől, s ame-
lyet éppen a baloldal kultúrrétegei tudtak mindig értékelni: régi városaival, irodalma 
javával, zenéjével, nem egy nagy gondolkodójával, sok fiának pontos, precíz, tiszta 
munkájával és becsületességével. Tehát éppen azzal, ami nem új keletű benne, s ami-
vel most majd – a jövőben – bizonyára megint számolni fog a modern világ, éppen 
a legmodernebb. Mint hírlapíró néhányszor s többnyire nagy állami aktusok, kápráz-
tató, színházias parádék, magyar ünnepségek alkalmával jártam ott, amikor a világ 
minden részéből még százával küldték ki a riportereket. Ki kell jelentenem, hogy épp-
oly nyílt lélekkel utaztam volna akár Oroszországba is; sőt hozzáteszem: én – ellent-
mondásokon és számos jelenségen túl, amelyet elutasítottam – bizonyos rokonságot is 
láttam a német és az orosz kísérlet szociális részében. Ezeket az éveket nem nézhetjük 
későbbi, mai szemmel. Itthon, Magyarországon, feudális köreink emlegették leg-
sűrűbben és legborzongóbban a két Bábel, Moszkva és Berlin rokonságát, a „vörös” 
és a „barna” bolsevizmus azonosságát. Méltóztassék mindezt csak keretnek tekinteni, 
amit idézek. A faji gőgtől, a csizmától és minden brutalitástól én csak irtóztam, a poli-
tikai rész nem érdekelt, illetve csak kikerülhetetlen járulékként kellett tudomásul ven-
nem, vagy erőként, égboltként, amely – ha jó, ha rossz – felettünk van és viharzik; ez 
alatt az égbolt alatt azonban nagyon sok minden zajlott, ami ellentétesnek mutatkozott 
az uralkodó irányzattal, a diktatúrával! És ezek voltak azok az évek, amelyekben a kö-
zép-európai fejlődés – még a magyar is – összehajolni kezdett a Szovjet politikájával. 
Ami modern és szociális vonás nekem érthető és rokonszenves lehetett, az mind meg-
volt az én ifjúkori szocialisztikus emlékeimben, a színképnek azok a vonásai mind 
benne voltak az orosz jelenben, vagy legalább úgy látszottak. S ekkor még béke volt! 
Béke! S eleinte még a háború is másnak indult! Molotov Berlinben: én ezt tartottam  
a természetes útnak, a két szocializmus összefogásától várva – mint külső szem-
lélő – a Rossz visszafejlődését, a Jó erősödését, az egymással áthatott, közös, nagy 
jövőt, jól tudva közben azt is, hogy mint íróknak és művészeknek, lehetetlen lemon-
danunk a liberalizmus és az igazi demokrácia számos lelkiismereti vívmányáról.

A német–orosz háború kitörését aztán katasztrófának éreztem, hirdettem, megbo-
csáthatatlan lépésnek tartottam.

Kimondatlanul is egy, bárha merev európai egyensúly megbomlásának tartja a német–
szovjet háború 1941-es kitörését, amely éppen Magyarország Szabó Lőrinc által koráb-
ban elképzelt politikai és katonai integritását hozta vészhelyzetbe, mindazt testközelbe 
hozta, amitől úgy vélte: „örökre távol maradunk”.30

„Ezeket az éveket nem nézhetjük későbbi, mai szemmel”– mondja Szabó Lőrinc. Hadd 

29 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 206–208.
30 Gál István: A költő átéli a kort és bekapcsolódik a valóságba. – Egy óra Szabó Lőrinccel –. Új Szellem, 

1937. június 15. 3–4.
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idézzem mellé Németh László korabeli vélekedését a Magyarság és Európa című törté-
nelmi körképéből:

A legnagyobb nehézség, hogy Európában egyelőre nincs és nem is látszik nemzet, 
mely a szellem szándékát és az élet tapogatózó ösztönét új államteremtésbe tudná 
összekapcsolni. A keresztény Európa minden nagy korának megvolt a kísérleti nem-
zete, mely az új törekvést önmagán kipróbálta. Egyének, csoportok csak pedzhetnek 
valamit, az igazi próba: ha az eszme egy egész államot kap kísérletül. Így kapta meg 
a keresztes háborúk középkora Franciaországot, a reneszánsz az olasz városállamo-
kat, az ellenreformáció Spanyolországot, az új Európa: Angliát. E kísérleti és kísér-
letező államok eredményeit a többi azután lefordította. Ami egy nemzet próbája volt 
elébb, nemzetközi lett utóbb. Gót templom, Lorenzo Valla filológiája és a parlament 
egy nép szenvedélyéből a népek közjava. Európának ma mintha nem volna kísérletre 
alkalmas népe. A háború óta hárman is fölajánlották államukat az Új Európa lombik-
jául, de ami a lombikban fő: nem méltó ahhoz, amit várunk.

A legalaposabb kétségkívül Oroszország kísérlete. Mindent lehordott, ami a múlt-
ból akadályozta, s ellenforradalmaiból kiemelkedve mindent újra kezdett. A kísérlet 
marxista volt, a nép: orosz. Szinte teljes ellentét. A marxizmus: a tizenkilencedik szá-
zad a hatványon, a „haladás” végterméke, az orosz: egy százmilliós őstörténet Európa 
keletén. Az ilyen ellentétek sokszor termékenyebbek, mint hinnők. Barbár germán 
művészek a hanyatló császárkor szobrait másolták s a merev másolásból valami 
egészen friss pattant ki. Maga Lenin is emlékeztet ezekre a szobrászokra. A marxi 
katekizmus alatt ő az orosz valóságot tudta dobogtatni. Amit Oroszország az októ-
beri forradalom óta elért, nem annyira a marxizmus segélyével, mint a marxizmus 
ellenére érte el: a felszabadult, megmozgatott őstörténet vallást csinált a vallás ellen-
tétéből, egyházat a „természettudományos világnézet” ürügyén. Oroszországi utasok 
végigjárják ennek a vallásnak új kegyhelyeit, írnak a vízművekről és gyárvárosokról, 
ötéves tervről és a terv mérlegéről. Oroszország sorsa azonban nem a vízművekben 
és a tervekben van, még csak nem is a villanyosításban. Egy új nép fiatalsága küzd itt 
egy új, Nicea-ízű egyházzal. Az ellentmondót az uralmon levőnek, az újabbat a vé-
nülőnek kiszolgáltató parancsuralmi rendszer egyelőre Nicea felé hajtja a prognózist. 
De az őstörténet tanulékonysága beláthatatlan s a három kísérlet közül még mindig 
Oroszországé a legtöbb jövő.

A fasizmust felfújták. Az olasz Európa nagy népei közt talán a legkevesebbet ígérő. 
Mussolini kihúzta az anarchiából, akaratával és tehetségével összepofozta egy-néppé,  
de eredményei inkább helyi, időleges olasz gyógyszerek s nem adnak új európai 
eszményt. A fasizmus rendszerében kétségkívül van valami humanista hajlékonyság. 
Nem metsz bele az életbe, hanem egyezteti; nem formálja pogácsaszaggatóval, hanem 
a természetes alakjához igazodik. De szocializmusnak kevés, vallásnak pedig annyi 
sem. Isten pénze helyett Julius Caesar átszurkált tógájához kapkod, valami Capi-
tolium mutogató, idegenvezetőkhöz méltó latin hagyománnyal takargatva ürességét.

Németországban a kísérlet előfeltételei kitűnőek voltak. Schiller, Hölderlin, 
Nietzsche országa járt itt a kísérletezők előtt. Az egész új német tudomány (minden 
egyoldalúsága ellenére is, első) ma e felé a kísérlet felé feszül. A nyugati sekélye se-
déssel szemben már harmadszor mondatott ki itt új, komoly szó, Luther és a tizen-
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nyolcadik századi német idealizmus után. A kiöblösödött lélek egy igazi világtest-
vériségre lett tág. A német nép vallásosságában ott szunnyadt valami még az Isten 
pénzéből s a német közösségtudat új dórokat ígért bennük az argoszi, kimerült Euró-
pának. S ennyi nagy előfeltétel után mi jött? Torzszülés. Talán a kommunista veszély 
siettette az igazi németséghez méltó mozgalom fájdalmas abortuszát. Talán e nép mély 
ezeréves alaktalansága bosszulta meg magát, mely sosem engedte meg, hogy a német 
szellem olyanféle kristályállamban pompázzék, mint XVI. Lajos francia állama volt. 
Bizonyos, hogy a hitlerizmusban nem az forrt ki, ami még az ellenszenves német mű-
veket is olyan termékenyítővé, hanem ami még az igazán nagyokat is ellenszenvessé 
teszi. A hitlerizmus alatt a németség nagy európai missziója feszeng; de elképzelni is 
bajos, hogy e barna káoszból hogy bontakozik ki.

S a többi nagy nép, amely óvatosan nem ajánlotta föl még magát a kísérlet cél-
jaira? Amerika bár félútján van a kísérletnek, alig jöhet számításba. Ez a néphordalék, 
melynek csak új, vagy legújabb kora van, már eredetileg is dollárokban kapta az Isten 
pénzét. Reménykedve néztünk Franciaországra; mely nemrég fedezte fel középkorát 
s parasztságában még nagy középkori tartalékai vannak. A különcség itt volt legtünte-
tőbb, az új katolikus mozgalom egyedül itt érintett meg nagy írókat. A francia szellem 
már a háború előtt is, mintha valóban pártütőben lett volna a párizsi ügyvédek euró-
paisága és franciasága ellen. Ez a pártütés azonban, úgy látszik, elsimult. Túlságosan 
boldog Franciaország vagy túlságosan merev? Bizonyos, hogy nagyon készen van itt 
minden. Aki racionalista akar lenni: készen kapja Descartes-ot, aki katolikus, a sko-
lasztikát, aki tiszta francia, a klasszicizmust. A francia irodalomból az a romboló nem-
latin vér hiányzik, amely Montaigne és Proust szerencséje volt.

A várakozó nagy népek közül a vezérszerepre megint csak Angliának van a leg-
több reménye. Az angol népnek két lelke van: egy kufár és egy költő s Anglia épp-
olyan bölcsen dobja be a harcba a két lelkét, mint misszionáriusait és matrózait. Az 
Adam Smith népe ez és a Keatsé; a tiszta közgazdaságé és a tiszta költészeté. S köz-
gazdaságból és költészetből minden kor számára elkészíthető itt a megfelelő ember-
öntvény, a hagyomány parókája alatt is. Anglia nem trombitálja be az új birodalmat, 
de ha íróit olvassuk, mélységekkel komázó, nyers és áhítatos, minden múlttal öblös és 
mégis kamaszosan fiatal emberiség hánykolódik a szemünk előtt. Vajon nem nagyon 
boldog-e ő is, s nincs-e túl messze boldogságában Európától?

A népek kórusa itt áll s a megtörhetetlen Európa, ez a Dionüszosz-világrész új 
jelmezében várja oltára előtt, hogy ki lép ki válaszolónak, Hippokratésznek kérdései 
elé. Nagyot vállal az a nagy nép, amely szembe tud állani vele. Mi ebben a könyvben 
nem az ő nevét akarjuk találgatni. A kis nép érdekel minket, a magyar, aki bedagadt 
torokkal, elfordultan áll a színpad szélén; vajon lelökik-e őt végleg a nézők közé, vagy 
ott énekelhet legalább a karban, mint története fényes szakaszain. Vagy – vakmerő 
reménység – elfogult hangján egyszer ő is beleszólhat még a nagy szereplők párbeszé-
débe, mint azok a hírnökök, akik távol a színpadtól valami fontosat látnak és jelentik.31

Szabó Lőrinc vélekedésével úgy járt, mint a pártossággal szembeforduló poétikájával: ek-
kor, 1945-ben még elmondhatta, méltányló elbírálásában segíthette, de aztán ez a gondo-

31 Németh László: Magyarság és Európa. Franklin-Társulat. Kultúra és tudomány. Bp., 1935. 56–60.
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latmenet a rendszerváltásig32 szövegszerűen sem a Napló 1974-es kiadásában nem jelen-
hetett meg, sem a védőbeszédek itthon nem jelenhettek meg,33 legfeljebb csak én idéztem 
tényként monográfiám második kötetében 1974-ben.34 Hasonlóképpen nem jelenhetett meg 
Németh László műve sem.35 Mert bárha Szabó Lőrinc visszatekintő rekonstrukciója nem 
azonosítja a kétféle totalitárius rendszert, csak egyfajta európai egyensúly, „békés egymás 
mellett élés” lehetőségét elképzelve kapcsolja össze őket, ezáltal a kettő hasonlóságát 
mégis feltételezi. Ez az összekapcsolás pedig olyan összehasonlítást sugall, amely már 
a mindkettővel való szembefordulás eszmélkedését segíti elő. Az 1939-es német–szovjet 
paktum bárha mindkét fél részéről taktikai lépés volt, a világ szemében első alkalommal 
manifesztálta a kétféle totalitárius rendszer hasonlóságát. Természetesen mást jelent 1939 
és 1941 között egyfajta nemzetközi stabilitás feltételeként belülről elfogadni a paktumot, 
aztán mást jelent 1945-ben taktikai okokból védekezésként emlegetni, és az ekkor be-
vonuló győztes hatalom iránti korábbi érdeklődés tényeire felhívni a figyelmet, és megint 
mást gondoltat végig ugyanez a szöveg a huszadik századból kilépőben a század tapasz-
talatainak teljességét figyelembe véve. Szabó Lőrinc számára a kimondott azonosítás egy 
politikai-történelmi eshetőség feltételezését jelentette, az azonosítás fenntartása már 
egy történelemfilozófiai általánosítás felé segíthet: túllépésre a mindenfajta vezérek meg-
határozta erőszakos világból.

Szabó Lőrinc történelemszemlélete és költészetének világa már a háború előtt ellen-
tétbe került. Hiszen éppen a harmincas évek közepén írja meg nagy mítoszi és történelmi 
tárgyú verseit, a Szun Vu Kung lázadása és a Vang-An-Si című balladáit, amelyek éppen 
a totalitárius rendet vonják kétségbe. A Gömbös-féle reformokra éppúgy vonatkoztatha-
tók e versek, mint (épp a második ballada esetében) a sztálini modellre.36

A védőbeszédek a két erős rendszer szövetségének szétesésével magyarázzák az eu-
rópai tragédiát, a Napló a bukott hitleri rend után alakuló „kommunista” világ rendjének 
„tesztelése”, illetőleg egy feltételezett angol orientációjú megoldás vágyát is jelzi.

Az angol választások munkáspárti győzelme után még reménykedik egy szovjet–
angol kiegyezésben: „a választás Sztálin győzelme, most a békét nyerte meg, a magáét 
és a népéét, a háborús győzelem után! Óriási dolog, Nyilván érzi mindenki. De jó volna 
most szétnézni egy kicsit a világban. Kirgizia, akár két évig is, Umetolival. S megírni 
az ázsiai impresszióimat. Pont ahogy a nyugatiakat. Hogy lehetne megcsinálni? Az kéne 
hozzá, hogy bízzanak bennem. De hát – –”37 Az utolsó felajánlkozása pedig, igaz csak 
álmában: Rákosi nyilvánosan rehabilitálja, felmagasztalja. Egy kicsit a népbírósági tár-
gyalások, és az igazolások görbe tükre a vízió, egy kicsit pedig feszült helyzetének a várt 
feloldása:

32 A Bírákhoz és barátokhoz, i. k.-ben jelenhetett csak meg, 1990-ben.
33 Párizsban az Ahogy lehetben jelent meg, 1964. szeptember–október, 17.
34 Magam monográfiáimban sem idéztem, csak tartalmi ismertetését adtam. Lásd: Útkeresés és különbéke, 

i. k. 308.
35 Életműsorozata Sorskérdések című kötetében, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1989. 284–287. 

A nevek helyesírásánál ezt a kiadást követem.
36 Lásd: Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 88.
37 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 154.
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Fantazmagóriákat álmodom, s mert bizonyos értelemben vonzanak is, ébren foly-
tatom őket. Ma éjjel: Az Akadémia ülésterme, lent írók és hozzátartozók, fent a karza-
ton a közönség. Az Íróegyesület alakuló közgyűlése. Ellentétek, mérsékelt feszültség, 
áthidaló törekvések. Illyés és mások beszélnek. Kimondatlanul mirólunk van szó. Ró-
lam, Németh Laciról, Kodolányiról. Nem emlékszem pontosan. S egyszerre: Rákosi 
Mátyás beszél. Abban az értelemben, ahogy Révai írta azt a cikket a Szabad Szóba; 
néven nevez; megért; a fontosat nézi, s a jövőt, kezet nyújt, s kéznyújtást követel 
a többiektől. Valami történt, homályosan emlékszem csak… Vagy a Zeneakadémia 
nagytermében volt… Szóval: sürgeti, hogy hívjanak, bejelenti, hogy a kocsiját értem 
küldte, beszéde végére ott leszek. Nemes lelkeket a méltányosság veszteget meg leg-
jobban. Valami furcsa rendezés, egyszerre csak a pódiumon látom magamat, ketten 
vezetnek be, a terem hallgat, itt-ott pisszegés és fütty, erre tapsok, az egész terem át-
veszi… Komikus, hogy elmondom?… A komikus az, hogy sírva fakadtam, majdnem 
elájultam. Aztán én beszéltem vagy olvastam fel valamit, ami előre meg kellett hogy 
legyen: vezeklést!!! Hm. Teljes fordulat a szellemi világban, egész sereg hasonló el-
lentét leáll az emberek közt, általános kibékülés… Abbahagyom, nem így volt, már 
elfelejtettem. (Óh, álom, van ebben sok áruló így is…)38

Ezt követően többet már nem alkuszik elviekben. A kommunisták, taktikai okokból, fő-
ként a népi írók támogatásának megszerzése reményében segítik is tisztázni ügyét. De 
ő az együttműködés feltételeként már éppen a bonyolult személyiségű ember megértését 
fogalmazza: „Legjobban még a kommunista radikalizmus értheti meg bennem a dolgok 
komplikáltságát. Igenis disztingválni kell, másrészt összevetni! Sok helyen lakik az igaz-
ság, dolgok, szándékok, hitek, tervek és megvalósítások még a lélekben és az agyban is 
egybefolynak, hát még a valóságban hogy kereszteződnek!”39

A Napló a taktikai segítségen túl ennek a lényegibb váltásnak az igényét is kimondja 
Szabó Lőrinc pályáján. Aki még 1941-es lipcsei-vásári beszámolójában is ragaszkodott 
a két erős hatalom szövetségéhez,40 épp a Napló során döbben rá csalódására az erőben. 
Ekkortól azonosítja gondolkodásában is, nemcsak verseiben az erőt az erőszakkal.

És azt se felejtsük: nemsokára, más előjellel, megismétlődik másoknál az embertelen 
hatalom elfogadása; eddig „faji” alapon, azután „osztályharcos” indokolással. De ekkorra 
már Szabó Lőrinc emberileg is túljutott az erő álmának elgondolásán. Éppen Naplója se-
gítségével. Naplójában a hatalom és az erő mechanizmusát gondolja végig. Az utolsó hat 
évet és ami azután következett.

Ha ebben a felállásban Szabó Lőrinc elvállalhatná a felajánlott kompromisszumot, 
lehetne az új hatalom kedvence is. (Mint ahogy kezdeti mimikrivel efelé tesz lépéseket 
a szerencsés Umetoli-találkozás idején.) De ez a Napló nagy tudati tisztázódási folyamat 
is. Mindenfajta erő és erőszak tiszteletétől való elszakadás. Ahogy becsüléssel kapcsolta 
össze korábban a hitleri és sztálini erőt, épp szövetségüktől várva Európa sorsának rende-

38 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 124–125.
39 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 28.
40 Huszonkét nemzet 6800 kiállítója a Lipcsei Tavaszi Vásáron. Esti Magyarország, 1941. március 6. 5.; 

Békés utazás a háborús Németországban (Képek a lipcsei világvásárról). Esti Magyarország, 1941. március 
7. 5.; Világvásár és kiskocsma. Lipcsei hangulatkép. Reggeli Magyarország, 1941. március 9. 5.; Könyvben: 
Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 540–553.
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zését, most már mindenféle erőszakos rendteremtéstől elfordul, nemcsak költészetében, 
de történetszemléletében is az egyes ember sorsát emeli meghatározóvá.

Míg nemsokára, az 1948–1949-es „fordulat évé”-t követően az új rend hatalmi rend-
szerében szerephez jutó barátai teljesítményében fokozatos, majd rohamos értékcsökke-
nés, illetőleg részbeni elhallgatás-elhallgattatás következik, addig az ő költészete éppen 
ettől az időtől fogva újulhat meg. Neki semmilyen hatalommal szemben nem lesz már 
illúziója, egyetlen értékként az integritásra törekvő, mégis körülményei hatására széthul-
lani kényszerülő emberi személyiséget mutatja fel.

Naplójában az első olyan megjegyzés, amelyik már a kommunista jellegű kívánalmak-
kal is szembefordítja, egy kritikára való reagálás:

[…] lehúzza a Juhász Jancsi orosz antológiáját. Joggal. De… hogy lehet valamiben 
kifogásolni azt, ami nincs benne: lehúzni azért is, mert nem fordított aktuális politikai 
verseket? Fordítson más, amennyit akar! Ez csak hízelgés a Korszellemnek! T. i. az 
ilyen kifogás! Maradjunk mindig a tényeknél, s nézzük, hogy a Puskin-anyag – pél-
dául – összeválogatásban nem nívótlan-e: ha az, azt jogosan kifogásolhatja a kritikus. 
Meg a kidolgozást. Mást nem. A hithűség bizonygatása csak a félelmet leplezi, hogy 
nem föltétlenül tetszik valami mai. Így akár Puskint is szidni lehetne, hogy mért nem 
volt Majakovszkij.41

Míg csak a hitlerizmus vádja alól való tisztázódás dokumentumaként tűnt fel a Napló, 
vélhető volt kicsinyes magamentségnek is, önvédő vitairatnak.42 A teljes Napló ismerete 
a katartikus önvizsgálatra hívja fel a figyelmünket. Nem egyfajta pszichózis vádja alól 
tisztázza ezzel magát Szabó Lőrinc, hanem éppen megmerül a vádakban, beleéli magát  
a bűnökbe, hogy azután megtisztulva emelkedjék ki közülük. Nemcsak azok közül, me-
lyekkel őt vádolták, hanem azok közül is, amit majd ekkori vádlói fognak elkövetni tör-
ténelmünk során.

Szabó Lőrinc – és kortársai – a maguk, ellentmondásokkal teli útján juthattak el – már 
aki eljutott – a totalitárius rendszerek átélése során a felvillantott kapcsolatokban találni 
vélt illúzióktól az illúzióvesztésekig, amit mára a történészek közhelyként fogalmaznak, 
a vezérek uralmában az „ördögök” megtestesülését mutatva fel: „Ha a leninizmus szülte 
Mussolini fasizmusát, akkor a náci Leviatánt a sztálinizmus tette lehetővé.”43

A rendszerváltás pillanatában – és azon túl is – kap igazi távlatot a Napló. A minden-
fajta totalitárius rendszerekkel szembeforduló eszmélkedés folyamatának felmutatásával. 

41 Orosz költők antológiája [a címlapon még: XVIII.–XX. század]. Oroszból fordította Győri-Juhász Jenő. 
Anonymus kiadás. A Demokrácia június 18-i számában Tolnai Gábor méltatja a könyv jelentőségét, de elma-
rasztalja formai megoldását: ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kötet már a német megszállás előtt kiadásra 
készen állt. Erre reagál Szabó Lőrinc a Naplóban: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 33., 101. Ez utóbbi helyen 
kritizálja a kritikát.

42 Lásd Szabó Lőrinc: Napló. Levelek, cikkek, i. k. 255–399. A kötet célja nem a Naplónak, mint eszmél-
kedő műalkotásnak a bemutatása volt, hanem egy kikerekedő önéletrajzi bemutatkozás részeként közöltük. Illés 
Endre, a kötet kiadója úgy vélekedett, hogy ha a szöveg kétharmada közölhető, akkor kerüljön bele a kötetbe. 
A teljes szöveg csak utóbb jelenhetett meg, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 5–201.

43 Johnson, Paul: A modern kor. A huszadik század igazi arca [Modern Times. A History of the World 
from the 1920s to the Year 2000. Phoenix Giant]. Fordította Berényi Gábor. XX. Század Intézet, Bp., 2000. 
Ör dögök, 315.
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Korábban inkább poétikailag vált értékelhetővé, mint méltó előhangja a Tücsökzenének 
és A huszonhatodik évnek, amelyek nem jöhettek volna létre e nélkül a poétikai és életrajzi 
eszmélkedés nélkül. Ennek az értékelésnek is megvolt a maga sajátos poétikát tisztázó 
szerepe a hetvenes években. De 1990-től kezdődően a teljes szöveg megtalálta a maga 
ideológiai értékelhetőségét is, mint a huszadik századi szélsőségek közötti tájékozódás 
példázatos dokumentuma.

* * *

Utazott, előadott Németországban.44 Az első előadását Neue Ungarische Dichtung – Geist 
und Stil címmel 1939. június 9-én a berlini Collegium Hungaricumban tartotta. A PIM-beli 
letéti hagyatékban található, 1939. április 27-i keltezésű Farkas Gyula-levélben a Col-
legium Hungaricum igazgatója jelzi: „Megbeszélésünk értelmében közlöm Veled, hogy  
a birodalmi kultuszállamtitkár úr előadásod idejéül június 9-ét jelölte ki. Nagyon kérlek, 
légy szíves, póstafordultával közölni, hogy ez az időpont alkalmas-e Számodra.” Az elő- 
adásban kortársai közül Erdélyit, József Attilát és Illyést kiemelve mutatja be.45 A hallgató-
ság soraiban ott volt a korában neves filozófus Eduard Spranger,46 ezzel hazatérve is eldi-
csekszik Magyar Bálintnak adott interjújában is.47 Előadásáról a Pesti Napló számol be:48

A berlini egyetem magyar intézete tagjainak köre pénteken este a berlini Collegium 
Hungaricum termeiben műsorral egybekötött fogadást rendezett. A fogadáson megje-
lent a német művészeti, irodalmi és társadalmi élet sok kiválósága, a kultuszminiszté-
rium vezető tisztviselői és sokan mások a német társaság előkelőségei közül. Magyar 
részről jelen volt Kuhl Lajos követségi tanácsos, ügyvivő vezetésével a magyar kö-
vetség valamennyi tagja és igen sokan a berlini magyar kolónia köréből. Zschintzsch 
kultuszminiszteri államtitkár, a magyar intézet tagjai körének elnöke közvetlen sza-
vakkal üdvözölte a meghívott vendégeket és bemutatta nekik a műsor szereplőit: Szabó 
Lőrinc írót és Kiss Pál zongoraművészt. Ezután Szabó Lőrinc, az ifjú magyar köl-
tőnemzedék jeles tagja tartotta meg előadását a legújabb magyar költészetről német 
nyelven. Előadásának címe: „A stílus és a szellem fejlődésének fő irányai az újabb 
magyar lírában”. Szabó Lőrinc előadásában rövid visszapillantást vetett az elődökre, 
a háborúelőtti magyar líra fő képviselőire. A Nyugat modern költői „kultúrvonalát” 
– mondotta – Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád képviselték, a nem-
zeti-nemzetközi-szocialista „forradalmi” vonalat Ady Endre. Mindkét irány eleven ne-

44 Németországi előadásainak történetét a Szabó Lőrinc Füzetek 8. (Tóth Mariann által sajtó alá rendezett) 
kötete és egy előkészületben álló későbbi kötete dolgozza fel.

45 Az előadás megjelent az Ungarn 1941. májusi számában (261–273.); magyar szövegét közli: Szabó Lő rinc: 
Magyar sors és fehér szarvas. A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben címmel, i. k. 88–102. 
Ezek a közlések tévesen június 4-ét jelölik meg, de a Pesti Napló 1939. jún. 10-i száma a 10. oldalon az előző 
napi előadásról számol be: Szabó Lőrinc előadása Berlinben a magyar líráról.

46 Eduard Spranger (1882–1963) német filozófus, pedagógus, munkásságára a legnagyobb hatást az élet-
filozófia és a neokantiánus értékelmélet gyakorolta; egyetemi tanár, akadémikus, a háború után is Berlinben, 
majd Tübingenben tanít nyugdíjaztatásáig.

47 Magyar Bálint: Beszélgetés Szabó Lőrinccel berlini előadásáról, irodalmi terveiről – és Egyiptomról. 
Színházi Magazin, 1939. június 23.

48 Pesti Napló, 1939. június 10. szombat, 10. oldal: Szabó Lőrinc előadása Berlinben a magyar líráról 
(Berlin, MTI, június 9.). Lásd még a Sikerek színe és fonákja című fejezet 9. számú jegyzetét.
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velő hatást gyakorolt az újabb kor költőinek lelkületére, ugyanúgy, mint az a népi 
szellem, amelyet az előző kor prózájának legkiválóbb képviselői, Móricz Zsigmond 
és Szabó Dezső indítottak el. Foglalkozott ezután az előadó az ellenforradalom és 
a modern költők viszonyával és a háború utáni költői stílus-harcok zárzavarával, majd 
az új nemzedék és az idősebb nyugatos költők egyidejű további fejlődésével, amely az 
egyszerűség, a tiszta emberi hang irányába mutat. Ezután általános esztétikai-formai 
jellemzését adta saját nemzedéke lírájának, részletesebben beszélt a mai úgynevezett 
népi csoprotról és röviden körvonalazta Erdélyi József, Illyés Gyula és József Attila 
költői egyéniségét. Végül általánosságban ismertette a sokrétű jelen költőit és világ-
nézeti forrongását. Előadását a műfordítói munka méltatásával és azoknak a fiataloknak 
üdvözlésével fejezte be, akik az Ungarisches Institutban magyarul tanulnak. A közön-
ség feszült érdeklődéssel hallgatta előadását és sűrű tapsokkal jutalmazta a kiváló ma-
gyar költőt és előadót.

Újságíróként a kormányzói és a miniszterelnöki látogatáson kívül – a már kormánylap 
Magyarország tudósítójaként – 1941. márciusában a lipcsei nemzetközi vásárról küld 
három beszámolót, majd májusban a Nemzeti Színház együttesét kíséri németországi tur-
néra (a produkcióban – mint azt Szabó Lőrinc védőbeszédében hangsúlyozza – részt vesz  
a kommunista Major Tamás és Gobbi Hilda is49); valamint egy művészekből álló kultu-
rális delegáció bajorországi útjáról küld tudósításokat.50 1938. július 25-étől augusztus 
10-ig Titisee-ben a Nemzeti Színháztól kapott előleg segítségével a Titisee Hotel depan-
danszában fordítja Shakespere Ahogy tetszik és Kleist Amphitryon című drámáit.51 A költő 
itt-tartózkodását a mai Maritim Hotel bejáratánál 2002 óta – Schneider Alfréd kutatásai 
alapján – emléktábla örökíti meg. A Neues Wiener Tagblatt 1941. szeptember 17-i száma 
pedig Szabó Lőrinc fényképét közli: „Lorenz Szabo, der bekannte ungarische Dichter.”52

Előadásokat tart 1942 decemberében a bécsi és a berlini Collegium Hungaricumban, 
az előadások időpontja: Berlin december 8., Bécs december 11.53

A Deutsch-ungarische Gesellschaft berlini és bécsi tagozatának meghívására Szabó 
Lőrinc ma a német fővárosba utazott. A társaság rendezésében ugyanis a tél folyamán 
havonta magyar írók tartanak előadást Németország különböző városaiban. Az első 
előadásra most kerül sor Berlinben december 8-án. Szabó Lőrinc először mint essay-
író mutatkozik be; Móricz Zsigmondról tart németnyelvű felolvasást. Azután a Schil-
ler Theater egyik művésze a költő néhány versét és Móricz Zsigmond Hét krajcár 
című novelláját adja elő németül. December 11-én a bécsi Magyar–Német Társaság 

49 Esti Magyarország, 1941. május 29–30., Ungarn, 1941. július 1.
50 Tizenhárom magyar a háborús Münchenben. Naplójegyzetek egy művészeti tanulmányútról. Esti Ma-

gyarország, 1942. február 11., Wagner körzetvezető, Brinckmann professzor, Dörner Intézet. Esti Magyarország, 
1942. február 13. Ugyanezek könyvben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 610–619.

51 Erről az Új Időkben ír esszét, Shakespeare-rel a Fekete Erdőben címmel – 1938. december 18. 925–927. –, 
amelyet utóbb németül is közöl az Ungarn, 1941. december, 771–776. Könyvben: Emlékezések és publicisztikai 
írások, i. k. 453–458.

52 „Photo: Arlen”, cikk-kivágat a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.
53 Lásd az MTAKK Ms 4680/138. számú táviratot.
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rendezésében, a volt osztrák fővárosban a fenti műsorral megismétlik Szabó Lőrinc 
irodalmi estjét.54

Berlin, december 9. (MTI) Szabó Lőrinc a Német–Magyar Társaság rendezésében 
kedden este Berlinben költői estet tartott. Az előadótermet teljesen megtöltő közön-
ség soraiban jelen volt többek között Sztójay Döme m. kir. titkos tanácsos, berlini 
magyar követ is. Freyberg altengernagy, a Német–Magyar Társaság ügyvezető elnöke 
üdvözölte a magyar költőt és méltatta Szabó Lőrinc érdemeit. Ezután a magyar költő 
előadást tartott a legutóbbi weimari költői találkozón szerzett benyomásairól. Végül 
a Schiller-színház egyik művésze Szabó Lőrinc verseiből adott elő.55

Bécs, december 12. Szabó Lőrinc a kiváló költő németországi útja során Bécsben 
a Német–Magyar Társaság meghívására költői estélyt adott és azon a weimari költői 
találkozáson szerzett benyomásairól olvasott fel. Helmut Kraus, a Burg-színház mű-
vésze olvasott fel verseiből. Az estélyen megjelent vitéz van der Venne bécsi magyar 
főkonzul, Rohan Károly herceg, a bécsi Német–Magyar Társaság elnöke, valamint 
több társadalmi és művészeti előkelőség. A magyar költőt a közönség szeretettel fo-
gadta és előadása után meleg ünneplésben részesítette.56

Amint az újságcikkekből is kitűnik, Berlinben a Móricz-előadás elmaradt, mivel a tanul-
mány fordítása nem készült el, ezt Szabó Lőrincné berlini és bécsi naplója írja le.57 Ehe-
lyett a már németül is megvolt weimari útleírását olvassa fel. Az Europäische Literatur58 
hírei között magyar vonatkozásban a következőket írja:

Ungarn. Anfang Dezember vorigen Jahres las der Sprecher Ungarns in der Euro-
päischen Schriftstellervereinigung, lörinc Szabó, im Rahmen einer Veranstaltung der 
Deutsch-Ungarischen Gesellschaft aus Tagebuchblättern über das Weimarer Dichter-
treffen im Oktober vorigen Jahres. Der bekannte ungarische Lyriker zeigte eine feine 
Einfühlung in des deutsche und europäische Geistesleben. Den Ausführungen Szabós 
folgte der Vortrag einer Anzahl ausgewählter Gedichte durch Wolfgang Lukschy vom 
Schillertheater, Berlin. Das Lyrische Schaffen Szabós wurde von einem interessierten 
Hörerkreis mit starkem Beifall aufgenommen. [„Magyarország. Múlt év decemberé-
nek elején az Európai Íróegyesület Magyar Sprechere, Szabó Lőrinc A Német–Ma-
gyar Társaság rendezvényén felolvasást tartott a múlt év októberi weimari írótalálko-
zóról írott naplójából. Az ismert magyar lírikus mély átélést, érdeklődést mutatott  
a német és az európai szellemi élet iránt. Szabó fejtegetéseit követően számos ver-
sét a berlini Schiller Színház előadóművésze, Wolfgang Lukschy olvasta fel.”]

54 Az Esti Magyarország 1942. december 5-i számának 7. oldalán: Szabó Lőrinc két előadása Németor-
szágban.

55 Az Esti Magyarország 1942. december 9., szerdai száma a 7. oldalon Szabó Lőrinc költői estje Berlin-
ben címmel jelenti.

56 Az Esti Magyarország 1942. december 12-i száma pedig a 7. oldalon Szabó Lőrinc előadóestje Bécsben 
címmel ír beszámolót.

57 PIM Kézirattár, hagyatéki letét.
58 Az Europäischer Schriftstellervereinigung folyóiratának 1943. évi, 2. évfolyam, 2. számában.
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A Deutsch-Ungarische Gesellschaft rendelkezésünkre álló jelentése 1942 áprilisa és 1943 
áprilisa közötti időszakot foglalja magába, ez pedig arról tájékoztat, hogy az 1942. de-
cember 8-i berlini, majd a bécsi előadásán annyi lelkes hallgatót tudott toborozni, hogy 
máris meghívták 1943 áprilisba Münchenbe és Stuttgartba, a beszámoló az ekkor Farkas 
Gyula szerkesztette berlini Ungarische Jahrbücherben jelent meg:

Als erster Dichter-Abend der Gesellschaft wurde am 8. Dezember 1942 in Berlin eine 
sehr stimmungsvolle Veranstaltung durchgeführt, bei welcher der ungarische Lyriker 
Lőrinc Szabó über seine Eindrücke beim Europäischen Dichtertreffen in Weimar be-
richtete. Anschließend brachte Wolfgang Lukschy (Schiller-Theater Berlin) Werke 
von Szabó in Erstübersetzung zum Vortrag. Der gleiche Dichter-Abend wurde von 
der Zweigstelle Wien durchgeführt. [„1942. december 8-án Berlinben a Társaság egy 
hangulatos irodalmi estet tartott, ahol a magyar költő, Szabó Lőrinc beszámolt benyo-
másairól a Weimarban tartott Európai Írótalálkozóról. Ehhez kapcsolódva adta elő 
Wolfgang Lukschy (Schiller Színház, Berlin) Szabó Lőrinc műveinek fordításait. 
Ugyanezt az irodalmi estet ismételte meg a Társaság Bécsben.”]59

A sorozatban Szabó Lőrincen kívül Cs. Szabó László is szerepelt,60 Németh László terve-
zett előadása személyes okra hivatkozva elmaradt.61

Szabó Lőrinc utoljára Stuttgartban tartott előadást a Deutsch-Ungarische Gesellschaft 
meghívására, ekkor Lóci fia társaságában meglátogatta a Boden-tó partján, Überlingen-
ben lakó Carl Rothét.62 A Rothénál tett látogatásnak köszönhetően értesülünk egy – már 
idézett – táviratból a feltételezhető müncheni előadásról is: Carl Rothe 1943. június 7-i, 
„Lorenz Szabo Reginapalast 8751 Muenchen” címre küldött távirata pedig a müncheni 
előadás időpontját jelezhet.63

59 Ungarische Jahrbücher, 23 [1943] 332–333.
60 1943. február 23-án, amint azt a Reggeli Magyarország 1943. február 25-i száma írja: Cs. Szabó László 

előadása Berlinben.
61 Lásd levelezését Farkas Gyulával, in: A hazatérő Farkas Gyula. Írások, dokumentumok a kitagadott 

irodalomtudós életéről és műveiről. Szerkesztette Futaky István, Kesztyűs Tibor, Universitas Könyvkiadó, Bp., 
2003. 124.

62 Erről Farkas Gyula Berlinből írott leveleiből értesülünk: „Mikor e sorokat írom, Téged Stuttgartban 
ün nepelnek s nekem őszintén fáj, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz és mégsem lehetünk együtt.” (1943. 
jú nius 9., MTAKK Ms 4680/224.); „…nagyon megörültem überlingeni levelednek, csak kétszeresen sajnáltam, 
hogy nem lehettem Veled. Képzelem, hogy Lócinak milyen élményt jelentett a nagy utazás. Weitz kisasszony 
elragadtatással számolt be rólatok.” (1943. június 21., MTAKK Ms 4680/225.)

63 „Willkommen Freitag den 11. Mittaggs Aussteigen Bahnhot Ueberlingen Ost = Carl Rothe” (www.
kakanien.ac.at/beitr/materialen/UReber1.pdf/20/04/2002. 12–13. Lásd még erről: Ungarische Jahrbücher 
23 [1943] 333.: „Lőrinc Szabó hat durch diese Vortragsabende einen begeisterten deutschen Gesellschaft Mün-
chen und Stuttgart eingeladen.” 1944-ben már nem jelenik meg az Ungarische Jahrbücher, tehát ezen az úton 
az előadásról német beszámolóval nem rendelkezünk. Lásd korábban az „...úgy éreztem magamat, mint egy  
keresztrefeszített” című fejezet 53. számú jegyzetét. Egy adat, az 1943. június 19-i berlini előadás makacsul 
visszaköszön az én könyveimben is (Szabó Lőrinc pályaképe, Szabó Lőrinc: Huszonöt év). A müncheni és stutt-
garti előadások és a Farkas Gyula-levelek ismeretében ugyanakkor ez az adat nem látszik reálisnak, sőt Edith 
Dust Berlinből 1943. október 25-én küldött levele egyenesen kizárja: „Es war sehr schade, dass Sie im Juni im 
Anschluss an Ihre Lesungen nicht von München oder Stuttgart einen Abstecher nach Berlin gemacht haben.” 
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És utazott a háború előtti Belgrádban64 és a háború alatti Bulgáriában,65 az általa Né-
metországban szerkesztett Kazinczy-Könyvtárba fordított három tizenkilencedik századi 
klasszikus kisregényt.66 Szabó Lőrinc 1939-es berlini előadásán vezette fel a sorozat ötle-
tét, és ezt támogatta utóbb a vállalkozás tanácsadója Farkas Gyula Berlinben élő profes-
szor, a Collegium Hungaricum igazgatója. A PIM Kézirattára hagyatéki letétjében talál-
ható a levél, amelyben a sorozat elindításáról tájékoztatja a berlini professzor a magyar 
költőt: „Kedves Lőrinc, alig hogy visszaérkeztem Berlinbe, felkeresett egy itteni kiadó, 
pontosan azzal a tervvel, mely a Te fejedben született meg. Különös találkozás! Ezzel a kia-
dóval a Deutsch–Ungar. Gesellschaft nevében már szerződést is kötöttünk, azzal a fel tétellel, 
hogy a fordításokat teljesen Tereád bízza. A kiadó közben már két levelet is írt Neked 
ebben az ügyben és én ezekkel a sorokkal csak igazolni akarom, hogy az ügy igaz s hogy 
én vigyázok az érdekeidre és arra, hogy a terv a Te elgondolásod szerint, a Te irányításod 
mellett valósuljon meg. A pénzügyi részt a kiadó intézi, de mivel mi meglehetősen nagy 
terheket vállalunk, gondom lesz rá, hogy a fordítói tiszteletdíjak tisztességesek legyenek. 
A kedves Tieidet melegen üdvözölve igaz barátsággal ölel F Gyula (1940. jan. 3.). Szabó 
Lőrinc Keller Tükör a cica, Storm Aquis submersus, Droste-Hülshoff A zsidóbükk című 
kisregényét fordítja, ezek a kötetek 1941-ben meg is jelentek, átjavítja Mikes Lajos ko-
rábbi Kohlhaas Mihály-fordítását,67 leánya pedig Fouqué Undine című elbeszélését for-
dítja68 (ez utóbbinak korrektúráját a Volkmann utcai Szabó Lőrinc könyvtárban 1974-es 
monográfiám írása idején még láttam). A fordítások egy részét (Keller, Storm, Kleist) 
1940-es katonasága idején készíti a költő, feleségével váltott leveleinek nagy része ezek-
ről készített beszámolója, illetőleg utasítások a gépeltetésre, összeolvasásra, és továbbí-
tásra.69 A megjelent és az előkészületben volt kötetekről az Ungarische Jahrbücher című 
kiadványban 1943-ban számol be Annemarie Weitz: „Unter den Veröffentlichungen der 
Gesellschaft findet die Herausgabe der deutschen und ungarischen Buchreihe besondere 
Anerkennung. Es handelt sich dabei um Erstüberzetzungen deutscher und ungarischer 
schöner Literatur, die in Form einer Reihe »Meister deutscher Dichtung« und einer »Un-
garischen Buchreihe« herausgegeben werden. – Die ersten drei Bändchen Storm Aquis 

(MTAKK Ms 4680/184.) [„Nagy kár, hogy júniusban Münchenben vagy Stuttgartban történt felolvasása után 
nem tett egy vargabetűt Berlin felé.”]

64 Szabó Lőrinc: Belgrádi tavasz, Új Idők, 1941. március 23. 343–344.; könyvben: uő: Emlékezések és 
publicisztikai írások, i. k. 554–557. Valamint: Szabó Lőrinc: [Pohárköszöntő], in: Szabó Lőrinc: Emlékezések 
és publicisztikai írások, i. k. 553–554.

65 Szabó Lőrinc: Magyar írók Bulgáriában. Esti Magyarország, 1942. március 21., Tűztánc, Rila, rózsa-
olaj. Esti Magyarország, 1942. március 23., Kelet és kikelet. Koratavaszi utazás Bulgáriában. Magyar Csillag, 
1942. május, 263–269. Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 623–634. Történetét 
megírtam és útját végigjártam az év ugyanazon napjain, hasonlóképpen részt vettem a követség március 15-i fo-
gadásán: Льоринц Сабо в Бългрия. (Перев.: Юлия Крумова.) = Льоринц САБО: Фортисимото на щуреца. 
София, 2000, Унгарски културен институт. 5–10. п.

66 A sorozatot kiadó berlini Német–Magyar Társaság főtitkára Magyarországon végzett, magyar témákban 
dolgozó irodalomtörténész volt, Ludwig Spohr, akinek korai halálával (a háború elején elesett) a vállalkozás is 
abbamaradt.

67 A korábbi nyomtatott szövegen végzett nagy terjedelmű autográf javítás a PIM Kézirattárának hagyatéki 
letétjében.

68 Ez utóbbinak a korrektúráját a Volkmann utcai Szabó Lőrinc-könyvtárban 1974-es monográfiám írása 
idején még láttam.

69 Lásd: Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet.
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submersus, Droste Hülshoff Die Judenbuche, und Keller Spiegel, das Kätchen in der me-
isterhaften Übertragung von Lörinc Szabó sind im vergangenen Jahr erschienen. Eben-
falls stehen Goethe Die Leiden des jungen Werther, Kleist Michael Kohlhaas, und Fouqué 
Undine, übersetzt von Lőrinc Szabó, vor der Herausgabe” (334). Ezek a fordítások is ké-
szen voltak, utóbb a költő neve alatt szerepeltek volna, dehát a beszámolóból is kitűnik, 
hogy a megjelenés stádiumáig nem érkeztek el. A PIM Kézirattára hagyatéki letétjében 
van egy átutalási számla, a sorozat kiadójától érkezik a fordító-költő számára:

És részt vett a Goebbels minisztériuma által összehívott weimari,70 majd a Kállay-kor-
mány által kezdeményezett, Antal István nemzetvédelmi miniszter által szervezett lilla-
füredi írótalálkozón.

70 Lásd Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című 
fejezetet, 316–326.
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Thomas Mann Londonból kollaborációnak nevezi – joggal – a megszállott Európa 
íróinak részvételét a náci szervezte weimari irodalmi napokon:

A görög monda szól egy királyról, Midászról, aki mindent arannyá változtatott, 
amit megérintett. Hogy olyan érintés is létezik, mely mindent, a legnemesebbet is, 
egy szempillantás alatt sárrá változtat, ezt éljük meg most: ez a nemzetiszocializmus, 
melynek megadatott ez az undorító képesség. A kor összes gondolatát, mely a szellem 
és a jövő akarásából született, a társadalmi élet tökéletesítésének vágyából minden jót és 
jó szándékút magához ragad, ellop, elferdít, fonákjára fordít, megront és bepiszkol, 
visszataszítóvá torzít, hogy az undor és a pokol bűzét árassza – minden, amit megra-
gad – és mindent megragad –, kezeiben sárrá válik és szennyé. Én jókor megmondtam 
és újra mondom: a kontár megrontás eleme a legerősebb és legjellemzőbb ebben 
a borzalmas jelenségben. Megrontott minden eszmét, melyek mellett a legjobbak tet-
tek hitet az egész világon, és olyat csinált belőlük, amiről egyetlen tisztességes ember 
sem akar tudni többé…

Európa! A nemzetiszocializmus valóban azon van, hogy az „Európa” eszmétől is  
elvegye a kedvünket: igen, romlásba döntötte, mint ahogy egyetlen más eszmét sem. 
„Európa egy akar lenni” – mondta egykor Nietzsche. „Mi, jó európaiak” – tőle szár-
mazott e szó, ugyanúgy, mint az „európai kisállamosdi”, melynek véget kellene vetni. 
„Európa” fogalma kedves volt nekünk és drága, gondolkozásunknak és akaratunk-
nak természetes. Ellentéte volt a provinciális szűkösségnek, a bornírt egoizmusnak, 
a nacionalista nyerseségnek és műveletlenségnek; szabadságot, tágasságot, szellemet 
és jóságot akart. „Európa”, ez színvonal volt, kulturális mérték: egy könyv, egy mű-
alkotás akkor volt jó, ha elért az európaiig: csak akkor voltunk jó, magasabb rendű 
németek, ha európaiak voltunk. A nemzetiszocializmus pártját fogta az ügynek. Ő is 
azt mondja: „Európa” – de éppúgy, ahogy „forradalmat” vagy „békét” vagy „hazát” 
mond. Nem Németországnak kell európaivá lennie, hanem Európának németté. A né-
pek elkeseredett ellenállása közepette, vérben gázolva, jajveszékelés és átok hangjától 
körülvéve, érzéketlenül egy olyan gyűlölet iránt, amelyet még a föld egy népének sem 
kellett elviselnie soha, azon munkálkodik, hogy Európából a monopolista Németor-
szág egy jelentéktelen, megférfiatlanított, csökkent szellemiségű, kizsákmányolt rab-
szolgafajoktól csak ritkán benépesített tartozékát hozza létre, egy német „védnöksé-
get”, a szó legbecstelenebb értelmében… És mindaz, amit Európáról mint egészről 
képzel, ahogyan erről gondolkodik, ahogyan tiszteli és szereti, kiderül abból a válasz-
ból, amit egy német vezérkari tiszt a mexikói katonai attasénak arra a kérdésére adott: 
mit tennének a németek, hogy megoldják a lázadás és az éhség problémáját Európá-
ban. „Egész Európa éhen halhat”, mondta a német, „csak a mi Wermachtunk kielégí-
tően el legyen látva. El vagyunk szánva, hogy inkább kiirtjuk az egész civil lakossá-
got, mintsem kapituláljunk.” Férfiszó, egy jó német-európai szava. Talán épp akkor 
hangzott el, amikor Weimarban a Goebbels által egybehívott „Európai Írókongres-
szus” ülésezett, a szegény Hans Carossa elnökletével és Észak, Dél és Kelet, Nyugat  
mindenféle író-Quislingjének és irodalmi együttműködő szolgájának részvételével. Ha-
lálos tréfa, mint ez az írókongresszus, Hitler Európája minden ízében – egy nagy és 
régóta megvalósulásra érett eszme alávaló kiforgatása és bemocskolása. Meg is fog 
valósulni, de ha Isten is úgy akarja, nem a nácizmus gyalázatos stílusában. Általános 
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szellemi újjáépítő munkának kell elkezdődnie, ha Hitler verve lesz – már most el kell 
kezdődnie ahhoz, hogy leverjék. A gorilla Midász kontárkodása után újjá kell teremteni 
a szocializmus, a forradalom, a béke és a hazaszeretet eszméjét. Helyre kell állítani 
mindenekelőtt és mindezzel együtt az „Európa”-eszmét, mely a legjobbak szívében 
a szabadság, a népek megbecsülése, a rokonszenv és az emberi együttműködés esz-
méje volt, és ismét ezzé kell válnia.71

Mintha Szabó Lőrinc 1935-ös Szun Vu Kung lázadása című versét olvasnánk. Vagy a Vang-
An-Si című – mindkét totalitárius rendszer felé vágó – balladáját. Thomas Mann a klas-
szikus polgári retorikával fogalmazott szövege, és Szabó Lőrinc a politikai fertőzést is 
átélő-megszenvedő szövege egymásra rímel.

Csakhogy a közép-európai térségben az országok vezetői is ellátogattak a „gorilla Mi-
dászokhoz”, létezésük kényszerűen, lazább-kötöttebb kapcsolatok függvényeként alakult 
először pár évig Berlin, a háború után újabb évtizedekig Moszkva függőségében.

Thomas Mann ugyanakkor különbséget tesz a humanista németség-eszmény (hang-
súlyosan beleértve a nietzschei változatát) és a nácizmus között. Szabó Lőrinc is megkü-
lönbözteti a kettőt, Illyéssel egymást bemutató önportréjában, 1940 decemberében:

– Igen, van közöttünk ellentét. Te inkább a német életformához vonzódsz…
– Nem az életformához!
– A német kultúrához. Ebben a tekintetben homlokegyenest más nézeten vagyunk.72

Szabó Lőrinc részvételében – korabeli dokumentum tanúsága szerint – kétarcúság nyilvá-
nult meg: weimari útján73 felszólalt – a náci kívánalmakkal vitatkozva; védőbeszédé ben 

71 Thomas Mann: Deutsche Höhrer! Fünfundzwanzig Radiosendungen nach Deutchland. Insel-Verlag, Leip-
zig, 1970. 70. kk. A fordítás Kiss Endre munkája.

72 Ünnep, 1940. december 19..
73 A Deutscher Dichtertag 1942. októberi magyar résztvevője Szabó Lőrinc volt. Utazásáról a Magyar Csil-

lag 1942. december 1-jei számában (387–397.) és két interjúban számol be (A szellem a vulkanikus idők ellenére 
egész Európában él! címmel a Film, Színház, Irodalomban, 1942. 1942. október 23–29., és Az európai írók és 
költők második weimari találkozója címmel a Berlini Visszhang 1942. november 1-jei számában) számol be 
a politikát kikerülő hangnemben. Kiutazását még Ullein-Reviczky Antal, a külügy sajtóosztályának vezetője 
intézte, hazatérve már utódjának, Zilahi-Sebess Jenőnek, a külügyminisztérium kulturális osztálya vezetőjének 
küldi beszámolóját. A beszámoló levél feltehetőleg egy előző napi fogadás szóbeli eszmecseréjének rögzítéséül 
szolgált, ugyanis Szabó Lőrinc a beszámoló keltezésén megjelölt nap előtt 1942. november 7-én részt vett Zila-
hi-Sebess Jenőnek a bolgár írók tiszteletére rendezett villásreggelijén a Gellért Szállóban. Szabó Lőrinc „1942. 
XI. 14”-én Zilahi-Sebess Jenő miniszteri titkárnak írott intern beszámolóját a Harminchat év 1. kötetének jegy-
zeteiben közöltem, 674–680. A levél gépiratos másolata jelenleg a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében található. 
Zilahi-Sebess Jenő (1910–?, nevét váltogatva kötőjellel és anélkül írják) Zilahi-Sebess Dénes államtitkár fia. 
Jogi doktorátust szerzett; 1935–1936-ban külügyi fogalmazói szaktanfolyam hallgatója volt. 1936-tól 1945-ig 
a Külügyminisztérium tisztviselője: Próbaszolgálatot a nemzetközi magánjogi osztályon teljesített; 1936. ok-
tóber 1-jétől miniszteri segédfogalmazó, 1937. június 30-tól minisztériumi fogalmazó. 1937-től a nemzetközi 
büntetőjogi és rendészeti osztályon, 1938-ban a miniszteri kabinetben tevékenykedett. 1939. június 30-tól mi-
niszteri segédtitkár, 1940-től a sajtó- és kulturális osztály helyettes vezetője, 1941. december 24-től miniszteri 
titkár, 1942. augusztus 24-től a kulturális osztály vezetője. 1943. november 6-tól 1944. március 23-ig a brassói 
m. kir. konzulátusnak ideiglenesen megbízott vezetője miniszteri titkári rangban. 1944. március 24-től a sajtó 
osztály vezetője. A Turáni Társaság választmányának tagja, a Magyar érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa 
(1939) volt. Egy 1944. január 10-i levele – melyben a költő Rádióban elhangzott Villon-előadására reagált elis-



271

1945-ben így emlékezik vissza: „Életemnek, – hogy úgy mondjam – ez volt a legnehe-
zebb csatája. […] Finnország, Románia, Bulgária (országok, melyek előbb ugrottak ki 
a háborúból, mint mi) valamennyien tagok voltak. Magyarországon viszont még a nem-
zeti tagozat sem alakult meg: az egész ügy elaludt!”74 Az intern beszámoló, amelyet haza-
térte után Szabó Lőrinc készített, pontosan mutatja a kicsinyesen bürokratikus megoldás-
kereső igyekezetet, amellyel az egész ügyhöz közelített Szabó Lőrinc, ugyanakkor azt 
a baráti mentőakciót is, amely majd 1944-ben bontakozhat ki igazán, a végveszély idején, 
és mutatja a költő feltétlen különállását, személyes integritásának megőrzését hangsúlyozó 
nagyvonalú magatartását. Szerencséje volt: talált egy partnert Carl Rothe személyében, 
aki szétválasztotta magában a náci hivatalnokot és a kultúrát és az emberi értékeket 
szolgáló mentő munkálkodót, ő majd bekapcsolódik az angol kapcsolatok felvételével az 
aktív mentési munkálatokba, sőt – éppen Szabó Lőrinccel konzultálva, a költő megelőző 
látogatásának tapasztalatait figyelembe véve – kezeli bulgáriai munkáját.

Nagyságos
Zilahi-Sebess Jenő min. titkár úrnak
A külügyminisztérium kulturális osztályának
Vezetője

Budapest
Úri u. 18.

Igen tisztelt titkár úr,
Kedves Barátom!
Miként a minap személyes találkozásunk alkalmával szó esett róla, nemrég Weimar-
ban jártam az Európai Író-Egyesülés kongresszusán, mint meghívott vendég és mint 
magyar megbízott. Kiutazásom előtt Ullein-Reviczky Antal őexcellenciájával és Zieg-

meréssel – arra enged következtetni, hogy ő és Szabó Lőrinc baráti viszonyban voltak. (MTAKK Ms 4688/86.) 
1945 után külföldre távozott; Cs. Szabó László egy beszélgetésünk során megemlítette, hogy egyszer a párizsi 
metróban találkoztak, de ellenkező irányú mozgólépcsőn haladtak, így csak inthettek egymásnak, a mozgólép-
csőről lejutva hiába kereste, többet nem találkoztak.

Szabó Lőrinc íróasztalában találtam az MTI kőnyomatosából egy „1941. október 27. 9 óra 23 perc” dátu-
mozású híradást is: „Berlin, október 27. (Magyar Távirati Iroda) A vasárnap megnyílt német könyvhét beveze-
téséül Weimarban három napon keresztül hagyományos író- és költőtalálkozót tartottak, amelyen 15 ország írói 
és költői vettek részt. Magyarországot az érdekes irodalmi eseményen Szabó Lőrinc képviselte.” „Akkor nem 
utazhattam ki” – írja utóbb minisztériumi intern beszámolójában, a sajtóközlemény mégis megjelent, egy újabb 
mendemondának adva alapot (azóta az MTAKK-ban van: MTAKK Ms 2278/29.):

KÉP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 212., 214.
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ler Vilmos sajtóelőadó úrral volt megbeszélésem, az ő kérésükre most be szeretnék 
számolni neked a tapasztalataimról.

Könnyebb áttekinthetés kedvéért csoportosítom az anyagot.

I. Az Európai Író-Egyesülés

Mindenekelőtt a meghívó egyesülésről néhány szót. Az Europäische Schriftsteller-
Vereinigung a birodalom kezdeményezésére tavaly jött létre, 1941 őszén tartotta első 
kongresszusát Weimarban. Akkor nem utazhattam ki, magyar részről Nyírő József ba-
rátom volt jelen. A vezetőség őt kérte fel magyar Sprecher-nek, képviselőnek, a meg-
tisztelő megbízást azonban nem vállalhatta el, mert nem volt budapesti lakos és – mint 
mondta – mert nemigen ismeri irodalmi életünk belső dolgait. Engem ajánlott tehát 
maga helyett, így kerültem Ullein-Reviczky követ úrhoz és a külügyi sajtóosztály 
mindenképpen támogatta utazásomat. Az Egyesülés maga a mai Európa íróinak baráti 
egyesülete, szellemi köre kíván lenni, s tulajdonképpen még mindig a szervezés stá-
diumában van. Német hivatalos helyektől, legalább elvben, független; elnökét, Hans 
Carossát, igen nemes költőnek és rendkívül tiszteletreméltó, komoly prózaírónak is-
merem a műveiből, nagy és mély sikereit igazi írói kvalitásainak köszönheti; és igen 
okos, tiszta művész benyomását keltette bennem Carl Rothe, az Egyesülés főtitkára, 
aki csak négy-öt éve szerepel, mint író, akiről a legjobb kritikai véleményeket hallot-
tam, s magam is a legjobb emberi véleményt formálhattam. Az ő személyük általános 
megítélés szerint arra mutat, hogy az Egyesülés a jelen követelményeinek megértése 
mellett a tiszta szellemiséget kívánja szolgálni. Az Egyesülés alapszabályokban lefek-
tetett célja a személyes érintkezés és találkozás előmozdítása az európai nemzetek írói 
közt, közös feladatok megtárgyalása és tisztázása az irodalom minden ágában és szak-
értői tanácsadás jogi és gazdasági kérdésekben. Székhelye: Weimar. Nemzeti csoport-
jai vannak, melyeket a Sprecherek képviselnek, személyüket az elnök hagyja jóvá, az 
ő Tanácsuk támogatja az elnököt. Tagnak csak meghívás útján és nem jelentkezéssel 
lehet belépni, a tagokat a Sprecher ajánlja az elnöknek. Tagot csak becsületbevágó 
magatartás vagy az Egyesülés céljai ellen történt nyilvánvaló vétkezés esetén zárhat 
ki az elnök. Évi tagsági díj: 10 M. Közgyűlés évente Weimarban, Sprecherek összehí-
vása akár máskor is. Az elnök mellett két (más nemzetiségű) alelnök van, az ügyeket 
a főtitkár viszi, az állások tiszteletbeliek. A németek Rothe főtitkárt felmentették ka-
tonai szolgálata alól, hogy hivatalát elláthassa, Überlingenben lakik, a Bodeni-tónál.

II. Külsőségek

Az Egyesülésnek nincs megfelelő hivatala, ezért a kongresszus megszervezésére a pro-
pagandaminisztérium szervezetét vette igénybe, amely különben ugyanakkor – okt. 
7–11. – hívta össze a Deutscher Dichtertagot. Tizenöt országból mintegy hatvan kül-
földi író utazott Weimarba. A németek az elképzelhető legnagyobb szívélyességgel 
bántak velünk, és nyilván sokat áldoztak arra, hogy az egész kongresszus impozáns, 
instruktív és kellemes legyen. Messze Északtól a messze Délig összegyűjtötték 
vendégeiket, maguk intézték a vízumot, beutazási engedélyek dolgát, vasúti jegyeket, 
hálókocsikat adtak, sok helyről repülőutazást biztosítottak a meghívottaknak. A meg-
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hívottakat részben már Berlinben várták, fogadták, kalauzolták, színházba stb. vitték, 
lakásukról és ellátásukról gondoskodtak. Sok delegáció a hivatalos időpontnál hama-
rabb érkezett és tovább maradt. Berlinből Weimarba foglalt vagon, foglalt helyek az 
étkezőkocsiban; Weimarban a legjobb szállodákban helyezték el, az Erbprinzben és  
a Haus Elefantban, a külföldieket. Kitűnő Quartieramt gondoskodott mindenféle jegy-
ről és tanácsadásról, élelmiszerjegyeket az „urlauber”-karték alapján kaptunk, több-
nyire fölfelé kikerekítve. Az egyes étkezéseknél nyomtatott bonokkal fizettünk, min-
den vendég száz márka zsebpénzt kapott borravaló, taxi, egyéni fogyasztások stb. 
céljára. A külsőségek fényét mindenféle városi, thüringiai és birodalmi polgári, kato-
nai és pártelőkelőségek részvételével is növelni kívánták.

III. A teljes „Dichtertreffen” keretében

A kongresszus az említett német egyetemes Költői Napok keretében ülésezett. Mint-
egy négyszáz német író volt jelen, az ő ünnepségeikből azonban minket tulajdonkép-
pen csak a megnyitó és a záróünnep illetett, noha udvariasságból és érdeklődésből 
elmentünk néhány előadásukra, míg ők nem vehettek részt csak egy kisebb töredé-
kükkel a széles körű európai kongresszuson. Az alkalom több nagy német kiadót is 
Weimarba hozott. Német írók sokan voltak egyenruhában, a frontról jöttek, Belgium-
ból, Párizsból, a Kaukázusból, szabadságot kaptak erre az alkalomra. Műsorukat és 
az összes résztvevők névjegyzékét egy-egy füzetben mellékelem. A németeknél sok 
előadás érintette közvetlenül a háborút, az állami aktusoknál pedig – amelyeken, mint 
említettem, a külföldiek is jelen voltak – a külsőségek igen erőteljesen hangsúlyoz-
ták a mai háborús világot (pártalakulatok, zászlók a pódiumon, harsonák stb.). Ez  
a keret nem találkozott mindenkinek a tetszésével, bár nyíltan senki sem tette szóvá. 
Egyéni impresszióm: a németek nyilván nagyon szeretnék, hogy – legalább hallgató-
lagosan – mindenki vállalja az új Európa és az új lelkiség általuk elképzelt, helyeselt, 
de pontosan sehol sem körvonalazott eszményét. Ezen a ponton a kulisszák mögött 
történhettek kezdeményezések, hogy a jövőben csökkenjék a harcias külsőség és az 
európai kongresszus már legközelebb is jobban különváljék a Deutscher Dichtertag-
tól. A német költőnapok keretében történt az egész napos eisenachi kirándulásunk is 
Wartburgba (rengeteg fényképész, mozifelvétel stb.) és természetesen együtt voltunk 
német írótársainkkal a Weimarban rendezett színházi előadásokon (Schiller, Calderon) 
és a koncerten, amelyre Giesekinget hozták le. A társadalmi ünnepségeken részben 
valamennyi költővendég, részben csak a külföldiek, sőt néha – pl. a Gauleiter magán-
lakásán – csak a külföldi Sprecherek és egyes meghívott német írók és előkelőségek 
vettek részt.

IV. Az Európai Egyesülés ülései

Európából valamennyi szövetséges, baráti és semleges állam elküldte képviselőit, csak 
Svédország nem, illetve onnan egy finn költő utazott Weimarba a finn delegációval. 
Mikor előre kérdést kaptam még Budapesten, hogy kit hívjanak meg még vendégnek, 
Illyés Gyulát és Zilahy Lajost ajánlottam. Minthogy ők nem mehettek, rajtam kívül 
most csak Nyírő volt még jelen mint magyar író. Az az érzésem, hogy az általános 
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szívélyességen belül kissé még előzékenyebbek voltak irányunkban a vendéglátóink. 
Az Egyesülés a két szomszédos nagy hotel egy-egy kisebb termében tartotta üléseit 
és a részleteket megtárgyaló külön megbeszéléseket a Sprecherek és a főtitkár közt.  
A tárgyalás német, olasz, és francia nyelven folyt, tolmács mindent azonnal fordí-
tott. Az Olaszországban időző, gyengélkedő Carossa helyett Koskenniemi finn költő 
és egyetemi tanár s eccelenza Farinelli elnökölt, a megbeszéléseket Carl Rothe ve-
zette, legtöbbször jelen voltak rajtuk a miniszteriális urak is. Közvetlen hang ural-
kodott, úgyszólván barátias eszmecsere, ami lassankint lehetővé tette kényesebb, 
de kikerülhetetlen kérdések fölvetését is. Ezeket Rothe diplomatikus nyugalommal 
és előzékenyen igyekezett áthidalni, a miniszteriális urak ilyenkor nem szóltak a vi-
tába. Úgy látszik, Rothénak bizonyos mérsékelt szabadsága volt olyan helyzetek át-
hidalására, amelyeket a birodalom – ez az érzésem – a maga emberei közt nem föl-
tétlenül látna szívesen kialakulni. A norvég delegátus előadást tartott hazája régi és 
új költészetéről, az olasz a modern líráról, mindkettőt sokszorosítva még két nyelven 
szétosztották. A Sprecherek jelentést tettek arról, hogy hol tart a szervezés hazájuk-
ban. Ezeknek a során meglepetések is adódtak; pl. a flamand delegátus bejelentette, 
hogy gyakorlatilag nem tud otthon különbséget tenni flamand és holland nyelv és iro-
dalom közt, s ezért kéri a kettéválasztás mellőzését; ugyanez ismétlődött a vallonok 
esetében; komplikált helyzetkép után reményteljes kilátást festett a francia kiküldött. 
Több ország már készen volt a taglistájával, némelyik szerintem képtelenül sok tag-
gal jelentkezett; a spanyol patetikusan a maga világnyelvét kívánta negyedik tár-
gyalási nyelvnek. Nyilvánvaló volt, hogy tulajdonképpen még mindig szervezkedési 
alapelveket kellett tisztázni, az elméleti felszólalások végeredményben mind ebben 
csúcsosodtak ki. Én magam – hangsúlyozva, hogy most mint magánember beszélek –  
ismertettem általánosságban a magyar helyzetet, a legjobb írók ragaszkodását az egyéni 
nézethez, esztétikai és egyéb tekintetben, megemlítettem itt egész irodalmunkat ös-
szefogó írói egyesület hiányát, s azt, hogy emiatt mindenkivel egyénenkint lesz majd 
célszerű beszélnem a meghívásokról; kifejtettem, hogy legelsősorban a tehetséget 
és a teljesítményt gondolom irányadónak; szóvá tettem, hogy egy meg nem nevezett 
országból, ez Bulgária volt, nem hívták meg a legjobb költőt, mert évekkel ezelőtt 
valami jelentéktelen tiltakozást írt alá,75 s megkérdeztem, hogy ilyen esetekben mi 
a vezetőség felfogása, rögtön hozzáfűzve a magamét, amely szerint politikával mi le-
hetőleg ne törődjünk; bizonyos homályos, illetve túl általános értelmű alapszabály-
pontok pontosabb értelmezését kértem, végül pedig a zsidótörvény idevágó pontjai-
nak félreérthetetlen tisztázását, még hangulati vonatkozásokban is. Több országban 
zavar volt ugyanis afelől, hogy nem ér-e esetleg akaratlan megbántás egyes írókat, ha 
elfogadják a tagságot és később kiderül, hogy – mondjuk – zsidó feleségük van. Az 
utóbbi kérdést további „Einzelbesprechungok” során a főtitkárral és a miniszteriális 
urakkal teljesen tisztáztuk: zsidó feleség nem akadály. Az előbbi pontok pedig igen 
fontos és napokon át megújult vitákat eredményeztek, a kvalitás vitáját és a politikáét. 
Végeredményben aztán a főtitkár a teljes ülésen hangsúlyozottan leszögezte, hogy 
igenis a kvalitás legyen irányadó, ami pedig a politikai múltat és felfogást illeti, szó 

75 A bolgár költő, akivel 1942-es márciusi szófiai látogatásán ismerkedett meg, Eliszaveta Bagrjana volt, 
két versét le is fordítja magyarra, és ezeket be is illeszti majd az Örök barátaink második, 1948-as kötetébe.
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szerint ezeket mondta: „Vonalat húzunk alája, a múlttal nem törődünk és kiváló írót 
csak vak gyűlölet (blinder Hass) esetében nem hívunk meg.” Egyéb elvi döntések: 
legközelebb sajtó és fotográfusok nagy külsőségei nélkül ülünk össze, nem tartoznak 
közénk újságírók, tudósok, hivatalnokok, irodalomtörténészek, hanem legelsősorban 
költők és szépírók, a Sprecher intézzen mindent egyénileg legjobb belátása szerint 
és Carossa elnökkel szemben vállalt felelőssége tudatában, gondoljunk a fiatalságra  
is, és ne a külső sikert nézzük, s ne felejtsük, hogy később az Egyesülés lényeges 
feladatai közé fog tartozni a kiadói jog, a szerzői jog, a százalékkérdések stb. elvi 
és gyakorlati tisztázása. (Veszély, hogy aki nem tag, hátrányba kerül, nem áll fenn.) 
Megemlítem még, hogy a német írók a külföldiek számára díjat alapítottak: a Spre-
cherek előterjesztése után Carossa elnök döntése alapján évenkint két írót meghívnak 
a birodalomba dolgozni, tanulmányokat folytatni, pihenni vagy nyelvet tanulni, tehát 
minden kötelezettség nélkül, s havonta 1000–1000 márkát adnak neki, hogy nyugod-
tan élhessen és utazhasson. Kérték a többi országtól a példa követését. Weimar városa 
palotát ajándékozott az Egyesülésnek. Sűrűn foglalkozik az európai írók dolgaival 
dr. Ruoff informatív folyóirata, az „Europäische Literatur”, anélkül hogy hivatalos 
lapja lenne az Egyesülésnek. – Általános és teljesen szubjektív érzésem szerint némi 
különbség érezhető a fentiek tekintetében az egész vonalon a németországi írók és 
a hivatalosság felfogása közt annyiban, hogy a hivatalos urak mintegy feltételezni 
látszanak a mai Európa nemzeti szocialisztikus érzületét, míg a nem hivatalosak ilyes-
mire vagy nem számítanak, vagy nem törődnek vele. Nyilvánosság előtt e két felfogás 
között az általam észlelni vélt különbség nem jelentkezik.

V. Megjegyzések és javaslatok

Az elnökségtől felhatalmazásom van rá, hogy magyarországi szervezet megalakítá-
sát szükség esetén mellőzhessem, és minden iroda nélkül egyéni ajánlásokat tehes-
sek; továbbá, hogy a döntéseket időben a szükségesség végső határáig kitolhassam. 
A magyaroknál hallgatólagosan mellőzni fogják annak megkérdezését is, hogy tagja-e  
esetleg az ajánlott író még a PEN klubnak. A tél és a tavasz folyamán előzetes meg-
beszéléseket fogok folytatni, s úgy gondolom, hogy tíz–tizenkét írót sikerül megnyer-
nem, olyan írókat, akik egyrészt kiválók, másrészt pedig hajlandók megérteni a ma-
gyarságnak és a szellem emberének nehéz helyzetét a mai Európában. Engedd meg, 
hogy szükség esetén erkölcsi támogatásért vagy talán más ügyekben is hozzád fordul-
hassak tanácsért, útbaigazításért. Fölösleges kérnem, hogy közléseimet és hozzájuk 
fűzött egyes sejtelmeimet légy kegyes bizalmasan kezelni, még nem tudom, melyik 
írótársamnak mennyit mondok el hosszú levelem tartalmából.

S fölvetnék máris egy gondolatot, amely csak hivatalos támogatással volna meg-
valósítható. Az Europäische Schriftsteller-Vereinigung ún. képviselőtanácsa (Rat der 
Sprecher) 1943 pünkösdje körül ülésre ül össze. Weimarban felmerült az óhaj, hogy 
ez az ülés most már máshová hívassék össze, ne Németországba. Október elején kön-
nyen lehetségesnek látszott, hogy számos ország igyekezni fog majd a maga főváro-
sába hívni a Sprecherek kongresszusát. Amennyiben mi magyarok kívánatosnak tar-
tanók, hogy ez az államközi ülésezés Budapesten történjék, gyors elhatározásra volna 
szükség, hogy Rothe főtitkárt értesíthessem.
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Bocsánatot kérek tőled, kedves Barátom, hogy beszámolómat kissé megkésve kül-
döm: rettenetesen sok a dolgom a lapnál és egyébként is. Ha bármely pontra vonatko-
zólag részletesebb felvilágosítást kívánsz, készséggel állok rendelkezésedre.

Tisztelettel üdvözöl igaz híved
Szabó Lőrinc

Budapest, 1942. XI. 14.

Védőbeszédében 1945-ben mindezt megismétli Szabó Lőrinc: „Rögtönzött beszédem ha-
tása eleinte fagyasztó volt. Azt hittem, bojkottálni fognak. Milyen jó – gondoltam –, hogy 
csak saját magamat képviselem, hivatásos diplomata nem lehetett volna ennyire függet-
len! Szívdobogva ődöngtem az Erbprinz és az Elefant folyosóin. De lassankint…! […] 
egy wartburgi kirándulás során, Tannhäuser és Luther szobáiban és kertjében sétálva, kö-
zelebb kerültem dr. Carl Rothéhoz, a Vereinigung vezértitkárához. Órákig mintegy mes-
sziről »tapogattuk« egymást, hogy melyikünk mit gondol, vajon nem provokálni akar-e 
a másik, és hogy milyen határig lehet őszintén beszélni. S ekkor csodálatos emberi dol-
gok tárultak fel előttem. Míg a német összeomlás nem történt meg, nem szólhattam ró-
luk; most is a felhatalmazásuk nélkül tettem; csak néhány egészen jó barátom ismerte 
a dolgok igazi arcát, bár azok is csak fátyolozottan, mintha a valódi hangulat csak az én 
»benyomásom« lett volna. Pedig egyáltalán nem impressziókról volt szó! De egyetlen 
itthoni elszólás odaát az életébe került volna kitűnő embereknek. Ez a konspiráció nem 
interjúanyag volt!”76

Szabó Lőrinc visszaemlékezéséhez hasonlóan említi meg a jelenetet a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 2003. szeptember 20-i számában Frank-Rutger Haussmann a svájci 
John Knittellel nem igazán rokonszenvező esszéjében: „dazu passt weiterhin, dass er zu-
sammen mit den Ungarn für eine Satzungserweiterung eintrat, die auch jüdische Mitglie-
der in der ESV zulassen sollte, was bei den deutschen Verantwortlichen auf ungläubiges 
Staunen stieβ und für nicht geringe Verwirrung sorgte.”77 És ezt megismétli monográfiá-
jában is.78

76 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 213. A weimari út jegyzetei és dokumentumai a PIM Kéz-
irattára hagyatéki letétjében.

77 Hausmann, Frank-Rutger: Auf bösem Weg. John Knittel, ein Schweitzer Dichterfreund Hitlerdeutsch-
lands. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2003. szeptember 20. 38. lap. [„Knittel egy bizonyos rendelkezés kiter-
jesztéséért a magyarokkal együtt szállt síkra, ami szerint lehetővé kellene tenni zsidó származású tagok belé-
pését is az ESV-be. Ez a nézet a német felelősökből elképedést és csodálkozást váltott ki, és nem kevés zavart 
okozott.”]

78 Lásd Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című 
fejezetet: Hausmann Mirella Serri könyvére hivatkozik (Il breve viaggio. Giaime Pintor nella Weimar nazista, 
Venezzia, Marsilio Editori, 2002., 241. old.), aki Mario Sertoli olasz újságírót idézi: „Herr Josef Nyiro [sic], 
Redakteur des Magyarorszag, stellte die Frage, ob jüdische Schriftsteller in der Landesgruppe der ungarischen 
Schriftsteller mitarbeiten könnten und wies auf die Bedeutung hin, die sie für die Gegenwartsliteratur des Lan-
des von Petőfi haben. Die Antwort der deutschen Seite fiel ziemlich schwach aus, so als ob man den Schlag 
nicht gespürt hätte. Man sagte nämlich, die Frage werde später diskutiert.” [„Nyírő József úr, a Magyarország 
szerkesztője azt a kérdést tette föl, hogy zsidó írók részt vehetnek-e a magyar írókból álló csoportban és azt 
hangsúlyozta, hogy a zsidó írók Petőfi idejében az ország irodalma számára milyen sokat jelentettek. Német 
részről az volt erre a válasz, hogy a kérdést csak később fogják megvitatni.”] A szöveg többszörös áttételen 
megy keresztül, Nyírő József egy korábbi útirajzának ismertetését követi, a Magyarország szerkesztője nem 
Nyírő József, hanem Szabó Lőrinc volt, bár a második (1942-es) konferencián mindketten résztvettek, ek-
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És ha Szabó Lőrinc Weimarba utazásának leírásakor bevezetőként Thomas Mannt idéz-
tem, ottani szereplése pozitív oldalainak ismerője kérdését ismétlem az út lezárásaként. 
Haussmann professzor egyúttal meg is felel a kérdésére a költő szellemében, körülbelül 
akként, ahogy Illyés Gyula barátjának válaszolt meg Szabó Lőrinc: nem a nemzetiszocia-
lista propaganda vonzotta, hanem éppen azzal szemben a goethei szellemű német kultúra. 
Amire Thomas Mann is hivatkozott.79

Bei diesem Treffen hatte Lőrinc Szabó bereits die Funktion des ungarischen Sprechers 
übernommen. Er gilt nach neueren Forschungen als einer der bedeutendsten moder-
nen Lyriker Ungarns, der zugleich auch ein universeller und einfühlsamer Übersetzer 
war. Sein Spektrum umfasst deutsche, englische, französische und russische Klassi-
ker vom Spätmittelalter bis zur Moderne. Erstaunlich, dass ein für sprachliche und 
atmosphärische Nüancen so aufgeschlossener und sensibler Dichter wie Szabó sich 
auf die nationalsozialistische Kulturpolitik einließ. Den Schlüssel zum Verständnis 
für dieses Engagement liefert noch am ehesten seine kultische Goetheverehrung. Di-

kor már Szabó Lőrinc a magyar szóvivő – valószínűsíthető, hogy Hausmann dicsérete ezúttal Szabó Lőrincre 
vonatkoztatható (de őrá is mindenképpen): „Für Nyírő spricht, dass er sich im Namen seiner Landsleute auf 
dem zweiten Kongress der ESV für die jüdischen Schriftsteller einsetzte:” [„Nyírő mellett szól, hogy az ESV  
2. kongresszusán a honfitársai nevében kiállt a zsidó írók mellett:”].

79 Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című fejezet, 
320–321. [Tóth Szilvia fordítása: „Ezen a találkozón Szabó Lőrinc már a magyar szóvivő szerepében volt jelen. 
Újabb kutatások szerint Szabó az egyik legjelentősebb magyar lírikus, és egy nagylátókörű és beleérző fordító. 
Német, angol, francia és orosz klasszikusoktól fordított a késői középkortól egészen a modern irodalomig. 
Meglepő, hogy egy olyan nyelvi és hangulati nüanszokra őszintén és érzékenyen reagáló költő, mint Szabó 
belebocsátkozik a nemzetiszocialista kultúrpolitikába. Ennek magyarázatát Szabó kultikus Goethe-tiszteletében 
találhatjuk. Szabó szerint Goethének sikerült az ízlés és kultúra bonyolult és nehéz kapcsolatát egyedi módon 
megvalósítania. Goethe művészetét egy olyan világban tudta érvényesíteni, ahol nem az örök érték, hanem 
a gyors nyereség kapott fő hangsúlyt. Majdnem aforisztikusan fogalmazva így ír Szabó: »Mindig meglep, hogy 
művelt és okos emberek serege mennyire félreismeri a költők alapösztöneit és legnemesebb hivatását. A társa-
dalom felől még nagy költőnek sem volna érdemes lenni; legfeljebb rég halott nagy költőnek. Annak esetleg 
csak a műveihez nyúl hozzá az élet, s a neki valóért megtűri belőlük a ,többit’ is. Az élők helyzete, főképp 
a kis országokban, többnyire magány; a jó művészet egyéni erőfeszítés; az egész ,irodalmi élet’ pedig csupa 
jóindulatú félreértés vagy éppen rosszindulatú ráfogás.« [A kerti ház körül, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és pub-
licisztikai írások, i. k. 683.] Szabó a meg nem értett poéta sebezhető, érzékeny magányát hangoztatja. Helyben-
hagyta az ESV megalapítását, mert ez a költő izolációját egy kis mértékben enyhítette. »Mégiscsak igen szép 
dolog, hogy együtt voltunk a háború negyedik évében, mintegy félszáz európai író. Művészeket gyűjtött össze 
számomra – s egyenkint valamennyiünk számára – a ritka alkalom, egyéniségeket, vágyakat, szorongásokat, 
terveket, élő problémákat és megoldási kísérleteket hozott össze a ,vulkanikus mában’ – így mondta Carl Rothe,  
a főtitkár. A bolgárok is itt vannak, akiket novemberben majd mi látunk vendégül Budapesten, heten jöttek, a fran-
ciák öten, finnek talán tízen is. Összevissza tizennégy nemzet, franciák is. A Német Költőnap résztvevőivel 
együtt négyszáznál is több lehetett a vendég. Sok mindenkivel megismerkedtem, most mégis elégedetlen va-
gyok. Az Európai Íróegyesülés maga tulajdonképpen még mindig a szervezés körültekintő, finom és komplex 
munkálatait végzi, noha a fő célt, az államközi érintkezés előmozdítását, pár napra már maga a kongresszus 
ténye megvalósította. Ez csak a kezdet, a jót állandósítani kell belőle. Engem elvben a szellemi gazdagság 
megőrzésének, a nívó tartásának a kérdései izgatnak legjobban; gyakorlatilag pedig, többek közt, a fordítókér-
dés, a művek cseréjének a kulcsa.« [Kongresszus után, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások,  
i. k. 680.] Hasonlóan hangzott a Duna dicsérete a népeket összekötő folyóról [A magyar Dunán, in: Szabó 
Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 653–658.], „amely Claudio Magris később híressé vált »Da-
nubio« című könyvére emlékeztet”.)
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esem Meister sei die schwierige Verbindung von Geschmack und Kultur in einmaliger 
Weise gelungen. Goethe habe seine Kunst erfolgreich gegen eine Welt durchgesetzt, 
die nicht ewige Werte, sondern schnellen Gewinn erstrebte. Fast aphoristisch formu-
liert der Ungar: „Es überrascht mich immer wieder, wie sehr eine große Anzahl gebil-
deter und kluger Menschen die Grundinstinkte und die edelste Berufung der Dichter 
missversteht. Der Gesellschaft zuliebe würde es nicht lohnen, ein großer Dichter 
zu sein; höchstens ein längst verstorbener großer Dichter. Das Leben würde sich dann 
nur mit seinen Werken befassen und würde für das, was ihm entspricht, auch das üb-
rige dulden. Die Situation der lebenden Dichter ist vor allem in den kleinen Ländern 
meist eine Einsamkeit; gute Kunst ist eine individuelle Kraftentfaltung. Das ganze li-
terarische Leben besteht aus lauter gutmütigen Missverständnissen oder sogar böswil-
ligen Verleumdungen.”80 Szabó artikuliert in dieser dröhnenden Zeit der Krieger die 
verletzliche Einsamkeit des unverstandenen Poeten. Vor diesem Hintergrund stimmte 
er der Gründung der ESV bereitwillig zu, denn sie hob diese Isolation ein Stück weit 
auf: „Es war doch etwas sehr Schönes, dass wir, etwa ein halbes Hundert europäischer 
Schriftsteller, im vierten Jahre des Krieges beisammen sein konnten. Für mich – und 
für jeden Einzelnen von uns – vereinigte diese seltene Gelegenheit Künstler, Persön-
lichkeiten Wünsche, Bedrängnisse, Pläne, lebendige Probleme und Lösungsversuche 
dieser »vulkanischen Gegenwart« – wie sich Karl [sic] Rothe, der Generalsekretär, 
ausdrückte – vom hohen Norden bis Gibraltar, von der Kanalküste bis Sizilien und 
zum Bulgarischen Meer […]. Mich interessierten grundsätzlich am meisten die Fra-
gen der Bewahrung geistiger Güter, der Aufrechterhaltung der Bildungsstufe; prak-
tisch aber u. a. die Übersetzerfrage, die der Schlüssel zum Austausch der Werke ist.”81 
Ähnlich klang sein Lob der Donau als völkerverbindender Fuß, das bereits an das 
später berühmte Buch Danubio von Claudio Magris erinnert.82

Hausmann érzékeli az akkori, az ottani világgal való szembenállás szavait is. Hiszen ugyan-
azt mondja akkor Szabó Lőrinc, amit majd 1945-ben, az ostrom után „védekezésül” el-
ismétel. A költő nem változott. Annak nem is kellett változnia. A magánember pedig már 
ekkor is elválasztotta magát a politikától. Ha beleártotta magát, akkor is azt nézte, kiken 
segíthet, milyen kapcsolatot teremthet a kultúrák között. A weimari hivatalosságtól haza-
utaztában a költő maga is elkülöníti magát, méghozzá versben:

            Óh, van
  háború s ünnep, az is van, itt is,

de más öröm, más háború az, amely
itthon igazgat tömeget és egyént:
 ez kényszer, nem vendégszereplés,
  végzet ez, sors, kikerülhetetlen!

80 Lorenz Szabó: Um Goethes Gartenhaus – Aus meinem Weimarer Tagebuch, Ungarn, 1943. 101–105. Az 
idézet a 101. oldalról.

81 Lorenz Szabó: Abschied von Weimar – Aus meinem Tagebuch, Ungarn, 1942. 116–119.
82 Lorenz Szabó: Majestätisches Landschaftsidyll, Europäische Literatur, 1942. december, 7–8.
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...........................................................
Itt kell dolgozni, itt vagyok itthon, itt
van elsősorban a harcterem:
 a többi csak vendégszereplés
  csak itt van reményem s jogom cselekedni.

[Várj még, arany nap! Megszelidült a táj…]83

Majd hazatérve részt vesz a lillafüredi írótalálkozón.84 A jegyzőkönyv, melyet utóbb meg-
jelentettek, tartalmazza a felszólalások szövegét.85 Szabó Lőrinc visszautasította buzdító 
alkalmi versek írását, és sajtószabadságot követelt:86

Lillafüredi találkozó

Az alábbi rögtönzött felolvasás 1942 novemberében magyar költők, politikai és kato-
nai vezetők jelenlétében hangzott el a háromnapos lillafüredi írói konferencián, mely-
nek fő tárgya az irodalom és a nemzetnevelés kapcsolata volt.

Az én felszólalásom eleinte egészen rövid kívánt lenni, most mégis tíz percre kérem 
a figyelmeteket, kedves barátaim. És bocsánatot kérek előre, hogy esetleg – valószí-
nűleg – rosszul fogom felolvasni; de az éjjel írtam, hajnali öt óráig dolgoztam rajta,  
s most kissé nyúzott állapotban vagyok. Én is vívódásokról számolok be; de használni 
akarok velük: a műhelyből beszélek. A költői műhelyt pedig respektálnunk kell, mert 
a fehér asztalnál csak tervezünk, de a megvalósítás ott történik, a lélekben.

Eredeti feladatom az volt, hogy vessek fel egy esztétikai szempontot, amelyet 
a legutolsó előkészítő összejövetelen mérlegelésre ajánlottam. Mostani felolvasásom 
tulajdonképpen ennek a szempontnak a kibővítése lesz: rögtönzött elméleti vizsgá-
lódás többek közt arról, hogy hogyan lehetséges egyáltalán jó háborús, illetve hősi 
tárgyú irodalom. Ha esetleg egyébre is kitérek, azt csak azért teszem, mert a konferen-
cia tegnapi két ülése rengeteg anyagot, óriási problémakört érintett. Látszik, hogy az 
irodalom mennyire komplex dolog: az élet minden területére nyílnak ablakai.

A tegnapi felszólalások nagyjában kétfélék voltak: általános elveket szögeztek le, 
s egyúttal feltárták a konkrét részletkérdések tömegét, sőt az utóbbiakban néha már-

83 A vers kézirata MTAKK Ms 4651/114. Kötetben: Szabó Lőrinc Összes versei. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 
II. k. 695. Lásd még A katonamítosz átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezet 44. számú jegyze-
tét, valamint A hévízi versfüzet című fejezet 134. számú jegyzetét a vers poétikai eredményének hasznosításáról.

84 1942. november 20–22. között Antal István nemzetvédelmi miniszter írói tanácskozást szervezett, ame-
lyen Kállay Miklós miniszterelnök és Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök is jelen voltak.

85 A tanácskozás anyaga megjelent: A lillafüredi írói értekezlet (1942. november) Jegyzőkönyv. Bp. [é. n.] 
Szerkesztette Kristó Nagy István. Sorozatszerkesztő Simor András.

86 A Magyar Csillagból kicenzúrázott lillafüredi hozzászólását közöltem a Harminchat év 1. kötetében 
i. k. 681–686. A beszéd azonos szövegét lásd: A lillafüredi írói értekezlet, i. k. 79–85. A jegyzőkönyv dátuma 
különbözik az író által a Magyar Csillagban közölni szándékozott írás végén jelzett dátumtól: „1942. novem-
ber 21. vasárnap”. 1942-ben november 22. vasárnap, és Szabó Lőrinc is ezt a dátumot adja meg cikke végén: 
„Lillafüred, 1942. november 22.” Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. Lillafüredi 
találkozó címmel, 675–679.
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már elveszni is látszottak. Mindkét fajta vizsgálódásra szükség volt. Szükséges és jó 
volt hallani Antal őexcellenciája nyomatékos kijelentéseit az írói szabadságról épp-
úgy, mint Karácsony professzor, Márai Sándor, Veres Péter és a többiek hitvallását az 
őszinteségről, illetve a lelkiismereti függetlenségről és az író kulturális missziójáról. 
Egyetértettek; és én tökéletesen egyetértek velük. Sőt hadd tegyem hozzá – nem mintha 
ez újság volna számotokra –, hogy minekünk nemcsak rendkívüli óvatosságra, be-
csületességre, finom érzékre, türelemre és megértésre van szükségünk, hanem valami 
majdnem misztikus segítségre is, amelyet semmiféle földi hatalom és semmiféle el-
határozás nem irányíthat, sőt amelyhez még az érzés sem elegendő. Ugyanis, sajnos, 
ihletre van szükség, ami nem az akarat függvénye. Hanem valami felsőbb kegyelemé. 
A művészet lényege titok és csoda. Nem rajta fordul meg, hogy egy nemzetnek, egy 
nagy közösségnek milyen a fizikai ereje, ahogy még az sem a művész akaratán fordul 
meg, hogy milyen rangú a saját művészete, a maga értéke. A legjobb művészek olyan 
specialisták, akik nem kormányozzák magukat, hanem sugallatok dolgoznak bennük. 
E nélkül az egyedül erőt adó belső sugallat nélkül a legjobb szándék és a leglobogóbb 
hit sem tud műveket létrehozni, amelyek különbek volnának, mint azok, amelyeket  
a normális emberi logika és mondatszerkesztő képesség, mondjuk így: amelyeket a be-
csületes zsurnalizmus teremt.

Az igazi költői tehetség – tetszik, nem tetszik az írónak – nebáncsvirág. A költészet 
a legegyénibb, a legszemélyesebb munka. Anyagunk a szó, a magyar szó, amelyből az 
ország szellemi terét építjük és erősítjük. A sok-sok ezer szó, amelyet minden magyar 
ember használ, a sok-sok ezer közönséges szó, amely egyenkint ott van, együtt van, 
vagy legalább mind együtt lehetne a magyar nyelvnek abban a sokat emlegetett teljes 
szótárában. A szavak maguk, igen, azok ott vannak, a szótárban, az utcán, az embe-
rek ajkán és gondolataiban. A szavak azonban csak a nyersanyag. Ami az értéküket 
adja, az már a használat módja. Az ihleté. A kapcsolásoké és összefűzéseké. Ez adja 
meg azt a csodálatos képességüket, hogy egyszer csupán ólmot érnek, máskor acélt és 
ismét máskor aranyat és gyémántot. A magasrendű regény, a kitűnő vers, az igazi drá-
ma egyéni mű és szinte érthetetlen ünnep, dísz, ragyogás alkotójának és nemzetének 
az életében. Nem kell, nem szabad hozzányúlni. A tehetség, ha másra kényszerítenék 
– ahogy nem kényszerítik! –, elvész, a démon elröpül, az író hivatalnok lesz, vagy annyi 
se, csak testi munkás. Misztikus szülő- és teremtőereje megsemmisül. Védekezése az, 
hogy belehal a megérintésbe. Nem kell tehát vaskézzel, pozitíven hozzányúlni; s talán 
sehogy sem.

Ez azonban csak egyik része a dolognak. Emberek vagyunk, és magyarok vagyunk. 
Ami bennem emberi, és ami magyar, az nem két érintkező kör, hanem két koncentri-
kus kör. Vagyok én, a középpont; van a családom, az első kör; a hazám, a nagyobbik új 
kör; aztán jönnek a továbbiak, az egyre távolodó határúak: az európai kultúrközösség, 
aztán, messze, az emberiség, aztán a tudásom határai és aztán a transzcendentális vi-
lág. Természetes, hogy a hazám közelebb van, mint az emberiség, természetes, hogy 
ami a szívemhez simul, annak jobban érzem a melegét, mint amiről csak képzetem 
vagy álmom van. Ilyen értelemben azonban nemzeti elv és humanista elv nem ellen-
tétes; s ez olyan alap, amely gazdagabb, erősebb, egyetemesebb megegyezéseket tesz 
lehetővé! Én ezen az alapon indulnék el a jelen szükségletei, a gyakorlati megoldások 
felé. Mert olyan helyzetben vagyunk, hogy igenis kell áthidaló megoldást találnunk 
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az író természetrajza és a reánk tekintő várakozás közt. Vagy legalább nem szabad 
elzárkóznunk előle.

Szó esett tegnap a helyesen és helytelenül értelmezett l’art pour l’art-ról. Ez is 
olyan fogalom, amelyről rengeteg eltorzult vélemény van forgalomban, és amelyet 
nemegyszer szentségtelenítettek meg olyan affektált írók, akiknek ajkukra venni se 
volna joguk ezt a jelszót. Én igenis az öncélú és egyéni művészet híve vagyok abban 
az értelemben, hogy minden művész igyekezzék szakmailag oly tökéletessé kidolgozni 
művét, ahogy azt az alkotás és a műfaj belső törvényei – és csak azok – előírják.  
A művészetben megalkuvás nincs. Ez azonban nem jelent emberietlenséget, mene-
külést a való élettől. Igenis emberi dolgokat, nagyon is emberi valóságokat kell írni: 
önmagunkat, önmagunkért és l’art pour l’art. Más a l’art pour l’art és más az elefánt-
csonttorony. Az előbbi: formai elv, nem tartalmi. Aki élettelenségbe akar zárkózni, hát  
tegye; majd ráfizet! A tökéletes kidolgozásra sohasem fizetünk rá. Jól mondta kü-
lönben Kállay Miklós, az író: nem lehet azt biztosan tudni, hogy mi l’art pour l’art 
művészet, és mennyire az, és mi nem az. Ne haragudjunk a magas ideálokra, a nemes 
kidolgozás szándékára. Sőt, többet mondok: a tökéletesség szándékával – és gyakor-
latilag mi más a l’art pour l’art? – még a tendencia is összefér. Elsőrendű műveket 
is írtak már, nagy műveket, l’art pour l’art remekeknek beillőket, amelyek nagyon is 
hatni akartak a földön. Tegnap idézték a kései Stefan George példáját. Nagy példa, bár 
ennek is csak utólag derült ki a nagysága! Ilyen művek létrejöttéhez a belső, egyéni 
– ha úgy tetszik isteni, démoni – sugallat és parancs és a legszigorúbb művészi tiszta-
ság kell. Az ilyen mű akkor sem vezércikk, akkor sem propagandatermék, ha kardot 
ránt benne a lélek, és ölni küld. A Türtaioszok és Petőfik is lehetnek szentek; a művé-
szetben a kitűnő az, ami a vallásban a szent. A legszükségesebb egyéni hit sem árt 
a műnek, a tehetségnek; nem tudom elképzelni, hogy elvileg miért ne lehetne jó jobb-
oldali politikai verset is írni, ha baloldalit lehet. Vagy egyiket se, vagy mind a kettőt.

Én valamikor bizony pacifista voltam. Ugyan ki nem szeretne az lenni, akit a ke-
resztény Európa nevelt, vagy aki az igazságra néz, és egy állatnak is sajnál fájdalmat 
okozni? És ma sem vagyok harcos természet. Sok rúgást és aljasságot eltűrtem, nem 
pöröltem, félreálltam és letöröltem a rám szórt sarat, ahogy Arany ajánlotta, és – ne-
vetve mondom – nagyon keserű ember lettem. De azt rég beláttam, s talán éppen ezért, 
hogy vannak végső esetek, amikor vállalni kell a harcot, a háborút. Ezt még Babits 
is vallotta egyik legutolsó versében. A pacifizmus reménytelen dolog. Utóvégre csak-
ugyan patér pantón polemosz: mint már többször hallottuk e megbeszélések során: 
minden atom harcol a létéért az anyagi világban, a mindenség egyik fele szakadatla-
nul eszi és üríti a másikat. Nem elfajzás harcolni, csak nagyon keserves. Nagy dolog 
a hősiesség, a bajtársiasság; tapasztaltam magam is. Úgy gondolom tehát, hogy elvi-
leg a legtisztább esztétikai ideálokkal és a legbékésebb szándékkal sem áll ellentétben  
a háborús költészet létezése. Csak arra termett egyéniség, hit és ihlet kell hozzá; ez  
a kettő azonban, mint mondtam, sajnos, nem a tudatos embertől, nem az akarattól függ.

Amit eddig mondtam, kedves barátaim, azt a magam nevében mondtam. A továb-
biakban, azt hiszem, a többiek nevében is szólhatok. És most közvetlenül a miniszter  
úrhoz és hadseregünk vezetőihez fordulok. Legyenek meggyőződve, hogy minden sze-
mélyi és felfogásbeli különbözőségünk ellenére (írótársaimra gondolok) mi, magyar 
írók, a legféltőbb szeretettel gondolunk Magyarországra, valósággal a húsunkban és 



282

vérünkben érezzük hazánk földjét és véreink vérét, és – különösen a mostani, egymás-
hoz közel hozó, emberi s a mi életünkben valóban történelmi találkozó után – egyet-
lenegy sincs köztünk, aki – ha önkéntes belső élményévé válik a hősi életforma – el-
zárkóznék a jövőben annak legbecsületesebb művészi megformálásától; ellenkezőleg: 
igyekezni fog, hogy a legjobbat adhassa, ami tőle telik. Ez így lesz. Láttam a finn 
példán, a testvéri finn írók magatartásán, akikkel pár héttel ezelőtt a weimari költői 
napokon találkoztam, és akik már, sajnos, tudják, minálunk sokkal jobban tudják, mit 
jelent a haza veszedelme. Talán éppen a szorongás, sőt a rettegés tette őket keményekké 
és bátrakká, talán az szólaltatta meg a szívüket.

Ennek a lehetőségnek előmozdításához azonban nézetem szerint nagy szükség 
volna valamire, aminek megemlítésével visszakapcsolódom felszólalásom elejébe. Új, 
aktivista lelkületű, háborús irodalom megszületéséhez az írói tehetségen, a személyi 
alkalmasságon és a szerencsés egyéni sugallaton kívül bizonyos esztétikai szabadság 
is kell. Vezérkarunk főnökének felfogása, melyet igazán nem lehet egyoldalúnak mi-
nősíteni, a legkomolyabb reményt adja rá, hogy ez bizonyos határok közt lehetséges. 
Amennyire elméletileg én elképzelni bírom, a novella, a regény (elsősorban a törté-
nelmi regény) és a dráma területén lehet leginkább remélni, hogy a kívánt alkotások 
és próbálkozások meginduljanak, megszülessenek. Ezek aránylag objektív műfajok, 
s a tárgykör bizonyos, elég széles körű választékot engedélyez a nemzeti múlt alakjai 
közt. Bármi legyen azonban a közelebbi téma és bárki a főhős, emberi dolgokat, hely-
zeteket és igazságokat kell megírni. Az idealizált hősök, pláne a túlidealizáltak, nem 
vonzanak, nem hatnak meggyőzően, ifjúsági regényekbe valók. Az irodalom nem gye-
rekek dolga, a nagy irodalom dolga nem gyermeknevelés. A valóságnak, az életnek 
a plasztikája kell, a maga ezer és millió színével, ellentétével, ellenpontjaival, fény 
és árny kell az igazi megvilágításhoz. A háború szörnyűség; Shakespeare és Schiller 
szörnyű háborús vérengzései mégis gyönyörűek a színpadon. Ábrázolási szabadság 
nélkül nem lehet ábrázolni; még olyan belső magyar témákat sem, amilyenekről Zila-
hy szólt. A mai hivatalos felfogás – biztosra veszem – nem engedné egy új – magyar –  
Shakespeare működését. Bizonyos szabadságot kérünk, esztétikai szabadságot a kor-
mánytól, a hadseregtől, a sajtótól, az egyháztól, az egész közfelfogástól, szabadságot 
még a reményéhez is a kívánt hősi drámának. A közvetlen napi propagandát végezzék 
el az újságok; az alacsonyrendű szórakoztatást végezzék – már végzik is régóta –  
a csillogó és édes hazugságoktól gyermeteg operettszínpad író-iparosai; az irodalom 
maga azonban legyen szabad. Vizsgáljuk, mérjük meg újra, konstruktív célzattal az 
összes idevágó kérdéseket, tilalmakat, szükségleteket, az elveket és a gyakorlatot. Mi 
tudjuk, hogy még igazságokkal sem szabad visszaélni. Viszont ti magatok is épp elég-
szer hangoztatjátok, hogy a háború időnkint visszatérő, kikerülhetetlen pokol. Nos, 
kérjük a megfelelő palettát, mert Dante poklát nem lehet a mennyország színeivel 
megfesteni.

Hausmann professzor monográfiájában figyelt fel rá, hogy nemcsak a hazai cenzúra elle-
nezte a felszólalás megjelenését, hanem külföldi megjelentetése is meghiúsult. Szabó Lő-
rinc ugyanis a következőket írta lillafüredi szövegéről Carl Rothénak 1943. április 7-én:87

87 Megjelent a Szabó Lőrinc Füzetek 1. kötetében, 66., idézi Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, 
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Sie baten mich um einen Artikel für die Eur. Reveu.88 Mit Kurierpost sandte ich eine 
Rede von mir an den berliner Redakteur, dessen Adresse Sie mir gegeben haben und 
dessen Name mir momentan nicht einfällt.89 Diese Rede hielt – eigentlich las – ich im 
November vorigen Jahres in Lillafüred, wo die ungarischen Schriftsteller – wie sie es 
aus den Zeitungen vielleicht wissen – eine dreitägige Konferenz mit den politischen 
Führen und militärischen des Landes gehalten haben. Hauptthema war: Zusammen-
hang der Literatur und der öffentlichen Erziehung. Ich glaube, es kann für viele Län-
der gültig sein, was ich da vortrug. Ein Teil der Rede ist zwar lokal gebunden, aber 
auch das kann für Fremde illustrativ sein. Bitten Sie eine Abschrift oder einen Bürs-
tenabzug des Artikels. Sie werden mich gar nicht beleidigen, wenn das Artikel den 
Umständen oder gar Ihrem [sic] Ansicht nicht entspricht.

Ezzel a tervvel magyarázható a beszéd német nyelvű címe is.90 Ahogy a Magyar Csillag-
ban nem jelenhetett meg, ugyanúgy a német szemle számára sem lett alkalmas a szöveg, 
mint ezt Hausmann – aki azt is tudja, hogy Magyarországon a cenzúra betiltotta a szöveg 
közlését – is tudatosítja: „In EL ist der Beitrag nicht mehr erschienen.”91 Pedig dr. Wil-
helm Ruoff-fal még 1944-ben is levelezésben állt a költő.92

Ellenállásban volt tehát ezúttal is része: költészetét kimentette a propagandacélok szol-
gálatából. Megint egy kényes missziót vállalt magára. Felszólalását az igazolási eljárás 
során majd „szabadságbeszédként” emlegetik. Kodolányi János, akivel Szabó Lőrincnek 
a német orientáció megítélését illetően elkeseredett nézeteltérései voltak, s egy alkalom-
mal a vita hevében megszakították barátságukat, a lillafüredi konferencián, békültek ki. 
A költő beszédének politikai gesztus értékét a költőtől elhidegült jó barát, Kodolányi Já-
nos is elismeri, ellenálló magatartásként fogadja a maga sajátos módján.93

tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című fejezet, 326. [Tóth Szilvia fordítása: „Kértek tőlem egy 
cikket a Eur. Revue számára. Futárpostával elküldtem egyik beszédem a berlini szerkesztőhöz, akinek a címét 
ön adta meg, és akinek a neve nem jut most eszembe. Ezt a beszédet tavaly novemberben tartottam meg, itt 
olvastam fel Lillafüreden, ahol a magyar írók – mint ahogy ön azt az újságokból talán tudja – egy háromnapos 
konferenciát tartottak az ország politikai és katonai veszetőivel. A fő téma az irodalom és a nyilvános nevelés 
összefüggése volt. Úgy vélem, sok országban érvényes lehet, amit ott előadtam. A beszéd első része lokálisan 
kötött, de az is szolgálhat illusztráció gyanánt idegenek számára. Másolatot kérnek vagy egy javított példányt? 
Nem sértenek meg, ha a cikk a körülményeknek vagy önöknek nem felel meg.”]

88 Pontosan: Europäische Literatur.
89 Hausmann beszúrása a szövegbe: Dr Wilhelm Ruoff.
90 Német fordítása a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében: Über Krieg, Freiheit und Dichtung címmel.
91 Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című fejezet, 

326. [„A cikk az EL-ben soha nem jelent meg.”]
92 Lásd leveleiket a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.
93 Lásd az újságírói igazolásról szóló beszámolást: „a lillafüredi írókonferencián tartott szabadságbeszéde”. 

Szabad Szó, 1945. szeptember 27., Igazolták Szabó Lőrincet az Újságírók Szövetségében. A konferencia ismer-
tetését tartalmazó egy kései cikkében Erki Edit mégis így fogalmazott: „Egészében mégis az írástudók árulása 
volt ez a konferencia. Csak a nagy költő iránti tisztelet tart vissza attól, hogy Szabó Lőrinc szavaiból idézzek. 
És Szabó Lőrinc hangja nem rítt ki a többi közül, egybemosódott a karral. A szellem emberei árulták itt el a hu-
mánumot és hazájuk objektív érdekeit – nacionalizmusuk vezette őket a fasiszta hatalom utcájába” (Erki Edit: 
Lillafüred, 1942. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 16. 5.); sőt egy vezető értelmiségiek számára a nyolcvanas 
években az MSZMP pártközpontjában tartott értekezleten Sőtér István elbeszélése szerint Hahn István profesz-
szor élesen felemlegette Szabó Lőrinc lillafüredi szereplését, mire Sőtér emlékei alapján (mivel ő is ott volt 
a konferencián) kiigazította kollégáját, de jelezte nekem, hogy jó lenne, ha maga a szöveg jelenhetne meg vala-
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Valódi értékként reprezentálhatta a Reich kulturális életében Szabó Lőrinc a magyar 
költészetet. Amikor a magyar külügyi sajtófőnök egy német újságban magyar írókat mu-
tat be, a politikai költészetet beteljesítő Erdélyi és Nyírő József mellett amit Szabó Lő-
rincről ír, az a legkevésbé sem kompromittáló, a költő egyetemes értékeit felmutató szö-
veg. Noha a környezet és az időpont (1944. június) vitatható, a költő jellemzése éppen 
ezzel a környezettel szemben válik polemikussá:

Sok tekintetben ellenkezője Szabó Lőrinc, a Németországban is ismert költő. Ő is ter-
mészetes költője az egyszerű, kifejező szavaknak, hangulatoknak és ezeken keresztül 
a mély érzéseknek. Nála is egyesül a tudat és tudatalattiság, a logika és képzelet, míg 
azonban Erdélyi, aki tanult ember, tehát nem parasztköltő, Petőfi és Ady típusa, addig 
Szabó Lőrinc inkább egy „poeta doctus” Arany és Babits stílusában. Tudós, aki nem-
csak a magyar szellemiségből táplálkozik, hanem elmélyed a külföld írói értékeibe is,  
melyek költészetét frissességgel és gazdagsággal termékenyítik meg. A magyar iroda-
lom számtalan kitűnő műfordítást köszönhet neki. Számos műfordítása mellett Goethe 
„Werther”-jét, Kleist „Amphitryon”-ját és Stifter „Heidedorf”-ját említjük, Hölderlin, 
C. F. Meyer, Stefan George, Carossa és Weinheber versei mellett. A budapesti Nem-
zeti Színház részére Hanns Johst „Thomas Paine” című darabját fordította magyarra.

Egyéni költészete metafizikus elemekkel van átitatva s ez a különleges keveredés 
a legjellemzőbb vonása Szabó Lőrinc műveinek. Első verseskötetében („Föld, Erdő, 
Isten”), mely 23 éves korában jelent meg, a misztikum különleges formai nyelvét ve-
gyíti a realisztikus szenzualizmussal. Édesapja mozdonyvezető volt, őt magát az első 
világháború az iskola padjából szólította a frontra. A küzdelemből és szegénységből 
ideális élet után vágyódik s mert ezt nem éri el, a belső elégedetlenséget szociális 
irányba tereli. Ezentúl költészete a föld problémáját tárgyalja, az igazságért való küz-
delem, a szociális egyenlőség gondolata jellemzője költészetének.

[…] Erdélyi, Szabó és Nyírő azonosan gondolkodnak: visszatértek a népi felfo-
gáshoz, erős a kapcsolatuk a földdel és a nép költészetével.94

hol. Ekkor a dokumentum másolatát átadtam Juhász Ferencnek, de az Új Írásban végül is nem jelent meg, ezért 
tettem be a Harminchat év 1. kötet jegyzeteibe 1989-ben. Kodolányival való kibékülésének dokumentumai: 
1945-ös Naplójában így jelzi a költő: „A megtért ellenség: Kodolányi” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, 
i. k. 51.). Lásd: Kodolányi János: Tücsökzene Szabó Lőrincről. In: Uő: Visszapillantó tükör. A Süllyedő világ be-
fejező része. Bp., 1968, Magvető, 476–477. Szabó Lőrinc könyvtárában a Kodolányi-dedikációk szövege követi 
ennek a megbékélésnek a dramaturgiáját. A Süllyedő világot még imigyen dedikálja: „Szabó Lőrincnek ádáz 
szeretettel Kodolányi 940. V. 30.” A Holdvilág völgye című regényét már így: „Szabó Lőrincnek egy kézfogás 
emlékére. 942. dec. 18.” A Zárt tárgyalást: „Szabó Lőrincnek, aki »sohasem politizált« Kodolányi János, aki 
mindig politizált 943, Karácsony.”

94 A külügyi sajtófőnök cikke a Das Reichben három magyar költőről. Tanulmány Erdélyi József politikai 
költészetéről, Nyírő Józsefről, és Szabó Lőrincről. –zy szignójú ismertetés az Egyedül vagyunk 1944. június 30-i 
számában. Bevezetőjében ezt írja: „Das Reich legújabb száma Zilahí-Sebess Jenőnek, a magyar külügyi sajtó-
főnöknek a cikkét közli Erdélyi Józsefről, Nyírőről és Szabó Lőrincről. A nagy feltűnést keltő tanulmány külön 
érdekessége, hogy egy esztendővel ezelőtt készült s Zilahi-Sebess Jenő – mint a külügyminisztérium kulturális 
osztályának vezetője – már akkor nyíltan állást foglalt Erdélyi József politikai költészete mellett. E tanulmány-
ból vesszük a következőket:” Ezt követi a két költő majd az író bemutatása, majd egy summázó bekezdés 
a végén. Hozzáteszem, hogy a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében találtam egy német nyelvű Erdélyi Józsefet 
bemutató szöveget, amely lehetséges, hogy segítség lehetett Zilahi-Sebess Jenő munkája számára.
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Mindezek ismeretében ezúttal is elismételhetjük Frank-Rutger Hausmann Carl Rothéra 
vonatkozó összegező megjegyzését: „az érdemeit rosszul ítéljük meg, ha a látszat alapján 
mondunk véleményt”.

* * *

Hasonló ellentmondásosság nyilvánul meg zsidó származású barátai számára annyi fáj-
dalmat okozó okoskodása során is, amellyel az európai zsidóság pusztulását magyarázta. 
Nem írásban, hanem legbensőbb baráti együttlétek alkalmával. A személyes pusztulásuk 
feletti bánatot az új rend sorsszerűségének elfogadása ellenpontozta. Személy szerint sen-
kit sem akart megbántani, de a legtöbb emlékező azt a kegyetlenül életidegen logikát 
emlegeti, amellyel az általuk tisztelt költő vagy személyes jó barát dermesztő higgadtság-
gal levezette a hitleri Németország győzelmének és a zsidóság pusztulásának képletét. 
„Különben téged sajnállak, és átérzem szenvedéseidet, rettenetes, de így igaz” – tette még 
hozzá. Nem szenvedély sugallta ezt, hanem egy történelmi pszichózis elfogadása. És ha 
egyszer elfogadta, tapintatlanságát nem is érzékelve, akár az érdekeltek előtt, ki is mondta.  
Logikát talált a téboly kimondásához, és utána kétségbeesett, hogy megharagudtak, szem-
befordultak vele ennek a tébolynak kiszemelt áldozatai.

Legszenvedélyesebben a korábbi egyik legbensőbb barát, Ascher Oszkár, a legendás 
előadóművész hangoztatja vitáját Szabó Lőrinccel, és életre szólóan meg is szakítja vele 
kapcsolatát:

A másik megrendítő esemény 1937 tavaszán: a Szabó Lőrinccel való szakítás volt! 
– A lelkes baloldali majdnem átmenet nélkül éppoly lelkes Hitler-bámulóvá, s ezzel 
együtt fajgyűlölővé vált! Nagy számú zsidó vallású író- és művészbarátjával sürgős 
leszámolnivalója lett! Eleinte „baráti” tanácsok jöttek: „Valahogy meg kellene jelöl-
nötök magatokat, hogy a különbség kitűnjék köztetek és a plutokrata zsidók között!” 
Erre azt mondtam: „Megkülönböztetés? Hogy még biztosabban tudjátok, kiken kell 
elkezdeni? Hiszen a nagytőkés, vezérigazgató zsidókat – akik miatt állítólag zsidókér-
dés van –, azokat »kegyelmes« címmel tüntetik ki, ha a pártkasszába a kívánt száz-
ezreket befizetik, s éppen azokon kezditek majd az üldözést, akiket védőjelekkel kí-
vánsz ellátni!” Az általános célozgatások lassan személyes sértegetésbe csaptak át. És 
eljött az a nap, amikor gyűlölet lángolt fel Lőrincben, olyan durva támadással, hogy 
egyszerűen lebunkózva éreztem magam! Akkor már hosszabb idő óta szavalni ta-
nítottam Kisklárát (tizenkét éves volt), és ilyenkor mindig ott maradtam ebédre. Így, 
egyik ebéd közben mondottam el az akkor felkapott anekdotát: Andréka főkapitány, 
aki műkedvelő archeológus, egy nap a főkapitányságra érkezve, nagy zsákot emeltet 
ki autójából. Hain Péter detektívfőnök megkérdi: „Mi ez, méltóságos uram?” – „Meg-
találtam Árpád csontjait” – feleli a főkapitány. „Megnézhetném?” – kérdi Hain. – „Jó, 
de aztán hozd vissza!” Délfelé Hain beállít egy kis zacskó porral: „Tényleg Árpád 
csontjai.” „Hogy tudtad meg?” – „Bevallották” – mondja a detektívfőnök. Lőrinc fe-
lesége naivul ezt kérdezte: „Hát a rendőrségen vernek?!” – „Még ezt nem tudtad?” 
– mondtam nevetve. Erre Lőrinc – velem szemben ült – felugrott, vérvörösen: – „Tes-
sék, így beszél a vendég!” – „Idefigyelj” – mondtam erre. – „Én nem vendég vagyok, 
hanem a tanításért kapok itt ebédet!!” – „Nem így értettem: ebben az országban vagy 
vendég!” – ordította. Erre szó nélkül felálltam az asztaltól, és elmentem. Végtelen 
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keserűség, szomorúság, düh és szégyen kavargott bennem. Elsőnek Polgár Lacinak 
– második énemnek – mondtam el a szörnyűséget. Laci, aki szintén baráti viszonyba 
került általam Lőrincékkel, másnap, megkérdezésem nélkül, a szerkesztőségben fel-
kereste Lőrincet, magyarázat végett, s hogy ilyen barátság véget érhet-e egy ízléstelen 
megjegyzés miatt? Aztán lesújtva jött Laci elmondani, hogy járt: Lőrinc kijelentette, 
nem tréfált, nem a hirtelen haragból tette kijelentését, hanem meggyőződésből! Ép-
pen akkoriban jelent meg Thomas Mann-nak egy nyilatkozata, amelyben azt mondta: 
„Művész, aki a kor nagy kérdéseire nem művészhez egyedül méltó választ ad – nem-
csak ezután nem fog nagyot alkotni, de minden eddigi műve is porrá omlik majd 
szemeink előtt!” Ezt a cikket kivágtam, egy ív papírra ráragasztottam, s alája írtam: 
„Szabó Lőrincnek, tizenöt évi barátságunk megcsúfolójának, közös eszméink áruló-
jának, soha-meg-nem-bocsátással. 1937 Nagypéntekjén.” S elküldtem ajánlva. – Pár 
nap múlva az Egyetem utcai Centrál-kávéházban az egyik asztaltól tréfásan rám szólt: 
„Oszkár, gyere ide!” – elfordultam. Illyés Gyulával találkoztam, aki elmondta, hogy 
Lőrinc megbotránkozva mutatta neki a levelemet. Gyuszi sajnálkozott, hogy „komo-
lyan veszem” Lőrincet. S még nem tudtam, hogy egy nagyszerű költő még mélyebbre 
is zuhanhat az embertelenségbe. Hat év múlva azt is megtudtam!95

Az Ascherral volt jelenet retorikája egybeesik egy korábbi időre vonatkozó emlékezés-
sel, Hatvany Lajos, a húszas évek elején többször fogadta Bécsben, a Hermes-villában 
a fiatal Szabó Lőrincet, leveleztek is, majd egy a Francia Kiss Mihállyal kapcsolatos hír 
felett összeszólalkoztak, a történetet Hatvany emlékezete így őrizte meg: „A következő 
esztendőben, megint beköszöntött nálam. Ez abban az időben volt, amikor a Világ, mely-
nek redaktora Purjesz Lajos meghalt, [s a] baloldali radikális lap, Feleky Géza96 szer-
kesztésében jobb felé hajlott el. Megbotránkozva tartom Szabó Lőrincz elé az újságot, 
amely egy interjút közölt Francia Kiss Mihály kecskeméti különítményessel, aki miután 
ellenforradalmi munkáját elvégezte, Pesten borüzletet nyitott. – Hát már itt tartunk, hogy 
a Világ munkatársa ilyen baráti hangon beszélget egy gyilkossal? Szabó szó nélkül átvette 
az újságot, melyből felolvassa nekem az interjú végsorait. Az volt bennük, hogy Francia 
Kiss, mihelyt Pesten berendezte a raktárát, haza megy Kecskemétre aratni… – Miért ol-
vasod föl – kérdem – amit már olvastam? – Mert ha meg is ölt pár zsidót vagy kommunis-
tát, mégis csak jó magyar ember [első fogalmazás szerint: paraszt, aki magyar ember], aki 
hazamegy aratni. – Pakolj! Mars! – mondottam. Mire ő pakolt, de amikor kis cekkerével 
fölkészülve már épp azon volt, hogy menjen, feleségemmel találkozott, akinél visszakö-
nyörögte magát.”97 Hatvanyt megcsalta emlékezete, mert a kérdéses igen ironikus hang-
vételű majdnem kolumnás írás Diószeghy Miklós tollából még Purjesz főszerkesztősége 
idején jelent meg a Világ 1924. július 20. számának 3. oldalán (Beszélgetés Francia-Kiss 
Mihállyal, aki csak három orgoványi halottról tud…); Szabó Lőrinccel való vitájukra  
a költő olaszországi utazásából Bécsen át hazatérve kerülhetett sor; Szabó Lőrinc ép-
pen a cikk megjelenése idején esett be Bécsben a Hermes-villába. A történetre 1927. május 

95 Ascher Oszkár: Minden versek titkai, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1964. 194–196.
96 A kéziratban Feleky nevét i-vel írta.
97 Az emlékezés kézirata: MTAKK Ms 391/19.; Purjesz Lajos (1881–1925); Feleky Géza (1890–1936) mind-

ketten baloldali újságírók.
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16-i levelében visszatér Hatvany, többek között ezzel is indokolva döntését, hogy miért 
nem akar hazatelepülni: „Te is csak azért jöttél ide, hogy ehhez az elidegenítő processus-
hoz a magad részéről némileg hozzájárulj. Jól emlékszem még a Francia Kiss Mihály-
ról zengett dicséretedre, és mivelhogy ilyen őszinte lelkesedésre sohasem számíthatok 
részetekről, maradok, illetve maradtam volt hívetek H Lajos.”98 Ugyanebben az emlé-
kezésben egy Karinthyval való későbbi beszélgetést is leír: „Karinthy mondta nekem, 
1935–36-ban, hogy Szabó neki kifejtette a fajvédő elveit, – nem hogy író, de még újságíró 
sem lehet zsidóból. Mire Karinthy megkérdezte tőle, hogy – Mi lesz akkor a te legjobb 
barátodból, Sárköziből?99 – Már megmondtam neki, hogy a legjobb, amit tehet, ha főbe 
lövi magát. […] Ő dobta ki az Athenaeum-lapok redakciójából a nem fajtiszta munka-
társakat, – mire a laptulajdonos Gombaszögi Frida mégis Szabó mellett vallott, amikor  
a fölszabadulás után ellene indított eljárás során mentő tanura volt szüksége.” Majd ki-
fejti, személyében szinte egy magyar Ezra Poundot vizionálva: „Már most mi köze mind-
ehhez Szabó Lőrincnek, a költőnek, akinek művében nyoma sincs a barbár ösztönöknek, 
melyek csak politikai magatartásában s némely újságcikkeiben törtek ki? Semmi. Értékét 
művein kell mérni. […] A lírikusok, még a legdoctusabbak is az ösztöneik és érzelmeik 
életét dolgozzák fel verseikben, ellenben Szabó Lőrincz a lírájában a műveltségét dol-
gozta fel s az ösztöneit és az érzelmeit – még pedig a legaljasabbakat! – a politikai áldat-
lan szerepében élte ki.” Ezzel kapcsolatban fordultam Sós Endre újságíróhoz, a Magyar 
Nemzet főmunkatársához, akinek abban az évben jelent meg Felvillanó arcképek című  
emlékezéskötete, benne a Hatvanyról készített írásával; ő 1965. június 8-i levelében a kö-
vetkezőket írta nekem:100 „Kedves Uram! Nagy érdeklődéssel olvastam Hatvany Lajos kéz-
iratban maradt Szabó Lőrinc-tanulmányának fényképmásolatát, valamint Szabó Lőrinc  
levelét. Örülök, hogy kandidátusi értekezésével kapcsolatosan hozzám fordult. Nagyon 
érdekes, izgalmas és nehéz téma Szabó Lőrinc problémájának megvilágítása. – Ne hara-
gudjon, ha nem szívesen nyúlok ehhez az ügyhöz. Szabó Lőrinc esetében sok szomorú 
tapasztalattal rendelkezem. Kétségtelen, hogy Szabó Lőrinc századunk magyar költésze-
tének egyik legnagyobbja volt. Sok versét én is szeretem. De, sajnos, kétségtelen, hogy 
erősen megfertőzte őt a hitlerizmus. Sehol sem akarok beszélni arról, hogy az 1930-as 
évek végén és az 1940-es évek elején a pogrom-szellemnek megfelelő nyilatkozatokat 
tett. Sárközi Györgytől, Szerb Antaltól és másoktól is sok borzalmas dolgot hallottam 
Szabó Lőrinc fasiszta mentalitásáról, Hitler-imádatáról. Sárközi György egyszer előttem 
is emlegetett olyasmit, hogy Szabó Lőrinc voltaképp számára sem ajánlott mást, mint 
öngyilkosságot. Nem ismerte el a magyarsághoz valóban mélyen ragaszkodó és »meg-
keresztelkedett» Sárközi György asszimilációját sem. – Szabó Lőrinc, akivel – ismétlem – 
gyakran beszélgettem az utcán és akivel ilyenkor néha fél órát is elsétálgattam – 1944-ben 
már vissza sem köszönt a magamfajta zsidónak, akit lelke mélyén gázkamrába kívánt. 
Újból hangoztatom: nagy költő volt. Nagy költő, de nagyon sötét ember. Nagy költésze-
téért azonban el kell néznünk emberi bűneit. Nagy költészetét ugyanis át kell mentenünk 
az utókor számára. Hatvany Lajosról lényegében mindent megírtam a »Felvillanó arcok» 

198 A levél a PIM Kézirattárában a Szabó Lőrinc-hagyaték letétjeként. Szabó Lőrinc erre írott válaszára még 
visszatérek, lásd e fejezet 443–445. számú jegyzeteit.

199 A kéziratban Sárközi nevét y-nal írta.
100 Sós Endre (1905–1969). A levelet átadtam az MTAKK levéltárának, MTAKK Növ. sz. 5/2005.
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lapjain. Jellemző rá, hogy – mint az irodalom szerelmese – mindenkit befogadott Bécs 
melletti villájába. Feleky Géza, a hajdani »Világ« főszerkesztője, később a »Magyar Hír-
lap« főmunkatársa, a fehérterror és a prefasiszta idők legbátrabb magyar publicisztája 
volt, aki hallatlan merészséggel leplezte le Héjjas Iván, Francia Kiss Mihály és társaik 
üzelmeit. Bátran megírta a frankhamisító állami főfunkcionáriusok viselt dolgait is. Le-
leplezte Gömbös Gyulát, sőt, párbajt is vívott vele. Nagyon megtisztelne, ha módot adna 
nekem, hogy elkészült tanulmánya kéziratát elolvassam. Minden bizonnyal tudok majd 
néhány hasznos megjegyzést tenni. Nem irigylem azért a feladatért, amelyet Szabó Lő-
rinc náci múltja ad Önnek. Persze, a régi Magyarország szociális feszültsége és a hitle-
rizmus hazug »szociális« célkitűzései bizonyos megzavaró hatást gyakorolhattak Szabó 
Lőrincre. Kiváló tisztelettel: Sós Endre”.

Rába György jelzi monográfiájában, hogy Török Sophie a védőbeszédeknek az OSZK 
Babits-archívumában lévő példányán ceruzajegyzetében egyértelműen antidemokratikus 
meggyőződésűnek és németpártinak mondja.101 Ha-
sonlóképpen Zsolt Béla,102 akiről korábban a Nyu-
gatban Szabó Lőrinc méltatást is ír,103 és legfon-
tosabb kötetét, a Te meg a világot „Zsolt Bélának, 
szeretettel, Szabó Lőrinc” dedikációval adja.104

1945-ben hazatérve a radikális párt Haladás című 
lapját szerkesztve Horváth Zoltán mellett ő vezeti 
a legélesebb támadást Szabó Lőrinc ellen; az ál-
tala szerkesztett Fehér könyvében Faragó László,  
a szociáldemokrata párt ideológusa Rumbold Lőrinc, avagy az író sérthetetlensége cím-
mel ír vitriolos támadást a költő ellen, összehasonlítva Rumbold Attilával, a válogatott 
labdarúgóval. (127–132.) Tímár Andor, a Singer és Wolfner könyvkiadó 1945 utáni igaz-
gatója visszaemlékezésében a mártírhalált halt tulajdonos, Farkas István végakaratát em-
legeti, amely szerint 1944-ben fájdalmasan érintette Szabó Lőrinc – a kirekesztő jelzéssel 
való viccelődő – viselkedése.105

Anekdotikusan még két, eredetileg Molnár Mártától (akinek előbb Horváth Zoltán, 
utóbb Sárközi György volt a férje) származó vád terjedt, mind a mai napig. Az egyik  
a gyermekek házizsúrján a tortán (vagy a szendvicsen) a díszítésre horogkeresztes mintá-
nak a rálátása, a másik tragikusabb hangvételű: amikor a neokatolikus és a népiek folyó-
iratát a Választ szerkesztő költő, a húszas években Szabó Lőrinc legjobb barátja, Sárközi 
György rádöbbent a zsidó származásából következő paradox személyes helyzetére, Szabó 
Lőrinccel beszélgetve barátja úgy vélekedett, hogy ő hasonló esetben biztos főbe lőné 
magát.

Magam két emlékező közlését idézhetem, akik nekem is elmondták személyes emlé-
küket. Somlyó György arról a jelenetről beszélt, amikor első verseskötetét lelkes tiszte-
lettel dedikálta a Centrálban Szabó Lőrincnek,106 és ekkor, a kávéját kavargatva mondta 

101 Rába György: Szabó Lőrinc, i. k. 172.
102 Zsolt Béla (1895–1949) író, újságíró, radikális baloldali politikus.
103 A Minden hiába című verseskötetről, 1921. II. kötet, 1507–1508.
104 A kötet az én tulajdonomban.
105 Az általam készített emlékezés a PIM Hangtárában, 632/1. sz.
106 A kor ellen című, 1939-es, saját kiadású kötete megvan a Volkmann utcai könyvtárban; a zöld tollal írott 
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el a fent idézett gondolatmenetet a meghökkent fiatalember előtt a költő. A másik Vajda 
Miklós megjegyzése, amikor a 2000. centenáriumi évben a New Hungarian Quarterly 
számára kért a költőről portrét, és mint dokumentálhatatlan mendemondáról beszéltem 
ezekről a történetekről, közbevágott: „én magam is hallottam, amikor apámmal vitatkoz-
tak erről”.

Már az ötvenes évekből való – tehát fordított hatalmi helyzetben, a Rákosi-diktatúra 
tapasztalatai következtében elhangzó – elkeseredett beszélgetésről van még személyes 
tudomásom, egy megrázó mozzanatról a debreceni Kardosok és Szabó Lőrinc kapcsola-
tában. Az ötvenes évek enyhülése idején a Debrecenből Budapestre látogató Kardos Pál 
egy éjszakai beszélgetés során végig kellett, hogy hallgassa Szabó Lőrinc elkeseredett 
politikai vádaskodásait. A költő úgy érezte, van olyan benső barát Kardos Pál, hogy min-
denfajta sérelemért okolva rájuk zúdítsa keserű szavait. Kardos Pál soha nem mondta el 
a beszélgetést. Nekem is csak annyit mondott, hogy volt egy szörnyű éjszakájuk, de ne is 
kérdezzem, miről beszélgettek. A beszélgetés témáját Kardos László egyetlen mondatos 
megnevezéséből tudhatom. Kardos Pál ugyanis távozása után felhívta elkeseredésében 
a közös barátot. Ők kettesben megbeszélték, értelmezték a hallottakat. Ha meg nem is 
érthették, értették a költőt. És barátságuk meg nem szakadt. A költő korai halála után 
mindketten részt vettek költői hagyatéka népszerűsítésében.

Az említettek közül Molnár Márta elsőkként Szabó Lőrinc védelmére kelt, az And-
rássy út 60-ból szabaduló költőt utóbb a nyílt utcán látványosan megcsókolta;107 Somlyó 
György pedig a budai elöljáróságon a veszély hírének hallatára önként fellépett Szabó 
Lőrinc védelmében, mint ezt nekem is elmondotta. Az öngyilkosság kérdéséhez pedig 
Illyés megjegyzését idézem a Naplójegyzetekből: „Mondott nekem is már olyanokat: leg-
jobb volna, ha Klára meghalna! Márta azt nem bocsátja meg, hogy neki is az öngyilkos-
ságot ajánlotta. Elképzelem: épp csak azt felejtette hozzátenni nekik, hogy nietzschei ma-
gaslatról tanácsol ilyesmit.”108 Feleségével, Klárával való hasonló beszélgetését Lipták 
Gábor mesélte el nekem: amikor a feleség megtudta A huszonhatodik év meglétét éppen 
náluk, Balatonfüreden, és öngyilkossággal fenyegetőzött, a férj elkezdte helyeselni szándé-
kát, és vele együtt gondolta végig, hogy milyen módozattal lehetne végrehajtani – a végére 
lenyugodtak, és abbahagyták az ügy tárgyalását. De 1935-ben, Erdélyben maga sorsaként 
is végiggondolta az öngyilkosságot a költő versben: A hegytetőn címmel. Naplójában pe-
dig ezt írja önmagáról 1945-ben, a saját megpróbáltatásai mélypontján: „Öngyilkosság. 
De előbb megsemmisíteni mindent! Ne maradjon nyomom se! Csak kiirthatnám még 
az utolsó betűt is, az utolsó pontot is abból, amit valaha leírtam! Nem akarok magyar író 
lenni!!! Féreg akarok lenni, kő és por.”109 Illyést továbbra is gondolkodóba ejthette ez 
a történet, mert az 1961-es dátumú, először 1964-ben, az Új Írásban Szabó Lőrinc test-

dedikálás szövege: „Szabó Lőrincnek a tanítvány alázatával és rajongó szeretetével Budapest 939 márc. 9. Somlyó 
György”.

107 Lásd az 1945-ös Naplót: „…a régiek, aranyosak; véletlen találkozás Sárközi Mártával az Andrássy úton: 
egyórás beszélgetés az utcán, rengeteg régi dolgot nem tudott vagy hamisan tudott, nem mondom, hogy megy-
győztem, mindenesetre hozzám hajolt elköszönéskor, és az utca nyilvánossága előtt megcsókolt; és…” In: Szabó 
Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 72.

108 Illyés Gyula: Naplójegyzetek…, i. k. 363.
109 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 70.
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közelből címmel (1091–1095.), utóbb az Ingyen lakomában.110 Róla magáról címmel kö-
zölt esszéjében visszatér a témára: „Ez az igazi, magát gyötrő őszintesége okozta Szabó 
Lőrinc körül tán a legtöbb félreértést. Hadd említsem az egyik legkeserűbbet. Mint annyi 
másért, Sárközi Györgyért is mindent elkövetett volna, hogy megmentse, az üldözések 
idején. Mégis, amikor Gyuri azt mondta neki, fordulhat úgy, hogy számára az egyetlen 
út az öngyilkosság lesz, Lőrinc hosszas gondolkozás után s nyilván hosszú gyötrődés 
után így felelt: – Helyedben én is azt tenném. Gondolhatunk azok igazára, akik szerint 
ilyet nem szabad mondani, mert elviselhetetlen. A költők egyik föladata azonban épp az 
elviselhetetlen, a keservesen keserű dolgok kimondása és belénk plántálása, amint mond-
ják, művészi alakban, azaz rímekbe burkolva, a prozódia elemeivel édesítve. Végzetük, 
ha burkolatlanul, mintegy magánhasználatra is kimondják. Ezt sem szűkebb, sem tágabb 
környezetük nem bírja szisszenés, jaj és – visszavágás nélkül.”

Mindebből eredt antiszemita híre, melyet még legközelebbi barátja is tudatosít: 
Kodolányi „Sz. L., az antiszemita költő”-ként aposztrofálja ekkoriban az Esti beszélge-
tések című kötetében.111 Egyfajta történelemszemléleti logikát követett ezzel, amely csak 
a készülő folyamatot nézte, az erős rend berendezkedését, nem pedig az egyes emberre 
gyakorolt hatását.

Interjúban kétszer kényszerül válaszadásra, mindkét esetben – szerintem112 – inkább 

110 Illyés Gyula: Ingyen lakoma. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1964. 2. kötet, 240–241.
111 Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója és a liberális sajtó viszonyáról írva, ezeket mondja: „Egy-

szer azután szent lett a béke. A csodát Sz. L., a közismert költő, Németh Antal házifordítója mívelte, addig térülve-
fordulva Salusinszky Imre, az Est-lapok főszerkesztője és Németh Antal között, amíg szerencsésen paktumot 
kötöttek. Hogy az antiszemita költő és Németh Antal végül miben találkozott Salusinszkyval, az az ő, nyilván 
örök titkuk.” (Kodolányi János: Esti beszélgetések. Magyar Élet, Bp., 2. kiadás, 1944. 385.)

112 Szerintem: ugyanakkor a harmincas évek végi retorikára, mint közelebbi kortárs érzékenyebben reagáló 
Rába György 1972-es, már idézett monográfiájában a következőképpen interpretálja a szöveget, egy logikai sort 
állítva fel a költő publicisztikus reagálásaiból: „Szabó Lőrinc már az Új Szellemi Front vitájában merev állás-
pontot foglal el. Amikor a tömörülés többsége óvakodott a nyílt jelszavaktól, és pártpolitika mellett határozottan 
nem kötelezte el magát, ő a csoport társadalmi helyét jobb- és baloldal között keresve, megtámadja a baloldalt. 
»A vitában, úgy érzem, most a ,jobboldal’ az őszintébb. Követeléseiben és bizalmatlanságában több a jóhisze-
műség. Nem beszél a téma mellé és mögé. Nem csoda, hiszen nyeregben van, a programja tisztább…«. Két 
év múlva egy prágai magyar folyóirat kérdéseire adott válaszainak frazeológiája diplomatikusabb, ám eszméi 
jobboldalibbak, és a szellemi függetlenség látszatára kényes, valójában a nemzetiszocializmus hazai kiadá-
sától káprázó tekintetű, kritikátlan emberre vallanak. Lándzsát tör több szociális reform mellett, de csakhamar 
kiderül, antikapitalizmusa jobboldali, így a parlament átalakítását »népérdekű kényszertörvényekkel«, azaz 
parancsuralmi diktatúrával kívánja összehangolni. A »zsidókérdés«-ről megállapítja, hogy »a legaktuálisabb 
kérdések egyike«, és »objektív megállapításokra és nagyobb távlatokban való gondolkodásra«, azaz a hivatalos 
korlátozás előtt önkorlátozásra inti a zsidókat. A német veszélyről szól a legkülönösebben: »A magyarság és 
németség ,harcát’ az életképesség és gazdasági szervezettség fogja eldönteni. Én e tekintetben nem látok olyan 
sötéten, mint a barátaim: a Márciusi Front tagjai.« Kétségtelenül egy világnézet választja el a népi írók legjavá-
tól. 1939-ben, már a Vezér átfogalmazása után, az alpárian uszító Egyedül Vagyunk, mint a fajvédő optimizmus 
fasiszta szószolója »az új, aktívabb magyar lélek« címen ankétot nyit hasábjain a pesszimizmus ellen. Imrédy 
Béla, majd közvetlen Jaross Andor után egy sokkal kulturáltabb, fejtegető, bár nárcisztikus hang: Szabó Lőrinc. 
Idomulni vágyása bántó. Megtagadja ifjúságát, sőt filozófiai eszmékkel áthatott nagyszerű líráját is: »Jobban 
örültem volna, ha nem ’rágalmazom’ oly kitartóan az életet. Legjobban azt sajnáltam, hogy ez a tulajdonságom 
bizonyos határig és bizonyos értelemben elzár a néptől és polgárivá, ’kultúrköltővé’ tesz. Pedig én is használni 
szerettem volna hazámnak és azt a szűkebb réteget, amelyre elsősorban számítottam, nem mindenben láttam 
a legjobbnak és a legmagyarabbnak.« Ezek már részben »fajvédő« gondolatok, noha korántsem olyanok, mint 
általában az Egyedül Vagyunk-é.” (A három cikk: »Jobb« és »Bal« és a reformok. Magyarország, 1935. április 
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kitérően – korábban elvontan, utóbb túlzott konkrétsággal – nyilatkozik. Először Gál Ist-
ván egyik kérdésére az Új Szellem 1937. 9. számában:113

– A zsidókérdésről mi a véleménye?
– Nem újság, hogy a zsidókérdés a legaktuálisabb kérdések egyike. Kár, de érthető, 

hogy számos zsidó barátom számára még Magyarországon is Hitler körül forog a vi-
lág. Az a lelkiállapot, amelyben vannak, alkalmassá tesz a harcra, a viharos önvéde-
lemre, de arra érthetően sokkal kevésbé, hogy objektív megállapításokra és nagyobb 
távlatokban való gondolkodásra képesítsen.114

Másodszor 1944-ben Helena Kangas finn újságírónő kérdésére válaszol imigyen:

Aki maga nem zsidó, annak zsidó barátja, szerelme vagy mondjuk zsidó jótevője van 
azok között, akiknek hordaniuk kell a sárga csillagot – figyelmeztetett egy ismert író. 
Minden ember jó valakihez, így például én is ajándékba kaptam egyszer egy zsidó 
kiadótól azt a festményt, amelyet egy híres festőművészünk festett rólam fiatalkorom-
ban, s amelyet én sohasem tudtam volna megvásárolni magamnak.115 Noha éppen ez 

26. 3.; Gál István: A költő átéli a kort és bekapcsolódik a valóságba. Egy óra Szabó Lőrinccel. Új Szellem, 
Prága, 1937/9. 34.; Szabó Lőrinc: »Az irodalmi pesszimizmus egy része tényleg csak szellemi tunyaság és kon-
venció«. Egyedül Vagyunk, 1939/ápr. 29.” (Rába György: Szabó Lőrinc, i. k. 106–107.; 172.; A két publicisztikai 
írás megjelent: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 374–376., ill. 471–475.). Szabó Lőrincnek a harmincas 
évek második felében követett szerkesztői és publicista tevékenységéről lásd még Szabó Lőrinc a Zilahy szer-
kesztette Magyarországnál című fejezetet.

113 Gál István: A költő átéli a kort és bekapcsolódik a valóságba – Egy óra Szabó Lőrinccel. Új Szellem, 
Prága, 1937. 9. szám, 3–4. Dr. Gál István (1912–1982) esszéista, a háború előtt az Apollo című folyóirat szer-
kesztője, az Ungarn című folyóirat segédszerkesztője.

114 A kétkolumnás interjú talán legrövidebb válasza. Bár az adott időben, a történelmi helyzet ismeretében 
visszakérdezhető: a távozás útja ekkor zárult be, Amerika már évi kvótához köti a befogadást, Izrael állam 
akkor még nem létezik, Közép-Európának pedig meghatározó tényezője már Hitler, aki túl van a nürnbergi 
törvényeken. Szabó Lőrinc ekkor „a germán veszély”-t „jóval kisebbnek” hiszi, „mint mostanában beállítani 
szokás”. Bárha leírja: „a magyarság a németek ellen ma nem fordulhat” (és ez szerkesztői munkáját is megha-
tározza évek óta a Magyarországnál, lásd Bajcsy-Zsilinszky Endre és Féja Géza hozzá írott leveleit, MTAKK 
Ms 4679/59–65.; Ms 4680/231/I–II. részletesebben: Szabó Lőrinc a Zilahy szerkesztette Magyarországnál című 
fejezetben), a magyarság megerősödését és nemzeti integritását evidenciaként kezeli: „A nagy, túlnagy tömeg 
természetes, automatikus vonzóerejének veszedelmét érzem csak, de azt nem hiszem, hogy komoly helyek im-
perialista hódítása fenyegetne. […] Az automatikus veszéllyel szemben viszont minden erővel erősítenünk kell 
népünk vitalitását. A magyarság és németség »harcát« az életképesség és a gazdasági szervezettség fogja eldön-
teni. Én e tekintetben nem látok olyan sötéten, mint a barátaim: a Márciusi Front tagjai, és ha egy új földosztás 
biztosítja a magyar milliók uralmát a magyar földön, akkor nincs veszély. Egy nép halála különben is hosszú 
évszázadokig tart, a legnagyobb pozitív idegen járom, elnyomás alatt is. Ettől pedig, azt hiszem, örökre távol 
maradunk.” Az előbbi idézet folytatásaként írja ezt az interjúban, válaszolva az újabb kérdésre: „Hogyan látja 
a magyarság helyzetét? A sokat emlegetett német veszedelemről mi a véleménye?” Emiatt a magyarság integri-
tását feltételező európai állapot megbontása miatt tartja majd tragikus tettnek a német–szovjet háború megindu-
lását. De ekkor, 1937-ben számára egy befolyásolhatatlan magyar történet részeként jelenik meg a zsidókérdés. 
A „nagyobb távlatot” ebben a változtathatatlan nemzeti integritásban képzelte el. „Számos zsidó barátom” és 
„barátaim: a Márciusi Front tagjai” már ekkor sem feltételezték ezt a történelmi konstrukciót.

115 Az utalás egyértelműen Szabó Lőrincre vonatkoztatható, hiszen Miklós Andor, Az Est-lapok tulajdono-
sa vette meg valaha a fiatal költő-újságíró munkatársa számára karácsonyi ajándékul Rippl-Rónai József ismert 
híres portréját, amely ma is a költő könyvtárszobájának ékessége.
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a kiadó nagyon is szemérmetlen és gyűlölt ember, én személy szerint mindig hálával 
gondolok rá.”116

Minden általánosítás – még inkább a vázlatos utalás – bántó. De Szabó Lőrinc, a költő 
ezzel ellentétben csakis az egyes embert figyeli. Mint ahogy a személyes kapcsolathoz 
vezeti a finn újságírónőnek mondottakat is. És ha ez a figyelem bántóvá válhat, éppen 
a meg nem jelentetés is bizonyíthat: talán valamilyen munkahelyi összezördülés balladás 
felstilizálására készülhetett egy hatstrófás szöveg Egy öreg zsidóhoz címmel.117 A port-
réban benne él a költő örök témája, az emberi esendőség általánosítása is, mely a kor 
minden emberét összeköti: „Úgy fáj, szorong, és ahogy én, / biztos békéről álmodik, / de 
neki biztonsága csak / akkor van, ha uralkodik.” Saját lírai témájával méri össze a portré 
sorsképletét. Az alulmaradt ember örök újrakezdését akarja kidolgozni. Talán egy remb-
randti portré is kerekedhetne ebből a versből is.

Ez a csúnya öreg zsidó
Elrontotta a dolgait;
Naponta rászakad az ég
De ő folyton reménykedik.

Fiát hét ország kergeti.
Lánya? Jó, ha ringyó lehet.
De őt nem fogja vitriol,
S dolgozik, mint a termeszek.

116 Helena Kangas: Az elmúlt hetek Budapestje. In: Helena Kangas: Az én Magyarországom. Cikkek, ri-
portok 1943–1944. Fordította Labádi-Bertényi Gizella. Argumentum Kiadó, Bp., 2001. Az eredetileg az Uusi 
Aura 1944. április 30. száma részére küldött szövegből kihagyott részlet, a megsárgult gépirat xerox-másolatát 
is elküldte bizonyítékként számomra Labádi-Bertényi Gizella, a könyv magyar fordítója (amelyet átadtam az 
MTAKK-nak, MTAKK Növ. sz. 5/2005.).

KÉP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 MTAKK Növ. sz. 5/2005.
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Úgy fáj, szorong, és ahogy én,
Biztos békéről álmodik,
De neki biztonsága csak
Akkor van, ha uralkodik.

Ezért akar olyan sokat,
Hogy ő maga se hiszi el:
Huszonnégy óra, és csapást
És minden kételyt kihever

És ujra akar, ugyanazt
Akarja, mindig ugyanúgy:
Nem látja, hogyan kezdi és
Hogy növeli a háborút.

Ez a szegény öreg zsidó
Elrontotta a dolgait.
Rettenetes a sorsa és
Rettenetes benne a hit.

Leírta kézzel, nevét is ráírta: mégis úgy gondolhatta, a kidolgozás mégsem méltó az ő köl-
tészetéhez. A viszonyítás az egyszeri indulatból nem igazán emeli ki, ráadásul egy adott 
történelmi viszonylatban félreérthető lehet. Feltehetően erről is elmondhatta volna utólag, 
amit az Ellenségeimhez című versről: „A Pesti Napló és Az Est embereinek egy részétől ka-
pott sebekre jajdul fel. Hát túloz is egy kicsit; idegbajos reagálás.”118 Ezt inkább félretette, 
mint ahogy mindig minden fecnit félretett. Számomra a nem-megjelentetés a bizonyí-
ték, hogy költészetében tudatosan tartotta távol magától a „meg nem gondolt gondolat”-
okat.119 És mivel a „Szabó Lőrinc nevű magánszemély”120 önreprezentációja a költő-lét 
volt: ebből számomra az is következik, hogy alkalmi vélelmeken túlmenően meg tudta fe-
gyelmezni magánemberi önmagát is. Ha elindult is valamely gondolat vagy indulat men-
tén, ki tudta zárni mind poétai, mind magánszemélyként alakított önreprezentációjából 
az antihumanistává válható tendenciát. És ebben hadd adjak éppen ezáltal igazat Illyés 
Gyulának: „Hogy magánbeszélgetésben kinek mit mondott, nem tudom. Egyet azonban 
bizonyosan tudok. Azt, hogy annak, amit a mendemonda végül váddá fokozott, emberte-
lenségnek, de csak szeretetlenségnek is műveiben nyomát sem találom.”121

Ugyanakkor van egy hangsúlyos műfordítás, amelyet Németországban jelentetett meg, 
a Kazinczy-Könyvtárban: Annette von Droste-Hülschoff A zsidóbükk című elbeszélése.122 
Bárha ez a mű is azok közé a klasszikus német prózai alkotások közé tartozik, amelyeket  
a nácik igyekeztek a maguk ideológiája szerint magyarázni (a meggyilkolt zsidó fősze-

118 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 108.
119 A József Attila-i megfogalmazást kölcsönözve az [Ős patkány terjeszt kórt…] kezdetű versből.
120 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc, i. h. 34.
121 Illyés Gyula: Szabó Lőrinc, i. h. 34.
122 A Kazinczy-Könyvtár 2. füzete, kiadja a Deutsch-Ungarische Gesellschaft, Niels Kampmann Verlag, 

Ber lin–Dahlem, 1941.
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replő negatív tulajdonságait hangsúlyozva), Szabó Lőrinc éppen úgy értelmezte, hogy 
a nagy irodalom szintjén megidézett isteni igazságszolgáltatás egy zsidó sérelmére el-
követett igazságtalanság balladás bűnhődését vizionálja: „egy zsidó gyilkosának lelki-
furdalásairól és lassú öngyilkosságáról szól. Nem volt ez elhárítás, kulturális irányjelzés, 
tüntetés? De. Az volt, elhárítása valami rossznak, valami egyéb által, ami kifogásolha-
tatlan maradt a pártművészet és az aktivizmus hitvallói előtt” – mondja majd védőbeszé-
dében,123 de a fordítás megkezdése előtt éppen attól fél, hogy javaslatát német hivatalos 
részről nem fogják elfogadni, ,,nem fogják rejtett zsidópárti hangulatcsinálásnak érezni 
a témát?”.124 A témaválasztásnál a haldokló Babits szentesítését is hallhatta: ,,Sajnálom, 
hogy nem vállalhattam el a Droste-novella fordítását, de sokat kellett volna szótáraznom. 
Aztán olyan gyenge vagyok, s ki tudja, meddig húzom. Pedig nagyon szeretem a Drostét, 
szeretem a Judenbuchét is, kitűnő munka.”125

Műveiben pedig ellenpontozza a készülő kirekesztő törvényt mint emberi alkotást, és 
a ,,csak azért is” szenvedélyével ellenzi. Például az úgynevezett második zsidótörvény126 
tárgyalása idején közli a Pesti Naplóban a zsidókórház sebész főorvosát, dr. Lévai Józse-
fet127 búcsúztató versét:128

Egy orvos halálára

Már a föld alatt!… Mint belső ütés,
 úgy ért a halálod hire,
fájt, hogy oly rég nem jártam nálad és
 hogy most már nem látlak sose.
Téged sajnáltalak, vagy magamat?
Az önző részvét a legigazabb.

123 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 209.
124 Szabó Lőrinc 1940. június 7-i, a berlini Humboldt Egyetem magyar tanszékének irattárában megmaradt 

levele Farkas Gyulához. Közli Kárpáti Pál, in: Droste-Hülshoff, Anette von: Die Judenbuche. A zsidóbükk. 
Medailon Litera, Argumentum, Bp., 1995. Utószó, 167.

125 Szabó Lőrinc: Babits betegágyánál, kötetben: Uő: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 536–539.
126 A törvényt végül 1939. május 5-én hirdetik ki: 1939:IV. törvénycikk „a zsidók közéleti és gazdasági 

térfoglalásának korlátozásáról” (Zsidónak minősül, vallásától függetlenül, akinek legalább egyik szülője vagy  
legalább két nagyszülője zsidó vallású. Zsidók nem szerezhetnek ezután honosságot, sőt a belügyminiszter vissza-
vonhatja az állampolgárságukat, ha az 1914. július 1. után kelt; állami vagy közintézményben nem alkalmazhatók, 
nem lehetnek lapszerkesztők, lapkiadók; az ügyvédi, orvosi, mérnöki, sajtó-, színházi- és filmművészeti kamarák 
tagjai közé csak 6% erejéig vehetők fel, nem vezethetnek színházat és mozit. Állami egyedárúságot és hatósági en-
gedélytől függő egyéb jogosítványt nem kaphatnak, a már kiadott engedélyek öt éven belül vissza vonandók, köz- 
szállításokból 1939–1940-ben 20%, 1941–1942-ben 10%, 1943-ban csak 6% erejéig részesülhetnek; iparigazol-
ványt, illetve iparengedélyt csak ezen belül kaphatnak, magánvállalatoknál csak 12%-os arányban vehetők fel; 
az arányszámokat, amelyek az alkalmazottak illetményeire is vonatkoznak, 1942. december 31-ig kell elérni.)

127 Lévai József fényképét özvegy Steyskálnétól kaptam meg (utóbb átadtam az MTAKK-nak, MTAKK 
Növ. sz. 5/2005.), akinek házában lakott Szabó Lőrinc szerelme, Vékesné Korzáti Erzsébet. A család házi or-
vosa volt Lévai József, így ismerte meg Szabó Lőrinc is, majd pedig Korzáti Erzsébet súlyos tébécés fertőzését 
segített elmulasztani a kiváló orvos. 1935. november 11-én ,,a lábamon ma metszenek fel egy mély infekciót” 
(írja Révay Józsefnek, PIM Kézirattár, V 5471/28.), – melyet hat hétig tartó lábadozás követ, erről szól a költő 
Operáció után című verse, és erre utal az orvost sirató versben.

128 Szabó Lőrinc: Egy orvos halálára. Pesti Napló, 1939. január 29.
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Ilyen fájdalmat, önzőt, igazit
 érzek, mikor eszembe jutsz:
rajtam babrálnak öreg ujjaid,
 pedig már moccanni se tudsz:
orvosom voltál, megszerettelek,
s egyszer rád bíztam élő testemet.

Rád bíztam, ahogy addig senkire,
 hogy vágd, hasítsd a húsomat,
s néztem, hogy nyílik gyógyitó sebe
 s hogy vérzik a késed alatt:
neked nem is volt operáció,
nekem az volt, nagy, szívdobogtató.

Akkor szerettelek meg igazán…
 Hat hét alatt elmult a seb,
és tudásod a gyógyulás után
 már a lélek orvosa lett.
Sokszor elbeszélgettünk csöndesen…
Legutóbb nyáron, az erkélyeden,

a kert fölött… Ugy rémlik, dália
 nyitott köröttünk… S te a nagy
ragyogásban halkan mesélted a
 földi és égi dolgokat;
nagyon öreg voltál már, reszketeg,
s én, talán, az utolsó beteged.

És akkor, amit annyiszor, megint
 éreztem, mily áldás a hit
s a bizalom, amely a testi kínt
 s a veszélyt vállalni segít;
hittem benned: titok voltál nekem
s mégis biztos, kipróbált védelem.

Most már por vagy… De nem felejtelek,
 halott barátom, orvosom,
késsel-írt jegyed örök üzenet,
 mindennap látom, olvasom:
régen beforradt a bokám felett,
de összeköt a földdel és veled.

Vagy még kihívóbban: 1939-ben, első berlini előadásáról szólva a Színházi Magazinban 
a színháztörténész Magyar Bálintnak adott interjújában külön kiemeli zsidó származású 
barátja és fordítója, Horvát Henrik nevét, aki segített ,,átgyúrni” első német nyelvű elő-
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adását. Hasonlóképpen hangsúlyos Gyergyai Albert emlegetése Weimarban, 1942-ben, 
Drieu la Rochelle-nek, a Nouvelle Revue Française akkori szerkesztőjének érdeklődését 
említve a hazai beszámolóban.129

A fent említett „átgyúrás” lényegében finomítást is jelent.130 A hagyatékban megma-
radt ennek a berlini előadásnak a gépirata. A költő soha magyarul ki nem adta ezt a szöve-
get. Utóbb Bognár József publikálta a Magyar Fórum kiadásában megjelentetett „váloga-
tott prózai írások” kötetben. Tegyük egymás mellé a Nyugat első nemzedékét politikailag 
jellemző, és a korábbi politikai mezőt felváltó irodalmi közeget összehasonlító monda-
tokat:

Ezekkel a nyugatos írókkal a konzervatív magyarság nem tudott méltó ellenfeleket 
szembeállítani. A közösen vívott politikai és esztétikai szabadságharc meglehetősen 
együtt tartotta a Nyugat heterogén társaságát, de még jobban összekovácsolták őket 
a közösen elszenvedett támadások. Azt a hibát, hogy a kor legjobb íróit, noha tiszta 
magyarok voltak, világnézetükkel és irodalmi értékükkel együtt kiátkozta, elkeserítette 
és ezzel részben a megértő zsidóság táborába szorította a reakciós hivatalosság, ezt az 
óriási hibát csak mostanában kezdi kiheverni a magyar szellemi élet.

129 „Kicsit izgatott voltam előzőleg, bevallom, mert ez volt az első németnyelvű előadásom. A kislányom 
tanárnője fordította le és aztán Horváth [sic!] Henrikkel gyúrtuk át, hogy minden tekintetben kifogástalan 
legyen.” Magyar Bálint: Beszélgetés Szabó Lőrinccel berlini előadásáról, irodalmi terveiről – s Egyiptomról. 
Színházi Magazin, 1939. június 23. 74–76. A másik pedig: „a francia szerkesztő és Sprecher pesti–párizsi is-
merősök felől tudakozódott […] és Gyergyai Albertről, akit igen melegen emlegetett”. In: Szabó Lőrinc: Búcsú 
Weimartól. Magyar Csillag, 1942. december 1-jei számban, kötetben: Uő: Emlékezések és publicisztikai írások, 
i. k. 690. Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945. március 16.) jelentős költő, aki a felelősségre vonást öngyilkos-
ságával megelőzte.

130 A két szöveg: A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben. In: Szabó Lőrinc: Magyar sors 
és fehér szarvas, i. k. 88–102., az idézett szövegrészek: 91., 92., 97.; Neue ungarische Dichtung – Geist und 
Stil – von Lorenz Szabó. Vorgetragen in der Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Instituts in Berlin, am 
4. Juni 1939. Ungarn, Monatschrift für Deutsch-Ungarischen Kulturaustausch der Ungarisch-Deutschen Ge-
sellschaft in Budapest, Verlag Danubia, Budapest–Leipzig, 1941. 261–273., az idézett szövegrészek: 262–263., 
263., 269., 271. A József Attilára vonatkozó szöveget Fordította Bokor László és Németh Alajosné visszafor-
dításában idézi: Kortársak József Attiláról, II. (1938–1941). Szerkesztette Bokor László, sajtó alá rendezte és 
jegyzetekkel ellátta Tverdota György, Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 1559.; a két magyar szöveg eltérést mutat, 
hiszen a Bognár József szerkesztésében a Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas című válogatott prózai 
írások kötetben megjelent szöveg eltér a költő által az Ungarnban közölttől: „Illyés a tiszta szellem és a nehéz 
rög költője, nép- és egyben kultúrdalnok. A teljesen intellektuális alkotásmód irányában fejlődött egy harmadik, 
ugyancsak igen jelentős új magyar költő, József Attila. Mosónő fia volt. Ideges ziláltság, éles naturalizmus, sze-
szélyes-ultramodern álomvilág, gyerekes virtuozitások és hetykeség, a dolgok logikája és személyiségének tisz-
tázása utáni hősies vágyakozás és törekvés: ez József Attila. Szocializmusa lényegében már egyfajta nagyvárosi 
proletárideológia. Dacos egyénisége a külső magyar valósággal szemben teljesen ellenzékbe szorította, és mint 
sajnos nem életrevaló ember, a liberális körök és szövetségeseik támogatására volt rászorulva. Hogy mekkora 
vágy élt benne egy harmonikusabb lét után, azt fájdalmasan bizonyítja kétségbeesett vallomása, melyet pár nap-
pal halála előtt többek között nekem is tett. Gyógyíthatatlan lelki betegség, kibírhatatlan szorongásos állapotok 
és végül az őrültség, életének korai végét okozták: két évvel ezelőtt egy vidéki állomáson a gyorsvonat elé 
dobta magát és meghalt. Összegyűjtött költeményei ezután hirtelen nagy sikert arattak, s a fiatalon elhunyt költő 
körül – bár kisebb mértékben – megismétlődött a korábbi értelmetlen veszekedés a polgári-szocialista és az 
addig közönyös nacionalista körök között: kié volt? Nem lehet kétséges, kihez tartozott, legszebb költeményei 
okvetlenül kincsei a magyar lírának.”
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Das konservative Ungartum konnte diesen Dichtern des Nyugat keinen würdigen 
Gegner gegenüberstellen. Der nicht einheitliche Nyugat-Kreis wurde durch den 
gemeinsam geführten politischen und ästhetischen Freiheitskampf leidlich zusam-
mengehalten, durch die gemeinsam erlittenen Angriffe aber noch fester zusammen-
geschmiedet. Erst heute beginnt das ungarische geistige Leben den groβen Fehler 
gutzumachen, dass die offizielle Reaktion über die besten Dichter, – obgleich sie 
reinmagyarisch waren – ihre Weltanschauung und ihren literarischen Wert den Bann 
verhängte, sie verbitterte und dadurch zum Teil in das Lager des verständnisvollen 
Judentums drängte.

Adyról saját emlékeit fogalmazva tárgyszerű esszéista mondatot kerekít:

Ami Adyt illeti, örökségünk igazán szellemi volt már abban az időben is, amikor mi, 
fiatalok indultunk, mert ő az ezer ellentétből összeállt, stílusában és világnézetében 
új, vad és féktelen, filoszemita és ugyanakkor antiszemita költőzseni a kommün előtt 
meghalt.

Was Ady betrifft, so war sein Vermächtnis schon zur Zeit, als wir Jungen uns auf den 
Weg machten, tatsächlich nur mehr geistig, denn dieses aus tausend Gegensätzen zu-
sammengesetzte Dichtergenie – in Stil und Weltanschauung neu, wild und zügellos, 
Philosemit und Antisemit zugleich – starb unmittelbar vor der Machtübernahme durch 
die Kommunisten.

A fiatal költők közül Erdélyi Józsefet, Illyés Gyulát és József Attilát mutatja be. Erdélyi-
ről nem hallgatja el antiszemita gesztusát, és annak hatását sem:

A társadalom rokonszenve megoszlik, a kultúrközéposztály nagyobb része, különösen 
a zsidóság, a parasztpropaganda minden támogatása mellett hűvösen, sőt ellenségesen 
bánik Erdélyivel, főleg amióta a költő kiadta egy antiszemitának minősített balladáját 
és egyik legújabb verseskötetét az egyik nyilaskeresztes pártnál jelentette meg.

Die Sympathien der Gesellschaft sind geteilt; ein Teil des Mittelstandes, besonders 
das Judentum, behandelt Erdélyi kühl, ja feindlich, namentlich seitdem der Dichter 
eine antisemitisch gedeutete Ballade herausgab und einen seiner neueren Gedichtbände 
durch eine rechtsradikale Partei veröffentlichen lieβ.

A József Attiláról szóló szövegen érződik leginkább a finomítás, a publikált német szöveg-
ből kihagyta a fogalmazványban a liberális körök elé illesztett „magyar-zsidó” minősítést:

Illyés a tiszta szellem és a nehéz föld költője, egyszerre népi és kultúríró. A tiszta  
intellektuális konstrukciók felé fejlődött egy harmadik, szintén nagyon tehetséges új 
magyar költő, József Attila. Egy mosónőnek volt a fia, lénye ideges, zűrzavaros, ri-
kító naturalizmus és szeszélyes, extramodern álomvilág, gyermekes játékbravúrok és 
hetykeség, hősi sóvárgás és erőfeszítés az egyéni kitisztulás és a logika felé. Az ő szo-
cializmusa már főképp nagyvárosi proletár ideológia. Egyénisége teljesen oppozícióba 
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szorította a külső magyar valósággal és politikai fejlődéssel és sajnálatos életképte-
lensége a magyar-zsidó liberális körök és szövetségeseik támogatására utalta. Hogy 
milyen sóvárgás élt benne egy egészségesebb helyzet iránt, arra fájdalmas bizonysá-
got szolgáltatnak pár nappal a halála előtt többek között nekem is tett kétségbeesett 
személyes vallomásai. Gyógyíthatatlan betegség, szorongás és őrület végzett vele két 
évvel ezelőtt, egy vidéki állomáson a gyorsvonat elé vetette magát és meghalt. Össze-
gyűjtött versei ekkor egyszerre nagy sikert arattak és a halott fiatal költő fölött – igaz, 
hogy kisebb arányokban, – megismétlődött a polgári-szocialista oldal és az eddigi kö-
zönyös nacionalista rész közt a régi fölösleges kötekedés: kié volt? Hogy kié volt, az 
nem lehet kétes; legszebb versei feltétlenül kincsei a magyar lírának.

Illyés ist der Dichter des reinen Geistes und der schweren Scholle, Volks- und Kul-
turdichter zugleich. In der Richtung der rein intellektuellen Gestaltungen entwickelte 
sich ein dritter, gleichfalls sehr bedeutender neuer ungarischer Dichter, Attila József. 
Er war Sohn einer Wäscherin. Nervöse Verworrenheit, greller Naturalismus und eine 
launenhaft-hypermoderne Traumwelt, kindische Virtuositäten und Keckheit, helden-
haftes Sehnen und Drang nach Logik und persönlicher Klärung: das ist der Dichter 
Attila József. Sein Sozialismus ist im wesentlichen schon eine grosstädtische Prole-
tarierideologie. Die trotzige Persönlichkeit drängte ihn völlig in die Opposition zur 
äuβeren ungarischen Wirklichkeit, und durch seine bedauerliche Lebensuntüchtig-
keit war er auf die Unterstützung liberaler Kreise und ihrer Verbündeten angewiesen. 
Welche Sehnsucht nach einem harmonischeren Dasein in ihm lebte, dafür gibt sein 
verzweifeltes Geständnis, das er einige Tage vor seinem Tode u. a. auch mir ablegte, 
einen schmerzlichen Beweis. Eine unheilbare Seelenkrankheit, unerträgliche Angst-
zustände und schlieβlich der Wahnsinn machten seinem Leben ein frühes Ende: vor 
zwei Jahren warf er sich auf einer Provinzstation vor den Schnellzug und starb. Seine 
gesammelten Gedichte ernteten dann auf einmal groβen Erfolg, und um den jungen 
verstorbenen Dichter wiederholte sich – allerdings in kleinerem Masse – der alte mü-
βige Zank zwischen bürgerlich-sozialistischen und bis dahin gleichgültigen nationa-
listischen Kreisen: Wem gehörte er an? Wem er angehörte, kann nicht zweifelhaft 
sein, seine schönsten Gedichte sind unbedingt Schätze der ungarischen Lyrik.

Valamint az is tény, amire 1945-ös védőbeszédében is hivatkozik, hogy ,,nem tagadtam 
meg közreműködésemet antológiák kiadásánál, amelyeknek hátterében valami rossz hely-
zetbe került régi barát állott”.131 Például Vas István szerkesztői kérésére átengedi közlésre 
egy – a Stefan Zweig Verlaine című könyvét követő – antológia számára régi Verlaine-
fordításait, pedig – mint Vas Istvánnak felkészülten kifejtette – a Zweig-írást rossznak 
tartotta, és ekkor már nem örült a régebbi Verlaine-fordításai átdolgozás nélküli újra-
közlésének.132

131 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 219.
132 A történetet, amelyet később meg is írt Vas István, előzőleg elmesélte számomra. A kérdéses könyvet 

Smolka János filmvállalkozó akarta kiadni, Szabó Lőrinc tiltakozott fordításai közlése ellen, utóbb a kötetet ös-
szeállító Vas Istvánnak a kérésére engedélyezte csak a közlést: Stefan Zweig: Verlaine. Fordította Bálint Lajos. 
Verlaine: Válogatott versei. Összeállította Vas István. Fővárosi Könyvkiadó K. F. T., Budapest, é. n. [1943]. Egy 
másik fordítási történetre Kontor István hívta fel a figyelmemet. A Nyugat 25. évfordulójára külföldi költőktől 
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Ugyanakkor a személyeskedésnek, a „rálátásnak, rávetítésnek” a mechanizmusát az 
ostrom előtti és ostrom utáni sajtóviszonyok fokozatosan egyként kifejlesztették. Már  
a háború alatt, még jóval a német megszállás előtt. Az utalások – személyi ellen- és 
rokonszenvektől vezettetve – torzított fogalmazásokba torkolltak mindkét oldalon. A pub-
licisztika érvrendszere a maga magasrendű retorikáját nemegyszer a személyes megjegy-
zések torzító indulatával töltötte meg. Mentő szándék és igaztalan támadás egymást ke-
resztező jelenléte mindkét oldalon. Ennek egy példájára Szabó Lőrincnek egy levélbeli 
megjegyzését felfejtve figyelhetünk fel. Benne nem Szabó Lőrinc az érintett, ekkor még 
csak a feje felett vívtak a „rálátók”, de egy utalás erejéig maga is beleesik – barátja sé-
relmére felfigyelve – ennek csapdájába. Fodor József a szabadelvű Újság-beli cikkének 
záró részletét idézem. Fodor – aki szerintem nemes veretű versek szerzője – patetikus 
publicisztikai hangon szólal meg, és okos kiindulás után végül szenvedélyesen elfogult 
konklúzióra jut:

Egyebünk sincs valódi kincsünk, irodalmunkon kívül. Ha ennek értékteremtő emberei 
kihullanak, magukba rejtőzve gubbasztanak, mi marad. Uramisten? Maradnak azok, 
akik beszélnek… És sokan beszélnek; azt hinné az ember, hogy egy tucat ember 
elnémulása nem számít. Én azért mindenesetre, ha ilyesmiről szó lehetne, ebben az 
irányban egy üzletbe szívesen belemennék. Ha például arról lehetne szó, hogy min-
den hallgató írónkat ki tudnánk cserélni tíz mai beszélővel. Úgy értendő a dolog, hogy 
minden hallgató helyett tíz beszélőt kellene hallgatásra ítélni. Azt hiszem, a magyar 
irodalom és a közönség egyaránt nyerne az üzleten.133

Ezt olvasva horkan fel maga is szenvedélyesen Szabó Lőrinc. Becsületére legyen mondva, 
nem közzétéve felháborodását, csak feleségének írott levelébe rejtve. Ez talán példa lehet 
arra is, milyen hangnemben szokott véleményt mondani barátaival és főként önmagával is 
beszélgetve. Ezeket hallva sérelmezhették azután szavait környezetének hasonlóan szen-
vedélyesen megnyilvánuló tagjai. Ezúttal tehát levélben fakad ki, Fodor József fentebb 
idézett cikkének olvasása után: „Fodor Jóska134 vasárnap az Ujság-ban írt egy borzalma-

is kértek írásokat, ezek között jelent meg Franz Werfel A mű menekül című verse, Nyugat, 1932. I. k. 511.  
A külföldi versek csokrát Babits Mihály, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc fordította. Ezt a fordítást veszi át a Ma-
gyar Zsidók Könyve 1943–5703 [Magyar Zsidók naptára III.] az OMIKE Sajtócsoport kiadása. A verset „Babits 
Mihály, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc közös fordítása” jelöléssel közlik, a Rónai Mihály András által össze-
állított, Anthologia coacta (Nyugateurópai költők és írók gyűjteménye) című részben (403–404.; a kötet reprint 
kiadása: Újból és mindörökké címmel, Kner Múzeum és Könyv Alapítvány, és a gyomai Kner Nyomda, é. n.).

133 A néma erdő. Ujság, 1944. február 6. vasárnap; az írás a lap vezércikke.
134 A költő és publicista Fodor József (1898–1973) személyében a háború alatt nem tartozott az üldözöttek 

közé, a fordulat éve után majd ő is a Rákosi-korszak elhallgatottjai közé fog kerülni, az Ady-rajongó költő 
1956 után Bölöni György hatására szenvedélyes írásaival a Kádár-féle konszolidációt segíti. Viszonya Illyés 
Gyulával mindig feszült volt, Szabó Lőrinccel mindvégig baráti jellegű maradt, temetésén 1957-ben ő tartja az 
egyik búcsúztató beszédet. Az ostrom után az elsők között volt, aki kéretlenül is ment Szabó Lőrincet a Táro-
gató úti vizsgálata idején kiszabadítani, utóbb az igazolási eljárás során mindig kiáll Szabó Lőrinc mellett, ha 
megjegyzéseket tesz az eljárásra, akkor csak Illyés szerepével száll vitába. Utóbb is, távlatból visszatekintve, 
a mindenkori „másik oldalról” „különbékét” kötő vitapartnerként ekként összegezi véleményét: „Szabó Lőrinc 
viszont arra a szerepre utalta magát, hogy minden teórián túl maga alkotja meg világnézetét, mely – a honi 
fajvédelemtől vagy a népiek szocialisztikus problémáitól távol – legjobban valamilyen politikai zseni-erőszak-
kultusznak felelt meg, sajnos, ennek visszataszító, élő modelljeivel: de mindez mégis és mindenekfölött egy 
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san kofálkodó, agyalágyult és herkulesien nyaló vezércikket a hallgató zsidó író-zsenik-
ről, hogy mért nem írnak;135 s ott s a Független Magyarországban136 tajtékozva támadja 
Illyést, s a Népszavában verssel.137 Kereszténypogrom lesz itt, akárki meglátja!” – írja 
feleségének 1944. február 9-i levelében. A szöveget, mint antiszemita jellegűnek feltűnőt, 
a költő fiának kérésére kihagytam, […]-tal jelölve a Szabó Lőrinc és felesége levelezése 
első kötetéből.138 Csakhogy ha megnézzük, mire vonatkozik Fodor József indulata, akkor 
éppen ellenkező következtetésre juthatunk. A hivatkozott cikkek és a vers, ha kimondat-
lanul is, valójában Illyés Gyula költői és szerkesztői működése ellen íródtak (ami nem 
újdonság Fodor ekkori publicisztikájában), a hallgató írók felsorolása semmiképpen sem 
származási alapon történik: Voinovich Géza, Rédey Tivadar, Schöpflin Aladár, Kárpáti 
Aurél, Szabó Dezső a nagy oroszlán, Szomory Dezső, Révész Béla, Heltai Jenő, Szép 
Ernő, Pap Károly, Gelléri Andor Endre, Benedek Marcell, Füst Milán. Szabó Dezsőt vi-
lágok választják el mondjuk Szomory Dezsőtől vagy Füst Milántól, hacsak a szecessziós-
expresszionista színezetű poétikájukban nem fedezhetünk fel távoli rokonságot. De hát 
Fodor József nem poétikai alapon csoportosít, és még csak származási alapon sem, mint 
azt indulatában Szabó Lőrinc eredeztetni vélte, szenvedélyét az Illyéssel szemben érzett 
személyes ellenszenve motiválja:

Pap Károly és Gelléri Andor Endre önérzetes emberek, nem mennek oda a főszerkesz tő-
höz, vagy, ahogy hallom, éppen olyan nagyképű helyetteséhez törleszkedni. Sok mindent 
megértünk, ami megértendő, de az ember kollegiális betyárbecsületről is hallott az iro-
dalmi krónikákban, az olyan kollegákkal szemben, akik saját hibájukon kívül ki kerültek 
az esőbe. És egy kicsit bizony gondolni kellene azokra, akik benne vannak a vízben, azok 
részéről, akik, mint a főszerkesztő is, egyszerre sokfelé forgatható esernyővel születtek.

szigorú alkotói, költői meghatározottság keretében. […] Szabó Lőrinc bizonyosképpen a nietzschei Wille zur 
Macht jegyében látta a világot: s ha e világ apró-cseprő vagy nagy, s oly sokszor balga politikai játékait s a ha-
talmi vágy mindenkor jelenlevő mivoltát nézzük, nem is marasztalhatjuk el valami nagy tévedésben, legfeljebb 
abban, hogy nem ismert el éppen olyan hatalmasan működő ellenerőket is, egy jobb irányában (a rossz mellett), 
és nem táplált így a haladást illetően – reményt sem. De a hitetlenség és vergődés benne állandóan rengő talajára 
eszmei-érzelmi bazalttömbökből egy nagy költészetet épített. S volt, amilyen: de élete végéig maradt annak, 
aki volt.” És ugyanitt idézi Szabó Lőrincet: „De mit tudnak az írók egyáltalán azokról a boszorkánykonyhákról, 
ahol a nagypolitikát főzik, a való tényekről, helyzetekről, motívumokról, erőkről és ellenerőkről, amelyek ott 
vannak a mélyben, s amelyeknek az ilyen – vagy amolyan-oldaliak – hiába vágsz olyan fitymáló képet, Fodor! –  
hangosan vagy csöndben ugráló bábjai csak. Eleget próbált engem meggyőzni igazáról például Mikes Lajos is, 
aki azt mondta, hogy én politikailag buta vagyok és így nihilista – ő meg éppen olyan össze nem függően szo-
cialista volt és schopenhauerista. Az egyik azt hirdeti, hogy meg kell változtatni – harccal – a világot. A másik 
meg azt, hogy a harc és vágyaink feladásával le kell mondani a világról. Én meg azt mondom, egyiket se kell 
tenni. A világon, az embereken nem lehet változtatni, szerintem, ha csak azt nem hisszük, hogy krisztusokat 
csinálunk belőlük. Erős és okos emberek kellenek, akik vezetik, bölcs vagyonelosztás és jól megfizetett munka 
kell. És anyagi és erkölcsi lehetőség, hogy például én, Szabó Lőrinc, megtehessem a világon egyedüli dolgot, 
amit tenni érdemes: megírhassam a verseimet.” (Fodor József: Emberek és állomások. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp., 1969. 125., 127., 130.) A negyvenes évek elejéről emlékezetből felidézett szöveg szinte előlegezi 
Szabó Lőrinc második – az újságírók előtt elmondott – védőbeszédének gondolatmenetét, sőt annak retorikáját 
is. (Mindezekről személyes beszélgetéseink során is megemlékezett.)

135 A néma erdő. Írta Fodor József, e fejezet 133. számú jegyzetében hivatkozott írás.
136 Világosságot Ady körül! Írta: Fodor József. Független Magyarország, 1944. január 31. hétfő, 6.
137 Fodor József: Egy költőnkhöz. Népszava, 1944. február 6. 11. Népszava Vasárnapja.
138 Azóta Szabó Lőrinc és felesége levelezése a PIM Kézirattárába került hagyatéki letétként.
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No mármost Illyés Gyulára sok mindent mondott már az irodalom- és a politikai történet-
írás (és mindennek az ellenkezőjét is), de a Magyar Csillag szerkesztéséről minden, a kor-
szakkal foglalkozó történész aláírhatná Illyés naplójegyzetét:

A Nyugattal Babits egy kicsit a magyar irodalom egyik szárnyának gondját is rám 
hagyta. Esztendőkig a különböző irányba húzó írók összefogását hirdettem, egy szel-
lemi szekértábort, az idők veszélyei ellen. Egynéhány íróval személy szerint magam 
is harcban álltam. Nemcsak a magam nevében, hanem arról a központi helyről is, 
ahova kerültem, ezektől tiszta fegyverrel való, lovagias küzdelmet követeltem. Ebben 
benne volt az adott szó, hogy én mindig ilyen eszközzel harcolok, függetlenül attól, 
hogy lesz-e eredménye követelésemnek. Jó egypár embernél volt. A Magyar Csillag 
szekértáborába egyformán jöttek urbánusok és mezeiek. Nem szívesen veszem elő 
a zsidókérdést, nem ezt tartom próbakőnek mindenre; csak a szemléletesség kedvéért 
írom ide: a folyóirat – még utolsó megjelent számának is – huszonegy munkatársa 
közül csaknem minden harmadik volt zsidó; 1944-ben a szenvedés és halál mélysé-
geiből e folyóirat borítólapja mutatta fel Halász, Pap, Radnóti, Sárközi, Szerb, Vas, 
Zelk nevét. Nem születtem szerkesztőnek. Ha ez a lapszerkesztés nem jelentett volna 
értékvédő palánk-szerkesztést is, ha az irodalomba nem játszik bele a férfimunka, 
a kényszer sem vállaltatja velem. A magamnak adott szó mondta, hogy a munka még 
nem fejeződött be. Mikor az idő nekünk szolgáltatott igazat és eszközt, kötelezve érez-
tem magam, hogy – a munka befejeztéül – amennyire tőlem telik, változatlanul a tiszta 
fegyverrel való, a lovagias, a szellemi harc ügyét szogáljam.”139

Nem véletlen, hogy az 1943-as Belső ügy című, február 12-én papírra vetett összegzésé-
ben a laphoz meghívottak között együtt szerepel a Fodor által felemlegetett két író neve 
is: „Gelléri és Pap Károly éppúgy sereg nevében szólhatott annál az asztalnál, akár Ko-
dolányi János vagy Márai”. És Schöpflint említi, mint akinek – többek között – a kezéből 
kapta a szerkesztést.140 Ha van szerkesztői, erkölcsi és értékfelismerő magaspont egy írói 
pályán, akkor Illyés esetében éppen a Magyar Csillag nevezhető annak. Különösen ak-
kor, amikor nemcsak a szellemi, de mindinkább a biológiai lét is veszélyeztetetté válik.

De az 1945 utáni „lövészárkok” mindkét oldalról kiásattak: csak a hatalmi helyzet for-
dul meg közben. A szellemi terror mindkét oldalon megjelenik. Szabó Lőrinc ekkor még 
írott támadásnak nincs kitéve, csak a szóbeszéd készíti történeteit a végig nem gondolt 
– avagy éppen a túlzottan csak elgondolt – kijelentések okán.

Íme egyetlen pillanatkép a „rálátás, rávetítés” mechanizmusából. Aki ebbe bonyoló-
dott, nehezen vághatta ki magát belőle. Szemben vele mit lehet tenni?

Szabó Lőrinc válasza: Fodor cikke után pár hónappal többek között éppen Pap Ká  roly 
és Gelléri Andor Endre lesz, akikért instanciázni kezd, mentességüket forszírozva.

* * *

És Szabó Lőrinc, a cselekvő ember a háború idején éppen azt keresi, a hallgatásra kény-
szerülők, a félreállítottak, utóbb üldözöttek közül hol és kin segíthet, kinek a mentése 

139 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 349–350.
140 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 259., ill. 263.
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érdekében járhat el, adhat beadványokat, indíthat mentesítési eljárásokat.141 Hausmann 
professzor monográfiájában szintén a költő felháborodását véli kihallani levelének sza-
vaiból, amelyet a náci megszállás utáni állapotokról ír német barátjának, Carl Rothénak: 
„Am 11. 6. 44 schreibt Szabó an Rothe, offensichtlich missbilligend: »Es kamen große 
Änderungen, neue Leiter fast überall, radikalste Lösung der Jugendfrage«”, és a levelet 
folytatva: „usw., usw.; davon will ich nicht sprechen”.142 Nem is költészetével vitatkoz-
nak barátai. És mentési ténykedését is köszönettel fogadják, még ha egyesek túl késői 
beavatkozásnak tartják is fellépéseit.

1944-ben, a német megszállás után sok barátját, sőt ismeretleneket is ment a költő: 
mentesítések ügyében írásban is tevékenykedik a minisztériumban, levelezésével szét-
szakított családokat kapcsol össze, haldokló barátnőt hoz ki a gettóból, majd temettet el 
emberséges körülmények között.

A dokumentumok, amelyek a család által megőrzött hagyatékból 1999 nyarán a PIM 
Kézirattárának hagyatéki letétébe kerültek, csakis olyan baráthoz szólhattak, aki állandó 
emberi kapcsolatban volt a legnehezebb időkben is az államhatalom által fizikai létükben 
is fenyegetett kollégáival. Csak legbensőbb baráthoz lehet ilyen hangon fordulni: nem 
segítségkérést szólaltatnak meg a levelek, de természetes odafordulást jelentenek, mert 
az üldözöttek megérezték, hogy – bárha a politikában nemegyszer vitatkozhattak is egy-
mással, de – az életveszélyben csakis őhozzá fordulhatnak.

Kardos László,143 a régi iskolatárs, a Pandora-idők szerkesztői „főtanácsadója”, kriti-
kusa, Rimbaud-fordító, és egy életen át levelezőtárs a munkaszolgálat poklából imigyen 
ír, deportált családja után érdeklődve.

Kedves Lőrinc!
Végkép összetörve és kétségbeesve írok Neked, hátha tudsz valamit, ami erőt adhatna 
nekem. Családomat június végén több ezer más boldogtalannal elvitték Debrecenből  

141 Mentesítés: a mentesítések 1944. július végéig a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak. 1944. már-
cius 19. és június 13. között Jaross belügyminiszter az 1730/ME rendelet alapján 550 családfői mentesítést adott 
ki (ez kb. 1000 fő számára jelentett mentességet). Júniustól a mentesítések a miniszterelnök fennhatósága  
alá kerültek át (ún. kormányzói mentesítések, amelyek személyre és nem családra vonatkoztak). Ezek száma 
1944. október 15-ig kb. 8000 volt. Egy miniszterelnökségi kirendeltség intézte a mentesítések kiadását a Tárnok 
u. 5. sz. alatt. Kormányzói mentességet kaphattak mindazok, akik a zsidótörvények rendelkezéseinek hatálya 
alá estek, de különleges érdemeikre (közéleti, tudományos, művészeti vagy gazdasági) való tekintettel ezen törvé-
nyek alóli mentességüket kérvényezhették. 1944. október 15. után a Szálasi-kormány ezeknek a mentességek-
nek az érvényességét nem fogadta el, és a mentesítésekkel rendelkezők számát, Szálasi és Vajna elképzeléseinek  
megfelelően, jelentősen csökkentették (kb. 800-ra). Lásd: Schmidt Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? A Bu-
dapesti Zsidó Tanács. Minerva, Bp., 1990. 230–231.

142 Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!”, i. k. Die ungarischen Teilnehmer című feje-
zet, 325. Hausmann a levelet még Rothe fiától, Prof. Dr. Arnold Rothétól kapta meg, a teljes levél in: Szabó 
Lőrinc Füzetek 1., 70. [„1944. június 11-én azt írja Szabó Rothénak, feltehetőleg rosszallóan, hogy »Sok vál-
tozás lépett életbe, majdnem mindenütt új vezetőkkel, a zsidókérdés radikális megoldásával«.” És a folytatás: 
„satöbbi satöbbi; amikről nem beszélhetek”.]

143 Kardos László (1898–1988) utóbb akadémikus, egyetemi tanár. A két háború között a debreceni zsidó 
gimnázium tanára, a munkaszolgálat után Debrecenbe tér vissza, majd a kultuszminisztériumban vállal főtiszt-
séget, a kormánnyal 1945 tavaszán Debrecenből Budapestre költözik. Kardos László és az ügyében közvetítő 
Szabó Árpád egyetemi tanár levelei a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.
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(18 éves fiam, 15 éves lányom és a feleségem) s azóta semmit se tudok róluk, azt se, hová 
mentek, azt se, mi lesz a sorsuk. Én munkatáborban dolgozom, helyzetem tűrhető.

Lelkileg azonban düledezem. Arra gondolok, hogy Neked lehetnek olyan kapcsola-
taid, amelyek révén tudhatsz valamit ezeknek a deportálásoknak az értelméről. Egy-
szerűen kiirtják őket? Vagy munkára mentek? (Aggok is, csecsemők is?) Vagy túszok?

A levél idáig még rendezett, folytatása már kuszává válik, írásképe többet mond min-
dennél (lásd a 304–305. oldalon).

Szabó Lőrinc 1944. július 21-én válaszol,144 ismételten megköszönve a Rimbaud-kö-
tetet. Február 6-i levelében már érdemben foglalkozott a kötettel, most inkább csak kons-
pirációs okkal emlegeti, az esetleges cenzúra számára hangsúlyozza a fordító értékes vol-
tát. Később Kardos László éppen Rimbaud aláírással teszi egyik levelét azonosíthatóvá.

Kedves Laci!
Nagyon régen tartozom már megköszönni szép könyvedet, a Rimbaud-verseskötetet: 
igazán tisztességesen dolgoztál vele, sokan tanulhatnának tőled. Remélem, megtalál 
levelem. Már két hete folyton akartam írni neked, de csupa zavarban, ködben vagyok, 
s annyi, de annyi a dolgom! Meg aztán restellem is, hogy így dadogjak előtted, márpe-
dig nem tehetek egyebet, hiszen nem tudom, nem esik-e rosszul, hogy semmiről sem 
írhatok, ami téged most közvetlenül érdekelne. Debreceni ismerősökről nincs hírem. 
Azt hittem, lesz; de hát nincs. Csak Pali145 írt egyszer, még június elején; címe, ha ér-
dekel, akkor ez volt: 106/302 kis. mu. szd., Zombor, 8. sz. postafiók. Ugyanakkortájt 
itt Mariskát146 is láttam, kihallgatással próbálkozott, debreceni hozzátartozók ügyében 
kapcsolatot keresve a sajtókormánybiztossághoz; elő is adtam a kérelmét; eredmény, 
sajnos, nem lett. Tudod, nekem csak kultúrvonatkozású összeköttetéseim vannak, s ezek 
nem nagyon számítanak. Remélem, csakugyan rendes helyen vagy; a te higgadtsá-
godnak, sokféle tudásodnak és képességednek mindenütt csak vehetik valami külön-
leges hasznát. Szeretném, ha amennyire lehet, nem aggódnál a tieidért sem; hiszen 
minden munkaerőre szükség van mindenütt. Mint írtam, rengeteg a dolgom; kár volt 
régen oly sokat siránkoznom: most szakadt csak rám az áldás, a kényszerű elfoglaltsá-
gok tömege! A lapnál is változatlanul szolgálok. Most éjjel van, 11 óra elmúlt, a rádió 
mondogatja a légiveszélyeket, mialatt gépelek. Kiskláráék megjöttek Kolozsvárról;147 
ma este barátoknál voltak, s még nincsenek itthon. Lócit vakbélirritációk miatt hétfőn 
visszük operálni. Bomba erre, a mi környékünkre eddig nem esett, sajnálnám a köny-
veimet, régi barátaimat. Ne haragudj ezért a rendetlen levélért, s írj magadról, ha csak 
tudsz. Mindnyájan minden jót kívánunk. Szeretettel üdvözöl régi barátod:

Lőrinc

144 Szabó Lőrinc leveleit Kardos László közölte. Még a hatvanas évek folyamán lehetővé tette, hogy meg-
ismerjem a levelek tartalmát, jelenlétemben válogatta ki levelei közül a költőtől kapottakat. Kardos László: 
Szabó Lőrinc hatvan levele. In: Kardos László: Közel és távol. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1966. 485–578. Az 
itt idézett leveleket én is közöltem: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 248–250.

145 Kardos Pál, lásd lejjebb.
146 Kardos Mária, lásd lejjebb.
147 Kisklára és férje, Várady Szabolcs a kolozsvári Nemzeti Színházban játszanak ebben az évadban.
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A következő levél augusztus 9-én Hajdúhadházáról keltezett:

Kedves Lőrinc,
VII. 21-i leveled új címemen késve ért el, de azért igen jól esett. Közben valakitől, aki 
családommal együtt utazott el, értesítést kaptam, hogy Bécsben vannak. Pontosabbat 
nem tudok. Bécsről vagy környékéről lehet szó, ugyanott van a Pali családja is, 
bár nem igen vannak szorosabban együtt. Palitól tegnap kaptam lapot. Bármi idevonat-
kozó híred van, kérlek, közöld velem. Itt a posta késés stb. nélkül igen rendesen mű-
ködik. Egyéni helyzetem – objektíve, kívülről nézve – egészen jó. Belül csak keveset 
javultam, s vannak napjaim, amikor egészen elsötétülök… Címemet egy hét múlva 
közlöm, aztán ne késs sokat a válasszal, minden levél enyhítő injekció nekem.

Szeretettel köszönt családoddal együtt
Laci

Kedves Lőrinc,
Családom Bécsben van. XV. Hackengasse 11, ha jól közölte velem baráti kéz. Egy 
frau Mimi Marchart, Wien, I. Schillinggasse 1. nevű és című hölgy is tud róluk. Mit 
tehetsz? Címemet bizonyára megkaptad Szegedről. Írj, írj!

VIII. 20. Ölel
Rimbaud

Sűrűn, kézzel teleírt kétoldalas levelében adatokat, élettörténetet egyesít állapotleírással:

44. VIII. 25.148

Kedves Lőrinc!
Itt közlök némely adatokat, melyeknek a beadandó iratban helyük lehet. Ez a csoporto-
sítás és fogalmazás igyekszik olyan célszerű lenni, mégis tekintsed az egészet nyers-
anyagnak s rostáld, formáld, hangsúlyozd részleteit úgy, ahogy Te látod célszerűnek  
a beadványt magad készítsd el és írd alá, mert a postázás ezekben a hetekben itt na-
gyon vontatott, s egy hónap is bele telhetik, míg újra válaszolok. Mindenre meghatal-
mazlak. Ha konkrét eredmény volna, táviratilag értesíts, ha egyébként írsz, egyelőre 
ajánlva tedd. Mind ennek meg van a maga oka.

Tehát: Debrecenben születtem, 1898-ban, szüleim legalább 150 évre visszamenő-
leg bizonyíthatóan Bihar-megyei és Hajdú-megyei családokból származtak.

Minden iskolámat – az elemitől a doktori és tanári diplomáig – Debrecenben, 
a legmagyarabb városban végeztem. Tanári szaktárgyaim is nemzeti tárgyak: magyar 
és latin. Irodalmi és tudományos működésem egyik gyújtópontja is mindig Debrecen 
szellemi élete volt. Első könyvem Ady debreceni életszakaszát dolgozta fel, ez volt az 
első Ady-biográfia. Fazekas Mihály Ludas Matyijáról írott nagyobb terjedelmű mo-
nográfiámat a debreceni Csokonai-Kör pályadíjjal tüntette ki. A régi debreceni sajtó 
érdemes munkásainak életrajzi adatait összegyűjtöttem és közreadtam. Svájci népdal-
kutatók számára Debrecen-környéki és hortobágyi szövegeket fordítottam németre. 
Debrecen grafikus-művészeit német nyelven ismertettem a külföldi közönség szá-

148 Vagy 29-én. Közöltem in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 251–252.
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mára. Mint a debreceni Ady-Társaság főtitkára tíz éven át (1928–1938) erős munkát 
fejtettem ki a város irodalmi műveltségének gyarapítására. A debreceni származású 
vagy Debrecenben nevelődött költők elismertetésére és műveik kutatására sok gondom 
volt. Cikkekben, előadásokban foglalkoztam Tóth Árpáddal, Szabó Lőrinccel, Gulyás 
Pállal stb. Debrecen szellemi jelentőségét igyekeztem emelni az Uj Irók c. könyvso-
rozattal, melyet Juhász Géza társaságában szerkesztettem.

Mint zsidó irodalomkutató elsőrendű feladatomnak tartottam bizonyos túlbecsült 
zsidó írók valódi értékének megállapítását. Kiss Józsefről, Bródy Sándorról, Molnár 
Ferencről, Karinthy Frigyesről és másokról szóló dolgozataim és előadásaim a reáli-
sabb szerényebb zsidó önszemlélet megteremtésén fáradoztak. Ilyen írásaimért zsidó 
részről több ízben is sajtótámadásban részesültem. A Szentföld költészetéből kiadott 
fordítás-antológiám a zsidó kivándorlást a szellemi síkban előkészítő Pro Palesztina 
Szövetség céljait szolgálta.

Az új magyar népi irodalomnak egyik első el- és felismerője voltam. Erdélyi 
József, Gulyás Pál, Németh László, Kodolányi János munkáit részben propagáltam, 
részben mint az Új Írók egyik szerkesztője sorozatosan kiadtam. Ezekről az írókról és 
az új irodalom más fajmagyar jeleseiről számos közleményt publikáltam, sok előadást 
tartottam. Kosztolányi Dezsőt és Németh Lászlót a baloldali sajtóban ellenük indított 
támadásokkal szemben több cikkben és tanulmányban védelmembe vettem. Hankiss 
János és Juhász Géza baloldalról erősen és némiképp méltatlanul támadott francia 
nyelvű irodalomtörténetéről (Kardos Pállal) önálló füzetet kitevő, nagyobb kritikai 
tanulmányban fejtettem ki, hogy lényegében értékes és jelentős mű. A magyar rím 
természetére vonatkozó vizsgálódásaim eredményeit több dolgozatban ismertettem.

Küzdöttem minden áltudományosság, zsurnalizmus és felszínes kezdemény ellen. 
1938-ban Hóman B. jóváhagyásával Baumgarten jutalomdíjat kaptam. A Pesti Hírlap 
nyelvmagyarító pályázatán 1 millió korona pályadíjat nyertem. A magyar Vers-Szö-
vetség pályázatán, ahol a szövetség nemzeti céljainak jelmondat-szerű tömör kifeje-
zése volt a tétel, az egyik díjat nekem ítélték. A Magy. Kir. Közoktatási kormány két 
ízben állami ösztöndíjjal segített a tanári továbbképzésben. Intézetem fennhatósága 
1925-ben ösztöndíjjal támogatta római tanulmányutamat.

Számos bírálatom, cikkem, tanulmányom jelent meg napilapokban, folyóiratokban. 
(Pandora, Nyugat, Válasz stb.)

A magyar irodalom vizsgálata mellett sokat foglalkoztam külföldi költők magyarra 
fordításával. A német költők közül fordítottam Simon Dach, Goethe, Liliencron, Deh-
mel, George s mások munkáiból. Fordítottam olasz (Carducci), angol (Shakespeare, 
Burns, Keats, Mansfield, Drinkwater stb), francia (Chenier, Hugo, Rimbaud stb.) és 
latin (Horatius, Propertius, Catullus) költőket is. Legutolsó nagyobb munkám egy Rim-
baud-kötet volt, amely a francia költő első teljes életrajzát, verseinek elemzését és 
csaknem egész művének magyar fordítását adta. A hazai zsidóság életében egész  
a tavaszon bekövetkezett változás Euripidesz Alkestis c. tragédiájának fordítása köz-
ben talált. Victor Hugo Hernaniját a Nemzeti Színház 1925-ben fordításomban mu-
tatta be. Lefordítottam Hugo bibliai tárgyú verseit is.

Még az előző háborúból mint 20%-os hadirokkant bocsáttattam el, – rokkantnyug-
díjamról, amely korábban magasabb percentű rokkantságom után járt, mihelyt kere-



308

sethez jutottam, önként mondtam le, összesen több mint 30 hónapot töltöttem katonai 
vagy munkaszolgálatban.

Huszonkét éves tanári szolgálatomról dr. Szondy György, a debreceni tankerület 
h. főigazgatója adhat képet és bírálatot.

Kedves Lőrinc, lehet, hogy itt némely dolog naiv, sőt komikus, – ítéld meg és dobd 
ki az ilyesmit. – Hadirokkantságomhoz megjegyzem, hogy mögöttes országrészben, 
tehát nem harcban szereztem. – Ezeknél az adatoknál több, jelentősebb és célszerűbb 
nem jut most eszembe. Az egész terv újból lelkesít, mert az a remény is megvillant 
bennem, hogy ilyen alapon talán családom, amely Bécsben van, hazakerülhet. „Tégy 
mindent, amit tenni bír erőd” – a hálálkodás köztünk felesleges.

Idegállapotom labilis, s ez korábbi borzalmasan állandó kétségbeesésemhez képest 
javulásnak mondható. Vannak nyugodtabb óráim, félnapjaim is. Elhelyezkedésem – ob-
jektíve – jó.

Szeretettel köszöntelek családoddal együtt,
Ölel igaz barátod

Kardos László

Leveleik keresztezhették egymást, Szabó Lőrinc augusztus 23-án számol be, mit tehetett 
barátja érdekében:

Kedves Laci!
Értesítelek, hogy aug. 2-án irodalmi érdemeidre való tekintettel mentesítésedet kérel-
meztem a kultuszminisztérium útján. Dr. Kardos Albert és Kardos Pali számára ugyan-
azt kértem. Az ügy jól áll. Közben tegnap kijött a legfelsőbb rendelet, s ennek alapján 
pótlólag megpróbálható a közvetlen hozzátartozókra való kiterjesztése a mentesség-
nek. Ennélfogva postafordultával kérem feleséged és gyermekeid (esetleg a szüleid és 
testvéreid) adatait. Feleség és gyerek kilátásos. Adatok: név, esetleg régebbi név, szül. 
hely és év, esetleg vallásváltoztatás ideje, anya neve, legutóbbi és jelenlegi lakcím. 
S ha még valami fontos eszedbe juthat; de azt hiszem, ennél több nem kell kato-
náéknál sem. Ha magad akarnál kérvényezni külön is, ettől függetlenül tedd, szüksé-
gességéhez nem tudok hozzászólni; te ebben az esetben a Főméltóságú Kormányzó 
Úr kabinetirodájába küldd a kérvényedet. A minisztériumon át kezdeményezett akció 
egyéni cselekedet, teljesen elégnek látszik, s mint ma újból közölték, jól áll. Üdvözle-
teidet köszönöm, családodat üdvözlöm s szegedi rokonaidat is.

Minden jót kíván régi barátod:
Sz. Lőrinc

Kedves Lőrinc! VIII. 23-i leveledre csak most van módom válaszolni. Családunk ada-
tai: dr. K. László, szül. Debrecen, 1898, anyám: néhai Brüll Etelka, legutóbbi lakás 
Debrecen, József kir. Herceg u. 45., jelenlegi lakcím: Hajdúhadház 103/106. Felesé-
gem: Gelbmann Kornélia, szül. Balmazújváros, 1901, anyja: Angyal Mária, jelenlegi 
lakás: Wien, XV. Hackengasse 11. Fiam: Pál, szül Debrecen. 1926, – leányom: Éva, 
szül. Debrecen, 1929. Feleségem és gyermekeim jelenleg együtt laknak Bécsben, leg-
utóbb együtt laktak velem. Egyikünk sem változtatott vallást. Én magam külön kér-
vényt nem adok be. Eredményről táviratilag értesíts. Feleségem mellett szól, hogy 
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két fivére meghalt a mostani háborúban az orosz fronton. Mellettem, hogy az előző 
háborúban rokkantként szereltem le, s a rokkantdíjról önként lemondtam.

Melegen ölel családoddal együtt
44. IX. 11.

Laci

Kedves Lőrinc!
44. IX. 30.

Címem változik, az eddigire ne írj többé, az újat majd közlöm. Jól vagyok. Mind erről 
egyszerű lapon értesítsd feleségemet (Wien XV. Hackengasse 11.).

Ölel Laci.

Debrecen, 1944 IX 9
Igen tisztelt Uram!
Sok hiábavaló kísérletezés után tegnap végre újra személyes érintkezésbe léphettem 
Kardos Lászlóval. Tőle tudok arról a levelezésről, amely Önök között a kivételezés 
reményében megindult. Sajnos, Laci attól fél, hogy azt a levelét, amelyben egész iro-
dalmi munkásságát felsorolta, nem méltóztatott megkapni. Épp ezért azt javasolja, 
méltóztassék talán a neki szánt leveleket az én címemre küldeni; én a legrövidebb 
úton személyesen fogom eljuttatni hozzá, és így legalább nem ismétlődhetik meg az, 
hogy Laci a hozzá intézett levélnek csak tartalmáról értesül.

Mély tisztelettel üdvözli Szabó Árpád. Címem: Szabó Árpád egyetemi tanár Deb-
recen – Erdősor 26.

Kedves Lőrinc!
Szabó Árpád új címe Rákoshegy, Kölcsey u. 23. vagy dr. Stolmárné, Bp. Baross u. 71. 
Ha családom írna Neked, kérlek, azonnal írd meg levelük tartalmát Szabóéknak vagy 
egy debreceni kolleganőmnek, aki maga közli Veled címét. Túloldali címem érzésem 
szerint erősen átmeneti.

Családoddal együtt ölel
Debrecen, 1944. X. 5.

Laci

Igen tisztelt író úr,
Már is hibás gépeléssel kezdem, pedig szeretném röviden és világosan megírni debre-
ceni barátja és írótársa kérését. Egy lapot már küldött a múltkor s azon röviden jelezte, 
hogy akkor itt tartózkodtak. Azóta csapatuk (tábori jelzése: 106/306, Hajdúhadház) 
7-én elkerült innen, lehet, hogy a Dunántúl szélső vidékére, lehet az is, hogy még út-
ban vannak.

Ügye, átminősítése és ezzel mostani helyzetéből való kiemelése folyamatban és jó 
úton volt, mint itt az egyetemen mondták. Az volna a Magához intézendő és intézett 
nagy kérése, hogy beosztása honvédelmi-szolgálat jelleget nyerjen, beosztása pedig 
akár ide, akár – még talán jobb lenne – Pestre történhetnék.

Ügye a kultuszban van, Lőrinczi nevet hallottunk vele kapcsolatban.
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A dologról dr. Szabó Árpádné, Rákoshegy, Kölcsey u. 23. (telef. 33) vagy Bpest, 
VIII. Baross u. 71. dr. Stolmárnénál bővebb tájékoztatást ad és vár.

Szíves köszöntéssel:
Debrecen. 1944. okt. 14.

Kopányi Mária

És amikor fordul a világ, Kardos László az elsők között lesz, aki felkeresi a költőt: „Teg-
nap kijött hozzám Kardos László. Családjáról jó hír jött, az ellenkező igaz, még beljebb 
kerültek Ausztriába. Nagyon csüggedt, levert. Isten áldja meg a szívét és az eszét, igaz 
barát és becsületes, higgadt ember.” Amikor pedig hagyatéka iránti aggodalom tölti el 
a költőt, Illyés mellett éppen Kardos Lászlót nevezi meg az esetleges gondozással: „Ha 
meghalnék vagy valami nagy baj érne, Kardos László rendezze a hagyatékomat, és Illyés 
Gyula.”149

A debreceni Kardosok másikának, a csak nevében hasonló Kardos Pálnak,150 Szabó 
Lőrinc osztálytársának és egyik legjobb barátjának a testvére, Kardos Mária levelei a szü-
lőkért való aggodalmat vegyíti önmaguk mentésének esélylatolgatásával. Kardos Mária 
és Kardos Pál a húszas években Zola A Föld című regénye fordításának voltak „bedolgo-
zói”.151 Kardos Pál, Lászlóhoz hasonlóan, a legmelegebb barátság jogán tárja fel tragikus 
helyzetüket a költőnek, levelezőlapját a munkaszolgálatból küldi:

Zombor, 1944. VI. 8.
Kedves Lőrinc!
A debreceni zsidóságot az a veszély fenyegeti, hogy vagonba rakják és elszállítják is-
meretlen helyre. Tehetnél-e valamit családom érdekében akár a belügyminisztérium-
ban, akár a német követségen? Dr. Kardos Albert és felesége, Kardos Pálné és Kardos 
Ferenc, József k.hg. u. 62. sz. a. laknak a gettóban. Érzelmeimről nem írok, tudom, 
ha tudsz tenni valamit, megteszed. Isten őrizzen benneteket és minden jó embert ha-
sonló helyzettől. Nekem, itt a szolgálatban jó dolgom van, de csak röviden írhatok, 
írj Te, ha tudsz hosszabban. Klára kezét csókolom, édesanyádét is. Isten áldjon meg 
mindnyájatokat.

Szeretettel ölel Pali

Budapest, 1944. júl. 19.
Kedves Lőrinc,
Amióta találkoztunk, családunk fölött beteljesedett az a sors, amelytől azokban a na-
pokban tartottunk: szüleimet, a Pali feleségét és kisfiát június utolsó napjaiban elvitték 
Debrecenből. Minden valószínűség szerint Bécs mellé kerültek egy nagyobb táborba, 

149 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 33., 21.
150 Kardos Pál (1900–1971) utóbb a debreceni egyetem tanára. A deportálásban családja (szülei, felesége, 

gyermeke) elpusztult. Kardos Pál és Mariska levelei a PIM Kézirattára hagyatéki letétjében.
151 Zola Emil: A Föld. Fordította Szabó Lőrincz. Révai Testvérek Irodalmi Intézete R.-T. Kiadása, Bp., 

[é. n.], a fordítás történetére lásd Érlelő diákévek, i. k. 333.: Kardos Pál 1920. augusztus 4-i leveléből: „Nagyon 
jól esett, hogy nekünk szántad ezt a dolgot, természetesen el is fogadjuk… A fordítást nagyobb részben Mariska, 
kisebb részben én fogom végezni.”
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talán Strasshof-ba. – Személyes hírünk nincs tőlük, édesapám utolsó lev. lapja még 
jún. 14-én kelt Debrecenben.

Ma levelet kaptam Palitól, ebben azt írja, hogy hír szerint a kormány, talán Antal 
István indítványára egyes zsidókat kulturális érdemeik alapján mentesített az elszál-
lítástól. Eddig összesen 20-at. Pali tegnap levelet írt Révész Imrének,152 kérte, hogy 
írjon fel a kormánynak, hogy ha ezt a listát kiterjesztik, édesapám nevét is vegyék bele 
és talán akkor haza lehetne hozatni. (Ilyesmire már volt precedens.) A Révész püspök-
nek szóló levelet egyik szabadságra induló felettese vitte magával.

Nagyon kérem, Lőrinc, ha lehet, tudja meg, valóban történt-e ilyen kezdeménye-
zés Antal István részéről? Megvalósult-e ez a lista? Ha megvalósult, tágítható-e? ha 
tágítható, milyen módon, kinek, v. kiknek a támogatásával, vagy ajánlásával kerülhet 
rá az édesapám neve, aki ezt, talán hangoztatnom sem kell, Isten és ember előtt sok-
szorosan megérdemli. –

Ha magának módjában volna, – a lista fennállása esetén – az édesapám nevét erre 
rávezetni, vagy rájuttatni, bizonyára megtenné, ugye erre nem kell külön megkérnem. 
Ha adatokra volna szükség, amelyek ezt a kérést támogatnák, leginkább megtalál-
hatók abban az Emlékkönyv-ben, amelyet Csobán Endre szerkesztett és amelyben 
a Tóth Árpád neve is megjelent. –

Még egyszer nagyon kérem, tudja meg, amit lehet, erről a listáról és hogy mit le-
hetne tenni.

A régi barátsággal köszönti
Kardos Mária

Bp. 1944. VIII. 25.
Kedves Lőrinc!
Mellékelten küldöm a szükséges adatokat, az édesapám vonalához odaírtam szegény 
Lajos bátyám özvegyének adatait és dr. Garzó András sógorom adatait is. Természe-
tesen nem tudom, h. ez helyes-e vagy jogos-e, vagy nem rontja-e a helyzetet, de én 
nem akartam kihagyni őket. – Maga bizonyosan fogja tudni, hogy ez nem túlzás-e, 
belevehető-e, megítélésére bízom, h. hogyan használja fel.

Palinak ma reggel írtam.
Még egyszer köszönöm ezt a felejthetetlen cselekedetet és kérem, bocsássa meg, 

hogy nem találok más szavakat hálám kifejezésére.
A régi barátsággal köszönti

K. Mária

Budapest, 1944. IX. 6.
Kedves Lőrinc!
Kérem, ne tekintse hálátlanságnak, vagy neveletlenségnek, hogy nem írtam és nem 
telefonáltam, de olyan szűkre van szabva a mozgási lehetőségem (még külön hivata-
los munkám is van most az iskolai beírásoknál) és annyi elintézni valóm volt, hogy 
a nagy hajszában nem jutottam lélegzethez, telefonhoz még kevésbé.

152 Révész Imre (1889–1967) teológiai író, történész, akadémikus. 1938–1949 a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke.
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A Pali és K. Laci-féle 2 kérvényt még szombaton délben sikerült átadnom, az 
öregúr megértő jóindulattal fogadott, mindkettőre rájegyezte a maga nevét. Az édes-
apám kérvényéhez hosszas fontolgatások után nem mertem az összes rokonok (me-
nyek, vő, unokák) adatait hozzáírni, féltem, hogy lehúzza ez a sok név. Erre az öregúr 
maga figyelmeztetett, hogy semmiesetre se hagyjam ki őket, mert ezt később nem 
lehet pótolni, jöjjek vissza hétfőn, addig nem késik stb. Így is történt, hétfőn újból fi-
gyelmesen elolvasta a folyamodványt, hozzácsatolta a maga névjegyét, ráírta egy-két 
debreceni úrnak a nevét, akiknek a hozzám intézett levelét én megmutattam neki, de 
a folyamodványhoz nem mellékeltem, minthogy azokat magánjellegű és nem mellék-
letnek szánt leveleknek tartottam. Ezt ő is helyeselte. Velem volt legidősebb bátyám 
özvegye, akit maga ismer (nála lakom), ő külön kérvényt adott be, bátyám fiatalkori 
irodalomtört. munkássága alapján. Őt is barátságosan fogadta M. A.

A K. Laci adatait meglehetősen össze tudtam állítani, de megpróbálom a szegedi 
címét megtudni és oda is írok.

Beszámolóm talán hosszúra is nyúlt, kérem, ne haragudjon se a fecsegésemért, se 
azért, h. sok szaladgálásom miatt megkéstem vele. Német szakos kollégám sem tu-
dott telefonálni, valaki útján üzent magának, de általam is köszöni az érdeklődését. 
Még egyszer nagyon hálásan köszönök mindent, a továbbiakról értesíteni fogom. Sok 
üdvözlettel

K. Mária

A régi, még Centrál-korabeli barát, a kiváló műfordító, Horvát Henrik, Medgyaszay 
Vilma, a nagyszerű sanzonénekesnő férje153 szinte mindennapos vendége a költőnek, és 
viszont. A számukra dedikált könyvek mutatják az állandó barátságot.154 Horvát Henrik kö-
tetnyi verset fordított Szabó Lőrinctől németre. Nevét a költő fentebb idézett interjújában 
is hangsúlyosan megemlíti,155 és – mint védőbeszédében is emlegeti156 – weimari megbe-
szélésein is eljárt érdekében. A Magyarország fejléces papírján küldi géppel írott levelét.157

Budapest, 1943. február 5.
Kedves Barátom!
Mint jeleztem, hétfőn beszéltem Farkas Istvánnal, a Singer és Wolfner vezérigazga-
tójával158 a német versfordítások kiadása ügyében. A dolog minden jel szerint menni 
fog. Elsősorban azt próbálják meg, hogy valamelyik svájci kiadó vállalja-e a kiadást, 

153 Horvát Henrik (1877–1947) műfordító, felesége Medgyaszay Vilma (1885–1972) színésznő, sanzon-
énekes, az ún. „zsidótörvények” szerint őskeresztény.

154 A dedikált kötetek: Föld, Erdő, Isten: „Horvát Henriknek szeretettel Szabó Lőrinc 1922. V/10.”, Te meg 
a világ: „Horváth Henrinek szeretettel, Szabó Lőrinc”, a Singer és Wolfner-féle Válogatott versei: „Horváth 
Henriknek, régi barátsággal és szeretettel Szabó Lőrinc” (a könyvek Medgyaszay Vilma unokaöccsének tulaj-
donában, a dedikációk xerox-másolata birtokomban).

155 Magyar Bálint: Beszélgetés Szabó Lőrinccel berlini előadásáról, irodalmi terveiről – és Egyiptomról. 
Színházi Magazin, 1939. június 23. 74.; lásd a 129. számú jegyzetet, valamint még lejjebb.

156 „Horvát Henrik, akiért, mint egyetlen kitűnő versfordító művészünkért, Németországban külön sokat 
harcoltam, akinek pénzt szereztem és kivételes munkaengedélyt” – in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, 
i. k. 227.

157 A Horvát Henrikhez írott levelek a PIM Kézirattárában találhatók, V 4327/14/1.
158 Farkas István (1887–1944) egyben kiváló festőművész is.
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esetleg persze csak olyan formában, hogy a Pesten nyomandó kötetekre a maga imp-
resszumát ráteszi s az egészet bizományi árunak tekinti. Ehhez máris szükség van 
a kéziratra.

Kérlek tehát, állíts össze egy teljes példányt az eddigi versekről s juttasd el mi-
előbb a céghez, Almássiné159 nagyságos asszonyhoz, aki az egészet intézi. Akár már 
holnap! Aztán ők írnak Svájcba, s veled az esetleges ottani érdeklődéstől függetlenül 
szerződést kötnek. Másodszor az volna fontos, hogy nekiláss ama darabok elkészíté-
sének, amelyekhez nekem – ugye? – olyan fontos érdekeim fűződnek, s persze neked 
is! 60–70 versről, mintegy nyolcíves kötetről lehet szó. A munka most már egyszerre 
tízszeresen ambícionálhat, hiszen a madár a kezedben van, majdnem ott van, a köny-
vet az én kedvemért a Singer feltétlen kihozza ezer példányban, csak nem a maga 
magyar neve és cégjelzése alatt, mert ez ellenkeznék a céljaival és tradícióival. Bizo-
mányost feltétlenül talál a Singer Svájcban, aki a kész köteteket átvegye, s egy svájci  
siker téged is felkaphat… No, de ne fantáziáljunk: eredményt lehet elérni s némi pén-
zecskét.

Vidd fel tehát valamelyik nap az Andrássy út 16. II. em. alá az olvasható kéziratot, 
azt Almássiné majd többszörösen legépelteti és elküldi a megfelelő címekre. Használ-
hatod, ahol jók, az én gépelt kézirataimat is. A fő a gyorsaság. Még két-három hónapig 
dolgozhatnál, esetleg négyig, nyáron aztán kinyomódnék a könyv és szeptemberben 
már forgalomba kerülne Svájcban s ahol még tud.

Megemlítettem rád vonatkozó weimari és berlini megbeszéléseimet Zilahi-Sebess 
Jenőnek, aki a külügyminisztérium kulturális osztályának vezetője és szívélyes isme-
rősöm. Úgy láttam, magáévá tette elvileg a nézeteimet, s ha tud, közbelép. Ez nem 
érinti a svájci terveket, hiszen a hivatalos dolgok és rendezések mindig igen hosszú-
lejáratúak és bizonytalan, hogy lehet-e eredményt elérni. De ha változás történnék, az 
csak javítana még a svájci kilátásokon is. S ha majd megérik az egész ügy, írunk John 
Knittelnek,160 talán ő is tehet valamit a könyv körül.

Privát tanács: ne fecsegd el a dolgokat, hanem dolgozz! Halott húgom és társai 
várnak! Hip, hip, stb.!!.

S üljünk össze mi is, megállapítani a végleges listát.
Miminek kézcsók, téged ölel
régi és már rajtad túlvénült

kopaszodó cimborád:
Sz. Lőrinc

159 Almássiné: Almássi Gusztávné (1897–1983) főszerkesztő a Singer és Wolfnernál.
160 John Knittel (1891–1970) indiai születésű svájci német író. Szabó Lőrinc Weimarban a költői napokon 

ismerkedett meg vele. A költő bizton számíthatott rá, a háború után anyagilag is segítette, majd 1957-ben svájci 
látogatásra küldött a számára meghívó levelet. 1945 végén, amikor Szabó Lőrincék szomszédja, dr. Déry József, 
a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. jogtanácsosa (utóbb igazgatója) Svájcba utazott, Találkozott Knittellel, aki igen 
kedvesen üdvözölte Szabó Lőrincet és bizonyos Bárd után érdeklődött (ezeket Szabó Lőrincné Sóstóhegyre 
küldött beszámoló leveleiből tudjuk, amelyeket a Thomaséknál a Tücsökzenén dolgozó Szabó Lőrincnek írt, 
1945, december 25. és 29., a levelek a PIM Kézirattárában hagyatéki letétként megtalálhatók). Ez a Bárd Ferenc 
és fia kiadó volt az Amadeus című, 1939-ben Svájcban megjelent sci-fi-regény magyarországi kiadója a háború 
után (Bp., é. n.). Szabó Lőrinc 1946. február 28-i részletes válaszának fogalmazványa és Knittel 1955. február 
7-i képeslapja a PIM Kézirattárának hagyatéki letétjében. Lásd még e fejezet 326. számú jegyzetét.



314

A következő levél is gépírással készült:161

Budapest, 1944. aug. 3.
Kedves Henrik!
Nagyon rég nem láttalak. Házad alatt elmentem vagy három hete, akkor láttam a bom-
barombolást. Nektek nincs bajotok, ugye? Minálunk események: Lócit vakbéllel sike-
resen operálta Elischer tanár a Magdolnában,162 már itthon van; kis Klára meg az ura 
tegnap egy hónapra a salzburgi zenei-színházi nyári egyetemre utazott; én kétheti sza-
badságot kaptam katonáéktól, most délután megyek a Balatonra, nem tudom, hová.

Most egy bizalmas közlést, amelynek – nagyon remélem – jó következménye lesz. 
Elutazásom előtt magánlevél formájában kérvényt adtam be Mester Miklós kultuszál-
lamtitkárhoz, rámutatva arra, hogy minden foglalkozási ágban történnek mentesítések 
s én is felhívom az irodalom terén a figyelmét néhány érdemes barátomra. Csak neked 
írom meg, hogy dr. Kardos Albert, dr. Kardos László, Kardos Pál, Sárközi György, 
Horvát Henrik, Gellért Oszkár, Gyergyai Albert, Halász Gábor és Pécsi Blanka ügyé-
ben írtam, csak a magam nevében s az érdekeltek felkérése nélkül. Az iratot dr. Lő-
rinczy Szabolcs elnöki osztályvezető barátom vette át s a dolog nagyjában-egészében 
reményteljesnek látszik. Terólad ezt írtam:

„Egészen speciális érdemei vannak Horvát Henriknek (Medgyaszay Vilma férje, 
csillagtalan, régen kikeresztelkedett): rendkívüli nyelvkultúrával és egészen rendkí-
vüli versfordítói tehetséggel tolmácsolja a klasszikus és modern magyar líra legszebb 
darabjait Németország felé. Német kulturális tényezők előtt egyetlen külföldi kikülde-
tésem során se mulasztottam el hangoztatni, hogy ha német–magyar irodalmi együtt-
működésen dolgozunk, akkor – főleg a líra terén – Horvát Henrik fordítói művésze-
tének bekapcsolása nélkül lehetetlen igazán megmutatnunk legjobb értékeinket, mert 
minden más németországi vagy magyarországi fordító meg sem közelíti az ő teljesít-
ményeit. Az ő egészen ritka kvalitásait forszírozásomra Berlinben is elismerték a mai 
rezsim egyes kultúrvezetői és áthidaló megoldásokat ajánlottak: pl. más nevet. A ré-
giek pedig egyenesen ünnepelték Horvátot, így Lilienkron, Richard Schaukal, stb., és 
Moderne Ung. Lyrik c. hatalmas könyve 22 évvel ezelőtt, amikor még semmiféle állami 
vagy társadalmi segítsége nem volt efféle kiadványoknak, két kiadásban elfogyott. 
Elemi magyar érdeknek tartom, hogy Horvát valamilyen formában dolgozhasson.”

Ha idő volna, személyesen felkerestelek volna s elmeséltem volna az ügyet. Má-
sok nem tudnak róla, csak Gellért, de ő is csak a magáéra vonatkozót. Kérlek, ne em-
lítsd senkinek: az ilyesmit csak siker esetén való az érdekelteknek tudomására hozni. 
Veled kivételt teszek, mert legöregebb cimborám vagy s mert te tudtad, hogy föltét-
lenül úgyis próbálkozom valamivel. Mentesítést kértem, vagy, a munkaszolgálatosok 
számára, legalább tűrhető beosztást. Lőrinczy Szabolccsal előbb szóban átbeszéltem 
az ügyet, s aztán, mikor ő mindenkiről pár sort kért, vettem elő a kész írást. Tudom, 
hogy örülsz a dolognak, azért is írom meg. Hogy a sajtóügyi kormánybiztosságon 

161 PIM, V 4327/14/2.
162 Magdolna: Magdolna Kórház, a Fiumei úton, ma Országos Baleseti és Segélynyújtó Intézet. Horthy 

Miklós feleségéről, Purgly Magdolnáról nevezték el, a háború után egy ideig Koltói Anna Kórház nevet kapta 
a kommunista mártírról.
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K. Borcsa Mihálynak163 szóban ugyanezt már rég elmondtam rólad, szintén tudod. Már 
most, kérlek, ne hagyj cserben, s Medgyaszay Henrik vagy más néven dolgozz, ha 
lehet! Írok most rögtön Gáspár Jenőnek164 is az Uj Időkhöz, kérve, hogy a megindított 
akcióra tekintettel tartsa még vissza a Lloyd nyomdában a könyved kész szedését, 
melyet már persze eddig is szét akartak dobatni. Az az érzésem, hogy nálad lesz leg-
könnyebb az eredmény, hiszen te einzig vagy. De Lőrinczy Szabolcs az egész ügyet 
szívvel fogadta. Ne szólj, ismétlem, senkinek, különben megrohannak mások, s már 
eddig is vissza kellett néhány akcióban való részvételemet utasítani, hogy a befolyá-
somat, ha van, a magaméra tartogassam. Az irat a [sic!] államtitkár előtt van már  
s szükség esetén a miniszter elé kerül. Hangsúlyoztam, hogy én olyanokért emelek szót, 
akik nem »ügyes« emberek.

Ezzel isten veled. Miminek kézcsók.
Ölel régi barátod:

Szabó Lőrinc

Azután egy telefonüzenet lejegyzése,165 amely a Szabó Lőrinc-hagyaték letéteként került 
a PIM Kézirattárába, és amelyre a következő géppel írott levél166 reagál:

Budapest, 1944. aug. 23.
Medgyaszay Vilma adott fel egy ajánlott levelet Neked és kéri hogyha megkapta sür-
gősen válaszoljon rá.

Kedves Henrik!
Itthon vagyok, telefonüzenetet továbbították, ajánlott levél ma megjött. Igen, ez az 
az akció, amelybe Téged már aug 2.-án bekapcsoltalak. Hogy mi lesz, nem tudhatjuk. 
Az ügy akkor „igen jól” állt, az egész csoporté, s azóta is ezt az újabb információt 
kaptam. De hát csak a kész eredménynek lehet hinni, s mindig változik az általános 
helyzet. Érted, kedves Henrikem, többet nem tehetek, ezek a most ajánlott pótlások 
egyrészt hirtelen beszerezhetetlenek, másrészt teljességgel fölöslegesek: ha meg lehet 
csinálni a dolgot, hát megcsinálják! Arról nem akarlak lebeszélni, hogy saját magad 
külön ne írj kérvényt. Senki se tudja, mi a jobb. Sokan több felől is kérvényeznek. Én 
fölöslegesnek hiszem. A kérvényeket hová kell címezni? Úgy tudtam, a kabinetiroda 
a minisztériumokhoz teszi le úgyis az oda befutó kérvényeket, tehát csak gyorsít, ha 
te a kultusznak írsz. Az az érzésem, fölösleges írni. Tégy az ösztönöd szerint. Nekem 
most milliárd dolgom van. Borzasztóan sajnállak anyagi bajaitokért, gondolhatod. De 
ez most nem érv, még ez sem érv. Mihelyt tehetem, felszaladok hozzátok. Miminek 
kézcsók. Minden jót. Ölel:

Lőrinc

163 K. Borcsa Mihály: Kolosváry-Borcsa Mihály (1896–1946) újságíró, a Sajtókamara elnöke, a Népbíró-
ság halálra ítélte, kivégezték.

164 Gáspár Jenő (1894–1964) az Országos Magyar Sajtókamara igazgató-főtitkára, 1944-ben az Új Idők 
Irodalmi Intézet Rt. vezérigazgatója.

165 A cetlin fölötte egy másik lejegyzés: „Pécsi Blanka sürgősen mentől hamarébb a lakásából ki akarják 
tenni és L-t kéri menjen el hozzá –”.

166 PIM V 4327/14/3.
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Aztán egy kézzel írt pársoros üzenet:167

Kedves Henrikem,
Beszéltem könyvünk ügyében Hlatky E.168 sajtókormánybiztossal. Ő s a kultuszmi-
niszter közösen adhatnak munkaengedélyt. Megígérte. Kérvényt kért: beadtam. Má-
solatát megküldöm. Bárcsak sikerülne már valami. Itt nagyon gyors döntést ígértek 
(egy hét!), s kedvezőt.

Kézcsók Miminek. Ölellek.
1944. szept [sic!] 28.

Lőrinc

Majd egy géppel írott levél:169

Budapest, 1944. nov. 3.
Kedves Vilma és Henrik!
Nem akarom szó nélkül hagyni legutóbbi levelüket. Sajnos, nincs mit tenni. A kérvény 
a kultuszban fekszik. De minden jel szerint nem is fontos már. Amit el akartunk vele 
érni, azt a közben megkapott másik engedély úgyis megadta. S különben is…

Én magam szolgálatban vagyok, nem rendelkezem magammal és az időmmel, most 
nem is mozdulhatok. Nem tudom, hány órát vagy napot töltök még Pesten. A jelek 
arra mutatnak, hogy minden percben elkerülhetek innen, s akkor elszakadok a csalá-
domtól.

A munkaengedélyt bemutattam Herczeg Ferenc elnöknek, Tóth vezérigazgatónak 
írtam róla Gáspár Jenőnek s leadtam dr. Székely igazgatónál. Herczeg rögtön két-há-
rom fotokópiát készítetett róla. Az eredeti Székelynél van, majd tedd el te magad: ha 
nem lesz is rá szükség a jövőben, mindenesetre érdekes életrajzi dokumentum. Még 
annyit erről, hogy kérték: ne üssük dobra az ügyet, másképp „fejére ütnek” annak az 
úrnak, aki aláírta.

Hogy a könyv kijön-e és mikor az Uj Időknél, azt nem tudom, de most már kijöhet 
még a mai rezsim alatt is. Kértem Herczeget és Tóthot, hogy Neked mindenesetre ad-
janak további előleget s a szedést tartassák. Most tehát az kéne, hogy te magad vagy 
Mimi menjen fel – vagy menj fel – rögtön az igazgatósághoz s tárgyald meg a továb-
biakat, elsősorban a pénzügyet. Én tehetetlen, bénult vagyok, most már te mozogj. 
S rögtön! Adjanak pénzt: hiszen esetleg úgyis elvész minden, jobb, ha egy kevés be-
lőle érdemes, jó munkás-helyre kerül. Érvelj, ahogy tudsz, Herczeg becsül téged s régi 
tisztelője Miminek; menjen ő azonnal az Andrássy út 16-ba!!

Hogy engem hova dobnak, nem tudom. Igyekszem életjelt adni. Isten veletek! Gon-
doljatok Kláriékra!

Kézcsók, és ölellek:
Sz. Lőrinc

167 PIM V 4327/14/4.
168 Hlatky E.: Hlatky Endre (1895–1957) Korábban a rádió műsorigazgatója, a Lakatos-kormány sajtóügyi 

államtitkára.
169 PIM V 4327/21/1–2.
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Ezt követően egy 1944. XI. 10. postabélyegzős levelet így kezd Horvát Henrik:170 „A múlt-
kor nálatok, a ti kedves, meleg baráti körötökben olyan jól éreztük magunkat, hogy szinte 
meg is feledkeztünk nyomasztó bajainkról.”

Az ostrom után – hasonlóan Kardos Lászlóhoz – elsők közt emlékezik vissza a segít-
ségre, és jelzi, megmaradtak Szabó Lőrinc levelei, bármiben, bármikor rendelkezésére 
áll:171

Kedves jó Lőrincem,
Klári majd elmondja neked részletesen, miket próbált az ügy érdekében és hogy én 
is – szerény lehetőségem keretében – mennyiben igyekszem hasznodra lenni. „Was 
ein armer Mann wie Hamlet vermag…” – mindent, ami tőlem telik megteszek – ez 
csak természetes. Holnap felkeresem Zoltánt172 és G. Fricivel173 összeköttetésben ma-
radok, őt is felkeresem, van-e valami új momentum, melyről Téged értesíteni kell. 
(Nem is kell mondanom, hogy bárhol hivatkozhatsz reám, mint akiért a közelmúltban 
annyit fáradoztál, anélkül, hogy erre kérni kellett téged, egészen spontán módon, és 
Gyergyai, Nagy, a Kardosok, Sárközi-, Gellért-ért is.174 Megvannak a leveleid is, me-
lyekben ezekről a lépéseidről értesítesz, az Uj Időkre vonatkozó leveled is. Nagyon  
a szívemen viselem az ügyet, hidd el drága Barátom. Nem látom sötétnek, egyáltalá-
ban nem. Ez egy átmeneti idő – némi türelem kell – Aurél175 tanácsát helyesnek tartom. 
Kopf hoch! Minden rendbe jön, meglátod! Kézcsókomat Klárinak, kedves anyádnak. 
Mimitől176 számtalan üdvözlet. Ölel minden szeretettel

Öreg barátod
Henrik

„Eszembe se jut mindenki! A zsidó keresztfiamat? – uraim, a vádlók szégyenének érzem, 
hogy minderre legalább utalok: ennek az egész ténycsoportnak a feltárása megint regényt, 
regényeket igényelne, s órákat, ha részletezném… És mennyi minden volna még, amire 
ki se térek!…” – mondja 1945-ös védőbeszédében. Ki is lehet ez a „zsidó keresztfiam”? 
A Petőfi Irodalmi Múzeumba került hagyatéki letétben talált Horányi Károly egy „Zsidó 
keresztfiam anyjának levele” utólagos feliratú levelet, amelyben bizonyos Kertész Lajosné 
(lakik: XI. Somogyi út 9.) számol be a költőnek a II. számú női klinikáról leánya jú-
nius 19-én történt születéséről, és jelzi a keresztelő előkészületeit. A Budapest-Kelenföldi 
Református Egyházközség anyakönyve szerint 1944. július 2-án Lilla Zsuzsanna névre 
keresztelték a gyermeket; keresztszülőként bejegyezve: Bikfalvy Miklós, Szabó Lőrinc, 
Kalmár Gyuláné és Bodoki Markovics Ilona (Ikt. sz. 93/1944.). A korábbi, fiúgyermekre 
utaló keresztelő adatait mind ez ideig nem találtuk meg.

És egy búcsúzó gesztus, amelyről a tárgyaláson majd az élettárs Nagy Sándor mér-
nök-esszéista fog beszámolni: Lázár Júlia eltemettetése. Lázár Júlia egyetemi társa 

170 A Szabó Lőrinc-hagyatékból idéztem Útkeresés és különbéke című monográfiámban, 326.
171 A Szabó Lőrinc-hagyatékból került hagyatéki letétbe a PIM Kézirattárába.
172 Nagy Zoltán (1884–1945) költő és ügyvéd.
173 Gombaszögi Frida.
174 Az elkezdett zárójelet nem zárja be.
175 Aurél: feltehetően Kárpáti Aurél (1884–1963) író, kritikus.
176 A feleség: Medgyaszay Vilma.
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volt a költőnek, orvostanhallgató, szerelmes Szabó Lőrincbe. A forradalmak utáni zava-
ros időkben Ausztriába menekült, visszatérte után a Váci utca egyik legelegánsabb női 
divattervezője lesz, és a család benső barátja. Még 1943 karácsonyán is „a Budapesti 
Nőiruhakészítő Ipartestület Előljáróságának és a Nőiruhakészítők Országos Szövetsége 
Igazgatóságának tagja”, aki barátainak, ügyfeleinek „Kellemes karácsonyt és boldog új-
évet kíván”. Édesanyja a Wesselényi utca 44. alatt felállított ideiglenes gettókórházban 
haldokolt, egy ideig ő maga is ott feküdt. Ha Szabó Lőrinc nem volt itthon a katonasága 
miatt, felesége tartotta a kapcsolatot, mint ez 1944. november 6. délután írott levelezőlap-
jából kiderül: „L.-et holnap viszik. Mi maradunk. Hogy mi lesz velünk, nem tudom. Sem 
pénz, sem ennivaló! Nagyon kellemes helyzet most családfőnek lenni. Nagyon nagyon 
fáradt és ideges vagyok. Egészen kimerültem már […]. Rémes minden. Nem vagyok már 
elég fiatal ehhez a nehéz élethez. – Julikám, hogy vagy, hogy vagytok?” Lá zár Júlia hat 
évig volt rákos beteg, Szabó Lőrincék külön kórházba vitették, ápoltatták, halála értesí-
tését a Magyarországban közzétették, és bombatámadások közepette eltemettették. Erről 
számol be a Júlia édesanyjához géppel írott december 11-i keltezésű levél.177 A levél jel-
legzetes Szabó Lőrinc-alkotás. A szenvedélyes levélíró még ilyen tragikus helyzetben is 
a legteljesebb részletezésig ragaszkodik a pontos beszámolóhoz, amelyben nemcsak egy 
temetés körülményeit, de a költő naplószerű jegyzeteit is olvashatjuk ezekről az utolsó 
háborús napokról:

Kedves Lázár néni! Szombaton eltemettük szegény Júliát. Elmondok egyet-mást a le-
letekről, habár igyekszem ma bejutni a kórházba, és akkor személyesen referálok.
A harmadosztályú temetés szerény, de nagyon rendes volt, a ravatalozó szobában a ko-
porsó mellett és előtt tíz nagy gyertya égett a szokott magas tartókban, fent pedig 
jobbra és balra két kilenc-kilenc ágú falikar. A halottat még megnéztük, arca nyugodt 
volt, a kiválasztott ruhában feküdt, a harisnya is a lábán volt. Kisklára fagyöngyöt tett 
összekulcsolt kezeibe. A szertartás kissé késett a légók miatt, három óra előtt jött meg 
a pap s a kántor. A két Klára, Lóci, édesanyám, én, Mikesné178 és Evetovics főtiszte-
lendő úr voltunk jelen. A latin és magyar imák után a koporsót leszögezték, kivitték  
a kocsira, induláskor szokás szerint megszólalt a lélekharang, és kikísértük Júliát a sír-
hoz. A Farkasréti temető nagyon szép hely, tágas, modern, tiszta, a környék hegyes, 
dombos, erdős. A legújabb parcellában áll a sír. Kint szintén imádkozott a pap, ott vol-
tunk mindnyájan, a koporsó fölé fagyöngycsokrot dobtunk, a Kiskláráét, a kész sír fölé 
kerültek aztán a koszorúk, kettő, és öt további fagyöngycsokor. A szokott sírkeresz-
ten felirat: Lázár Júlia, élt 50 évet, meghalt 1944. dec. 7-én. A néniék koszorújának, 
amely babér volt, fagyöngy fekete szalagon, ez volt a felirata: Örök viszontlátásra, 
Édesanyádék, Lajosék. A mi krizantémvirágos fenyőkoszorúnk sötétlila szalagján ez 
állt: Isten veled Júlia! Lőrincék, Kiskláráék. A baráti pap a sírhoz is kijött, a hivatalos 

177 A géppel írott levél másolata a költő családi hagyatékában szerepelt, onnan közöltem monográfiámban 
(Útkeresés és különbéke, i. k. 328–330.). Szabó Lőrincné lapja a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében. Lázár 
Júlia iratai a Szabó Lőrinc-hagyaték részeként kerültek a PIM Kézirattára (névjegye a Könyvtár aprónyomtat-
ványai között) letéti hagyatékába. A katolikus szertartás szerinti temetés azért volt lehetséges, mert korábban 
a krisztinavárosi templomban kikeresztelkedett, ennek igazolása is megtalálható a hagyatékában.

178 Mikes Lajos harmadik, zsidó származású felesége (Havas Irma), ekkor már özvegye, Szabó Lőrincné 
mostohaanyja.
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funkcionált. Az úgynevezett engesztelő szentmisét Evetovics tisztelendő tartja, illetve 
már meg is tartotta a maga kápolnájában, s mint ígérte, a misét többször meg fogja 
ismételni; tiszteletdíjat nem fogadott el. A temetés alatt Törökbálint felől vagy honnan 
állandóan dörögtek az ágyúk, jó idő volt és nagy sár. Lóci próbált fényképfelvételeket 
csinálni, a ravatalnál Júliáról, hármat pedig a sírról. Kétes, hogy sikerült-e valamelyik 
felvétel, ma mindenesetre előhívatom a filmeket, s beadom a néninek, bármily keveset 
mutassanak is a képek. A hely, ahol Júlia fekszik: II/I tábla, 196-os sírszám. Idő: dec. 9. 
A sírnyugtán a Júlia nevét elnézésből Jankának írták, ezt alkalmilag a temetőirodán 
ki kell majd javíttatni, de kétség nem lehet, az összes többi bejegyzés helyes. Az új 
parcella, ahol a sír van, még telőben van, Júlia tehát nem a szélén fog feküdni, ahol 
most fekszik, hanem körülbelül a közepe táján; de ez nagyon szép hely, ide kijárás 
nélkül már nem temetnek, erre a régebbi százpengős helyre, hanem egy másik parcel-
lába, ahol ugyanilyen sírnak négyszáz pengő az ára. És ha már a kiadásokra áttértünk, 
engedje meg, kedves néni, hogy mi is részt vegyünk magának az eltemetésnek a költ-
ségeiben is. Ideadott 1500 pengőt, ebből 1000-et visszaadok, vagy e levéllel együtt 
visszaküldök. Részletezve a néni kiadásai a következők lettek volna:

Temetkezési intézeti számlabélyeggel 515,99 P
Borravaló öltöztetőnőnek 10, –
Borravaló a ravatalozóknak 10, –
Borravaló a sírásóknak 30, –
A néniék koszorúja 200, –
Összesen: 765,99 P

A számlákat mellékelem.
Szombaton, mint talán látta, a Magyarország hírei között megjelent négy sor Júlia ha-
láláról.179 Ismerősök már észrevették és telefonáltak ide. Amennyire lehet, tessék most 
már megnyugodni, az adott körülmények között minden nagyon rendesen intéződött. 
Még valamit egy kis rémítő kalandról, amely Klárát és engem ért: vasárnap este né-
gyen a Krisztina téren, a Zöldfa vendéglőben vacsoráztunk, fél tízkor bomba csapott 
az udvarba, egész közel hozzánk, az emeleti nyitott folyosó leszakadt, néhány lakás 
tönkrement, az étteremben pedig óriási robajjal, csörömpöléssel bedőltek az ablakok. 
Ránk egy üvegfalféle dolog szakadt, tele lettünk szilánkokkal, de semmi bajunk. Ir-
tózatos szerencse! A légnyomás működött. Klára borospoharát hosszában kettémet-
szette valami, a talpas fél poharat hazahoztuk emlékbe.180 Még egyszer megnyugvást 
kívánva régi szeretettel üdvözli a nénit és kézcsókját jelenti.

Szabó Lőrinc

Napló, 1945, április: Legutolsó megjelent versem: Uj Idők, 1944. karácsony, Egy ba-
rátnőnk halálára. Lázár Júliáról szól. A divatszalonosról, még az egyetemről ismer-

179 A Magyarország 1944. december 9. számának gyászrovatában a következő hír szerepel: „Lázár Júlia 
divatszalontulajdonosnő 50 éves korában elhúnyt. Ma délután temették a farkasréti temetőben a r. k. egyház 
szertartása szerint”.

180 A törött pohár a költő könyvtárszobájában ma is megtalálható. Az esemény másik két résztvevője a Féja 
házaspár volt. A történetet én Szabó Lőrincné és Supka Magdolna elbeszélésében is hallottam. Az utóbbi a férfiak 
elfehéredését és asztal alá való gyors lebújását is említette.
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tem. Sokat beszélhetne az igazi Sz. L.-ről, ha élne! De él-e legalább az édesanyja? 
Utoljára a Dob (?) utcai zsidó szükségkórházban láttam, mi temettettük el a lányát.181

A vers gépirata:182

Egy barátnőnk halálára 
Írta: Szabó Lőrinc

Csak azt szeretném elmondani, csak
azt, hogy láttalak. Egyik szemed a
napot kereste, a másik, a bal,
félig hunyva maradt. Az ujjaid
közé fagyöngyöt tettünk. Délután
vittek ki. Sár volt, borus ég. Ahogy
régi baráti koporsók előtt
te álltál egykor, ugy volt minden, ugy
álltunk most mi előtted. Amikor
kint a sirnál a pap imádkozott,
valahol légiharc volt, repülők
köröztek a magasban, s messziről,
nem is messziről, éles, gyors, kemény
robajokkal morgott a láthatár,
Buda ostroma. Köröttünk akár
márciust is játszhatott volna a
langyos december: barna, szürke, zöld
dombok s lejtők borzongtak, fasorok,
itt-ott még lomb is, s végül egy kevés
alkonyi nap jött s madárcsivogás.
Koporsódra öt kapa huzta már
a földet, nőtt, magasodott a sir,
és ahogy ott álltam, két férfi és
négy nő között, egyszerre mind, ami
csak voltál, a hosszú huszonöt év,
amióta ismerlek, vágyaid,
vereségeid, tervek, örömök,
munkák és utazások és a vég,
a szörnyü vég, mindnyájunk vége, ez,
s ki tudja, még mi, mind egyszerre ugy
összefutott, egész életed ugy

181 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 31.
182 MTAKK Ms 4651/98/1–2. A verset a gépirat alapján közlöm, az ékezést az Uj Idők közleménye alapján, 

mivel a költő a gépiratra nem vezette rá az ékezést. Néhány autográf javítás: „félig lehunyva maradt. Ujjaid” sor 
helyett: „félig hunyva maradt. Az ujjaid”; „rám nehezült” helyett: „rám sulyosult”; „amit már nem kérdeztél” 
helyett: „amit mi nem is tudunk”; az utolsó sorban pedig a „hervad” alá írja ceruzával: „sárgul”. A vers átdol-
gozva az 1956-os Válogatott verseiben Egy barátnőnk temetésén címmel jelent meg. Azóta a költő köteteiben 
ez utóbbi szöveg kerül közlésre.
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rám sulyosult és mint szemet a könny
ugy megszállta fuldokló szivemet,
hogy egy nagy percig csak mint eszközöd,
csak mint tartályod éltem: szemeim
helyetted néztek körül eget és
földet még egyszer összefogni, mély
sóhajomat te sóhajtottad és
e tulizgatott percben agyam és
minden porcikám, minden idegem
bizonyára üzent még valamit,
továbbitott még hozzád valamit,
amit mi nem is tudunk. Ez a perc
volt az igazi bucsu. Azután
már csak intéztem a dolgokat, a
kötelező tennivalókat, és
most, két nap mulva, már csak emberi
fájdalommal mondom távollevő
barátaidnak, hogy láttalak és
eltemettelek: örök eged a
decemberi szürkület, s egy csokor
fagyöngy hervad az ujjaid között.

1944 dec.

A vers gépiratára pedig ezt írja géppel:

Ez a vers ebben a szövegben jelent meg az Uj Idők régi számában 1944 karácsonyára.  
A lapot a posta még kikézbesítette Volkmann utcai lakásomba, de ott már folyt a közel-
harc. Ez volt az utolsó versem, amely abban a világban megjelent. A vers Lázár Júliá-
ról szól. 1956. január 19. Szabó Lőrinc.

Mindezeket kiegészítik azok az iratok, levelek, emlékezések, amelyeket a költő gyűjtött 
össze, és az újságírói igazolás tárgyalásának jegyzőkönyveit kiegészítő dokumentumok-
ként kerülnek ismertetés után bejegyzésre. Ezeket majd ott közöljük.

* * *

A költő és a háború. A háború kitörése fordulópontot hozott a költő alkotói pályáján 
is. Olyan közel kerül hozzá a veszélyeztetettség, hogy művei véglegesítésébe zárkózik, 
addig semmi mással nem foglalkozik, amíg műfordításai majd versei definitív kötetét el 
nem készíti. Erről beszél a Film, Színház, Irodalomban 1944 elején megjelent interjú-
jában:183

183 Deák Zoltán: „Békét, nyugalmat, szabadságot s hasonló kellemes szavakat szeretnék a magyar nyelv  
teljes szótárából” – mondja Szabó Lőrinc, a Baumgarten-nagydíjas költő. Film, Színház Irodalom, 1944. 5. szám. 
Az interjú egy korábbi változatának gépirata megtalálható Szabó Lőrinc-hagyatékában (PIM Kézirattár, hagya-
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Mikor a háború kitört, megijedtem. Isten tudja, mi lesz. Meglepetésszerűen idegen el-
foglaltságaim adódtak. Időm mindig nagyon kevés volt az irodalomra, ezek az új kö-
telezettségek teljesen megbénítottak. Mondom, megijedtem. Tudtam, én tudtam leg-
jobban, hogy a munkásságomban mi jó és mi csak félig-kész s egyszerre félretoltam 
mindent, ami nem szorosan az én művem volt. Hogy kell ezt érteni? Úgy, hogy például 
abbahagytam a nagy fordításokat. A három Shakespeare-darab után184 egyszerűen 
nem volt lelkierőm befejezni a negyediket, a „Troilus és Cressidá”-t, bizony becsap-
tam vele a Nemzetit. Ekkor tehát arra fordítottam minden erőmet, hogy átsimítsam 
azokat a munkáimat, amelyek igen nagy tömegben készen voltak vagy majdnem ké-
szen voltak s amelyeket véglegesen sajtó alá kellett rendezni. Először a műfordítá-
saimhoz nyúltam, a lírai darabokhoz. Húsz évi hanyagság után összeállítottam az 
„Örök Barátaink”-at.185 Ami húsz vagy ötven helyen volt szétszórva, egyszerre egy-
beállt, látható, kézzelfogható, használható mű lett s meghozta a várt eredményt.

– És a saját versei?
– Azok sokáig azért nem jelentek meg összefoglaló kötetben, mert a fiatalkori da-

rabok némi javításra szorultak. Folyton újat és újat írtam. Ez persze nagyon fontos 
volt, a legfontosabb dolog az életemben, de végül mégiscsak megakadályozott egye-
bet. Azt, hogy nekilássak végre a múlt végleges rendezésének, az 1926 előtti versek 
átsimításának. Talán az első voltam a kortársaim közül, akinek az „összegyűjtött ver-
seit” ki akarták adni egy kötetben s én lettem a legutolsó. Évek teltek, könyvnapok 
könyvnapok után és nekem sohasem volt, sohasem lehetett „könyvnapom”. A külföldi 
antológiám rendezése után azután nekiláttam a saját költeményeim tetőaláhozásának. 
Félkézzel addig is dolgoztam rajtuk, mindig dolgoztam rajtuk;186 azonban kellett 
egy teljes esztendő, vagy talán másfél is, hogy elkészüljek velük. Ezalatt minden más 
munka szünetelt. 1943 azután meghozta az én könyvnapomat is,187 a kötetnek már-már 
a második kiadása van piacon, az „Örök barátaink”-nak pedig a harmadik kiadása 
készül.

– A novemberi új nagy Baudelaire, melyet sajtó alá rendezett,188 szintén el- 
fogyott…

téki letét). A megjelent változattal meg volt elégedve Szabó Lőrinc, feleségéhez 1944. február 9-i levelében írta: 
„A Film, Színház, Irodalom rendesen írt.” (Harminchat év, 1. kötet, i. k. 596.)

184 Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatójának megbízására Shakespeare Athéni Timon, Ahogy tetszik, 
Macbeth című műveit fordította.

185 Szabó Lőrinc: Örök Barátaink. Műfordításai idézett gyűjteményének első kötete, első kiadása: Singer 
és Wolfner (utóbb: Uj Idők) Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1941; harmadik kiadás: 1944.

186 Két válogatott versei kötet számára már átdolgozva bocsátotta közre 1926 előtti verseinek egy részét: 
először a Kardos László által fentebb (1944. augusztus 25-én Szabó Lőrinchez írott levelében) már emlegetett 
debreceni sorozatban, Szabó Lőrinc: Válogatott Versei, Uj Irók 8. szám. Debrecen, 1934, Nagy Károly és Tár-
sai; Szabó Lőrinc: Válogatott Versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. Bp., 1940.

187 Szabó Lőrinc: Összes versei 1922–1943. Singer és Wolfner (utóbb: Uj Idők) Irodalmi Intézet R. T. ki-
adása. Bp., Magyar Könyvnap. 1943; második kiadás: 1944.

188 Charles Baudelaire: A romlás virágai. Fordította Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. A végleges 
magyar kiadást jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Lőrinc. Théophile Gautier tanulmányával és Szabó Lő-
rinc Baudelaire-életrajzával. Révai, Bp., 1943; második kiadás: 1944. Ebben „a legfiatalabb fordító a Romlás 
Virágai-ból [Géniusz Könyvkiadó RT., Bp., 1923 március] reá jutott részt az évek folyamán teljesen átdolgozta; 
Baudelaire-versfordításainak ez a végleges szövege egyesítve most jelenik meg először”.
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– Igen, az is húsz évig készült, illetve várt, véka alatt volt. És most már itt van 
a második kiadás korrektúrája, tessék.

És kiteregeti nagy aktatáskájából az íveket, az új lenyomatokat. S egy másik köny-
vet is mutat, az új Omár Kháyyámot. Báró Ramaszkan Alice készítette a könyv díszeit 
és illusztrációit.189

– Ramaszkan báróné a legérdekesebb asszonyok egyike, akikkel csak megismer-
kedtem. Lengyelországból került hozzánk, iparművész és rajzoló, gyönyörű stilizált 
dolgokat csinál. A legönállóbb lelkek egyike a világon.

– Min dolgozik most?
– Mindig ugyanazon. Verseken, műfordításokon. Még mindig sok az adósságom 

a múlttal szemben. Szeretném karácsonyra elkészíteni a Shakespeare-szonettek vég-
leges kiadását,190 azután a tanulmányaim egy részét is szeretném tavaszra sajtó alá 
rendezni.191 E pillanatban pedig egy kis bevezetőn dolgozom a zeneakadémiai francia 
lírai délután elé.192

Az ostrom előtti utolsó interjú,193 amelyet a költővel készítettek, szinte már a Napló, sőt 
még inkább a Tücsökzene beszédmódját előlegezi:

Egy óra Szabó Lőrinccel Isten és a Hivatal között

Szabó Lőrincet, a fiatal korát meghazudtoló nagy magyar költőt, Shakespeare-drá-
mák, Goethe és Baudelaire finomtollú átköltőjét kerestük fel budai lakásán. Szétné-
zünk a könyvtárszobában: Ady- és Babits-fényképek, emitt Juhász Gyula írta rá 

189 Omár Kháyyám: Rubáiyát. A perzsa csillagász-költő versei. Edward Fitzgerald angol változata alapján 
fordította Szabó Lőrinc. Az illusztrációkat rajzolta, a könyvdíszeket ás bekötési táblát tervezte báró Romasz-
kan Alice. Uj Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner) Bp., [1944]. Ez a fordítás Szabó Lőrinc harmadik 
változata volt.

190 Szabó Lőrinc első Shakespeare-szonett fordítása 1921 márciusában jelent meg, átdolgozásukra sokáig 
készült, végül is csak 1948-ban jelentette meg a Franklin kiadó.

191 Szabó Lőrinc életében egyetlen tanulmánykötete sem jelent meg. A PIM Kézirattára hagyatéki letétjé-
ben több címösszeírás található, amely egy készülő tanulmánykötetre utal. Halála után Simon István váloga-
tásában és szerkesztésében 1967-ben jelent meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál Budapesten A költészet dicsé-
rete. Válogatott cikkek, tanulmányok című kötet, majd Steinert Ágota szöveggondozásával, válogatásával és 
szerkesztésével 1984-ben a Magvető Könyvkiadónál Budapesten a Könyvek és emberek az életemben. Prózai 
írások című kötet. Szabó Lőrinc összes prózai írásai és irodalmi tanulmányai két kötetben Kemény Aranka 
szöveggondozásával a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének munkájaként az Osiris Kiadó Szabó 
Lőrinc-életműsorozatában fog megjelenni (az első, a már sokszor idézett Emlékezések és publicisztikai írások 
című 2003-ban megjelent).

192 A Reggeli Magyarországban 1944. február 23-án a 8. oldalon a következő hírt találtam: „Irodalmi est.  
A Népművelési bizottság hétfőn este fél 7 órakor Mi urunk a gép címmel magas színvonalú irodalmi estet 
rendezett a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. A műsor annak a tételnek az igazságát akarta bebizonyítani, 
hogy a gép végeredményben mégsem lehet úrrá a lélek felett. A bevezetőt Szabó Lőrinc tartotta. A költeménye-
ket Simonffy Margot, Lánczy Margit és Koós Zsófia, a fiatal drámai színésznő adta elő. A zenei részben Szabó 
Miklós operaénakes és ifjú Váczi Károly működött közre”. Feltehetően ez az előadás jelent meg az Új Idők húsvéti 
számában Technika és költészet címmel, 391–393.

193 A Magyar Ünnep című, 1944 nyarán alakult folyóirat 1944. október 6–15-i számában készítette 
Hattyasy Katalin. Megjelent: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 92–95.; utóbb: Szabó Lőrinc: Könyvek 
és emberek az életemben, i. k. 646–649.
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arcmására: „Szabó Lőrincnek végtelen hálával”.194 Az íróasztalon földgömb, középen 
Francis Jammes versei, francia szótár, a könyvespolcon Stephan George keze, gipsz-
modell, amelyet egy budai házmester talált meg.195

A könyvtárat vizsgálgatjuk. Külön falon van a magyar irodalom, külön az angol, 
német, francia, másutt a görög-latin és sok helyet foglalnak el a keleti mesék; a Távol-
Kelet filozófiája és néprajza is itt van, lexikonok, füzetek.

Pepita füzet, ugyan mi lehet ebben? Jegyzetek? Talán ceruzával gyorsan belefir-
kált versek? Belelapozunk. Csupa gyorsírás-ákombákom. Mi lehet?

– Babits diktálta nekem ezeket – szól Szabó Lőrinc és arcán meglátszik, hogy en-
nek a kis pepita födélnek a felnyitásával megnyílt előtte a múlt.196 – Együtt laktam 
vele, mint ismeretes – a 19 éves siheder és a 38 éves költő, ő tanított sok mindenre, 
nyelvekre, filozófiára. Bizonyos formai tekintetben mint érett költőt tekintett már ak-
kor. Együtt tanulmányoztuk a latin, görög, angol irodalmat, nyitogatta előttem a fi-
lozófia ajtaját. Testvéri barátság volt tanítvány és mester között, aminthogy a mester 
mindig sóvárog tehetséges tanítvány után.

– Teltek az évek – gondoljuk – és a tanítványból mester lett. Vajon él ez a sóvárgás 
Szabó Lőrincben is? Meg is kérdezzük tőle.

– Szeretném, ha lenne körülöttem pár tehetséges ifjú. Szeretettel foglalkoznék ve-
lük. Ha visszagondolok a mesteremmel együtt töltött vendéglői estékre, amikor Babits 
az életét, a gyermekkorát mesélte nekem…

Apró kis papírdarabok hullanak ki a füzetből. Ezek Babits saját közlései verseinek 
élményhátteréről.

– Boldog leszek – mondja Szabó Lőrinc –, ha ezekből a Babits-ereklyékből sikerül 
olyan könyvet összeállítanom, amelyben felidézhetem saját szavait.

Nézegetjük a papírszeletkéket s Babits gyöngybetűit, tiszta kéziratát. Ez melyik 
versének a élményháttere lehet?

– Az Esti kérdés-é.

194 A fénykép ajándékozására így emlékezett vissza Szabó Lőrinc Juhász Gyulához fűződő kapcsolatát meg-
örökítve: „Kétszer-háromszor voltam még nála az intézetben, kérte az újabb verseimet. Akkoriban készült a Te 
meg a világ anyaga, mutathattam éppen elég sötét darabot. Más költőket is olvastunk együtt szobája vasrácsos 
ablakánál. Az intézeti korszak utolsó szakaszáról nincs emlékem; lehet, hogy belefáradtam és elmaradtam. Az 
igazi gyógyítást, magától értetődően, a több hónapos szakszerű kezelés hozta meg, én csak a mi dolgunkról be-
szélhetek. Juhász Gyula átmenetileg meggyógyult, hazamehetett Szegedre, és a legjobb hírek érkeztek. »Szabó 
Lőrincnek végtelen hálával, 1929, Juhász Gyula« – így dedikálta nekem az új fényképét, melyet már hazulról 
küldött emlékül; üzenetet egy titkárféle lányismerőse közvetített, illetve annak a levele számolt be a költő hogy-
létéről. Irataim közt most nem tudtam hirtelenében megtalálni ezt a néhány érdekes levelet, a fénykép megvan.” 
Szabó Lőrinc: Találkozások Juhász Gyulával, in: Uő: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 405.

195 Szabó Árpád klasszika-filológus professzor felesége, a George-körhöz tartozó Walther F. Otto német val-
lástörténész lánya hozta Magyarországra „George kezét”, és Debrecenbe költözésükkor a házmesterre hagyták 
a gipszmásolatot, aki a költő rádióelőadása után értesítette a költőt a tárgyról, a professzorék pedig utólagosan 
igazolták hitelességét. Történetét lásd: Szabó Lőrinc: A költő keze, in: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publiciszti-
kai írások, i. k. 582–584. Kérdésemre valahai professzorom, Szabó Árpád is elmesélte a történetet.

196 Babits gyemekkori emlékei. Szabó Lőrinc 1944 végén feleségének lediktálta a gyorsírásos lejegyzés 
alapján. A jegyzetek gépírásos áttételeikkel együtt: MTAKK Ms 4699/125–129. Rövidített változatát közölte 
Gál István, Jelenkor, 1973. 11. szám. A teljes szöveget közli a Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek című kötet, 
28–48. A szöveg a diktálást követően elkezdett Halálfiai című Babits-regény életrajzi hátterét adja meg.
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Ünnepélyesen és meghatottan szabad csak hallgatni, mert erről a kis papírról maga 
Babits beszél. A cédula többek között ezeket mondja:

– Alkonyatkor írtam, Fogarason. Első sorai, azt hiszem, régebbiek, mint az egész, 
ezek sokáig éltek bennem. Mikor az első sorokat írtam, nem is sejtettem, mi jön ki 
majd a versből. A benne levő velencei reminiszcenciák akkoriban nagyon sokat há-
borgattak. Egyéb dolgok, amelyekre emlékszem: „Barna, bús szoba”: ez az én saját 
szobám. „Napfényű gáz… kávéház…”: ez a szegedi Tisza kávéház emléke, ahol sokat 
ültem. „Domb oldalán ebeddel… holdat…”: ez a hangulat bajai időkbe nyúlik vissza, 
amikor sokat utaztam kocsin, ezekre gondoltam és az eb maga csak hozzáköltés… 
„Bűvös lámpa”: gyermekkoromból maradt emlék, mert akkor a laterna magica egyik 
legkedvesebb játékszerem volt.

Jelentős irodalomtörténeti adat ez a pár sor, amelyet Szabó Lőrinc jóvoltából a Ma-
gyar Ünnep először közölhet.197

A kegyeletes Babits-emlékezés után a költő mai munkájára terelődik a beszél-
getés…

– Két éve tartozom a Francis Jammes-antológia számára néhány műfordítással 
– mondja –, az idén augusztusban aztán elkészültem húsz-harminc verssel. Huszonöt 
éve ismerem a költőt, már hét fordításom megjelent a munkáiból, világirodalmi an-
tológiámban.198

– Igyekezzék-e az író hatni a közönségre?
– Kétféle hatás van. A közönséggel általában nem kell és nem szabad törődni. Én 

magamat, vagyis az örök embert vizsgálom, akarom megérteni és kifejezni. Ezt kell 
tennie minden igazi írónak. Ha ezt a munkát véletlenül elfogadja a közönség, nagy-
szerű véletlen. Ez a hatás egyik fajtája. A másik az, amikor az író tudja, hogy mi tet-
szik eleve a közönségnek és a kívánt árut szállítja.

– Ez a felfogás az öncélú művészethez vezet…
– Hát persze. A költő csak magával törődjék. Látott talán fát, amely szociális vagy 

egyéb lelkesedésből terem almát? Vagy látott bányát, amely azért szülte meg magában 
a szenet, hogy mi télen ne fázzunk? A kultúra legfontosabb mozzanata a kulturális ter-
melés. Ennek nem lehetnek magától idegen céljai. Az igazi írói műhely független min-
den külső eseménytől, akárcsak a matematika. Itt nincs megalkuvás. Ha aztán a költő 
termékeiből valami tetszik, azt átveszi a gyakorlati élet. Ne tévesszük össze a kultúra 
teremtését, az alkotást azoknak a munkájával, akik a meglévő kultúrát adminisztrál-
ják, iparilag vagy kereskedelmileg is hasznosítják. A magas irodalom csak öncél lehet 
és az egész magyar literatúrának rendkívüli tehertétele, hogy túlságosan politizált.

– Az irodalom lehet nemzetmegmentő erő?
– Egymaga bizony nem lehet. Aki író ilyet mond, az nagyzol vagy mankót kér 

gyönge műve lábra állításához. Aki pedig ezt követeli tőle, az esztétikai terrorista.
– Az egyén nem túl kicsiny valami egyetlen témának?

197 Babits Mihály közléseinek gyorsírásos lejegyzései fennmaradtak Szabó Lőrinc hagyatékában: MTAKK 
Ms 4699/73–85. Megfejtésük dr. Gergely Pál munkája: in: Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzetei az MTA Kézirat-
tárában (113–123.). A szöveget Gál István közölte: in: Uő: Babits egyes verseinek keletkezéséről. Irodalomtör-
ténet, 1975. 2. szám 443–462.

198 Az Örök barátaink első kötetében.
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– Nem. Az egyén a legnagyobb tudatos lény, amit a világmindenség produkált. 
Minden csoport, minden közösség egyénekből áll, a többi absztrakció. Az írónak úgy 
kell vizsgálnia magát, érzéseit és gondolatait, ahogy egy tudós vizsgálódik. Nem sza-
bad hazudni, kedvezni, pártosnak lenni. A művészet e tekintetben olyan objektív, mint 
a tudomány. Viszont a mások szívéhez és megismeréséhez, a közösséghez csak ma-
gunkon, az egyénen át juthatunk.

– Annyiszor mondják, hogy az egyén kis izgalmai…
– Ezeknél nagyobb izgalmakat nem ismerünk. Ez a természet demokráciája. Emiatt 

egyenlő a koldus a királlyal és sajnos, emiatt gyári tömegtermék mind a kettő, ahogy 
Schopenhauer mondta.

– Dolgoznak ma az írók?
– Némelyik. A legtöbb örül, hogy saját keserűségével nem keseríti a társait. Ami 

engem illet, szinte megfojtanak a külvilág parancsai.199 Évek óta egyre kevésbé érek 
rá dolgozni.

– A szociális helyzet nem befolyásolja a terméketlenséget?
– De igen, részben. Nekem azonban olyan mecénás kellene, aki időt, szabad időt 

ad. Ez kellene!
– Illő volna, hogy az ország eltartsa a költőit?
– Attól függ, kit és mikor. Az eltartás igényével kezdeni csacsiság és szemtelen-

ség volna. Rettenetesen sokan írnak verseket, tulajdonképpen minden ember passzív 
költő, föltéve, hogy konvenciómentesen tud érezni. A tehetség teljesen formális tu-
lajdonság, mint a méheknek az a képessége, hogy mértani hatszögekké formálják 
a viaszt. A tehetség ez a formális rész, a sinequanon; a tartalmat azután az író sorsa 
és élményei adják. Ugyanazok az élményei és tapasztalatai bárkinek meglehetnek, az 
írót a kifejezőképesség teszi. Azt hiszem, minden tízezer megírt vers közül egy jó és 
fontos, hiszen élete valamilyen szakában mindenki írogat. Képtelenség, hogy az író-
kat bizonyos életkor és teljesítmény előtt akár a leggazdagabb társadalom is eltartsa. 
Ellenben a határozott tehetségeket csakugyan kellene valahogyan segíteni: a legjobb 
befolyásolása az irodalomnak az, amikor valaki, mecénás, város, állam az írót kör-
nyezetileg kedvező helyzetbe hozza, s a többit rábízza a jószerencsére, anélkül, hogy 
előírásokat alkalmazna.

– Min dolgozik most?
– Írtam néhány verset, aztán egy kis tanulmányt a Francis Jammes-antológia elé,200 

erről a nagy, modern, francia idillikus poétáról. Most rendeztem sajtó alá Villon-kö-
teteim egyesített kiadását.201 Az Örök barátaink harmadik kiadása a napokban jelent 

199 1940 óta mint nélkülözhetetlennek minősített kiképzett tüzér majdnem folyamatosan katonai szolgála-
tot volt kénytelen teljesíteni; lásd külön az „…úgy éreztem magamat, mint egy keresztrefeszített” című fejezetet.

200 A tervezett Francis Jammes-antológia végül sem készült el, a tanulmányt a költő hagyatéka alapján 
először Simon István közölte A költészet dicsérete című idézett kötetében (141–150), majd Steinert Ágota szin-
tén idézett kötetében (139–145.); a fordítások pedig az Örök barátaink 1948-as második kötetében kerültek 
publikálásra (18 darab).

201 Villon, François: Nagy Testámentum. Hat balladával bővített második kiadás. Fordította, bevezette és 
magyarázatokkal ellátta Szabó Lőrinc. Hincz Gyula rajzaival. Uj Idők Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Bp., 1944. 
„A mostani, 1944-es új kiadásban, amely egyesíti Villon-köteteim fordítás-anyagát” – írja az utószóban a költő, 
megemlítve a hiteles fordítókat, nevüket származási tekintet nélkül sorolja fel: „Villon verseiből e könyv első 
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meg s össze kellene állítanom a tanulmánykötetemet. Szeretném átdolgozással megte-
remteni első nagyobb fordítási munkámnak, Shakespeare szonettjeinek, mind a 154-nek, 
végleges magyar szövegét. Babitsról szeretnék könyvet írni,202 önéletrajzomon dolgozni. 
Lenne munka elég.

Az órára nézünk: kezdődik a szerkesztőségi idő a költő számára, aki idejének nagy 
részét napi robotra adja el, hogy kisebb része a napnak szabad és mindentől függet-
len lehessen. Megtömött aktatáskákkal indul útnak: versek vannak benne, jegyzetek, 
készülő sorok, az úton olvasgatja, csiszolgatja őket. Eszünkbe jut a híres versének egy 
képe: „Negyedóra Isten és a Hivatal között…”

És a Naplóra emlékeztet a házi példány203 önreflexiója is. „Lám, én ilyen elveket hirdet-
tem abban a világban!!! Sz. L. 1945. V/26.” Bekeretezi az Esti kérdés emlékeit, és alá-
húzza az ekkor hangsúlyosnak érzett szövegeket: „Ezek Babits saját közlései verseinek 
élményhátteréről.”, „erről a kis papírról maga Babits beszél.” „A kegyeletes Babits-
emlékezés után”; „Igyekezzék-e az író hatni”; „A közönséggel általában nem kell és nem 
szabad törődni”; „öncélú művészet”; „Hát persze. A költő csak magával törődjék. Lá-
tott talán fát, amely szociális, vallásos vagy egyéb lelkesedésből terem almát? Vagy látott 
bányát, amely azért szülte meg magában a szenet, hogy mi télen ne fázzunk?”; „az egész 
magyar literatúrának rendkívüli tehertétele, hogy túlságosan politizált.”; „Az irodalom 
lehet nemzetmegmentő erő? – Egymaga bizony nem lehet.”; „Nem. Az egyén a legna-
gyobb tudatos lény, amit a világmindenség produkált.”; „a közösséghez csak magunkon, 
az egyénen át juthatunk.”; „Ezeknél nagyobb izgalmakat nem ismerünk. Ez a természet  
demokráciája.”; „Az eltartás igényével kezdeni csacsiság és szemtelenség volna. […] El-
lenben a határozott tehetségeket csakugyan kellene valahogyan segíteni: a legjobb befo-
lyásolása az irodalomnak az, amikor valaki, mecénás, város, állam az írót környezetileg 
kedvező helyzetbe hozza s a többit rábízza a jószerencsére, anélkül, hogy előírásokat al-
kalmazna.”; „Jammes-antológia”. A fotóillusztráció pedig: „Szabó Lőrinc, a költő, préselt 
virágokat gyűjt.”

A költő tudata is ehhez a önarcképhez kapcsolódik. „Úgy látszik, hogy »poésie pure« 
felfogásomat ma, jobb és bal, legalábbis ami ebből az én személyemet illeti, értené és 
méltányolná” – írja német barátjának, majd magyarázólag leírja az elnyert díjakat.204 

kiadásáig tudomásom szerint kívülem Tóth Árpád, Térey Sándor, József Attila és Vas István fordított magyarra.” 
(152., 161.)

202 Az élete végéig tervezett könyv nem készült el. De sok mindent elmondott élete végén a költő a Bizal-
mas adatok és megjegyzések című emlékezésében (lásd: Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 296–325.).

203 Mely most már PIM Könyvtár aprónyomtatványai és cikk-kivágásai között hagyatéki letétjében talál-
ható.

204 „Es scheint, als ob meine »Poésie pure«. Auffassung man jetzt, rechts und links, wenigstens was sich 
davon auf meine Person bezieht, verstehen und billigen würde. Ich bekam auch drei Dichterpreise in sechs 
Wochen, von verschiedensten Seiten, 1-3- und 8 Tausend Pengős. Ohne den Finger zu rühren. Meine Bücher, 
meine Kinder, wurden jetzt auf einmal »sichtbar« und sie arbeiten für mich, sage ich. Dies schreibe ich, damit 
Sie sehen, dass Sie ruhig mein Gast sein können!” – írja Carl Rothénak 1944. január 21-én. Közreadta Kiss 
Noémi: Szabó Lőrinc Füzetek 1., i. k. 62–63. A kiadás tévesen fogadja el a költő dátumozását: 1944 elején 
még automatikusan az előző évet írja dátumként. De a levél egyértelműen 1944 elejei állapotokra utal, a három 
kitüntetés ekkor volt, és a levél Rothénak egy 1944. január 14-i megjegyzésére válaszol, valamint 1944. január 
8-i, magyarországi látogatását előre jelző leveléhez kapcsolódik. Ezt a dátumozást használja a Kakanienrevisted 
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A két háború közötti irodalmi élet sokat vitatott, mégis legrangosabb alapítványi jellegű 
irodalmi elismerését, a Baumgarten-díjat háromszor nyeri el (1932-ben, 1937-ben és 
1944-ben); a konzervatív irodalmi életet összefogó Kisfaludy Társaság a Kosztolányi 
Dezső halálával megürült helyre 1937-ben őt választja tagjává. Budapest Székesfőváros 
Arany János Érmét 1940-ben, felnevelő városában, Debrecenben pedig 1943. december 
8-án veszi át a Debreceni Irodalmi Társaságok és a Nyári Egyetem Csokonai-díját, majd 
közvetlenül az ország német megszállása előtt a jobboldali Irodalompártoló Társaság205 
háromezer pengős díját is elnyeri (Bibó Lajos, Erdélyi József, Kodolányi János, Sinka 
István, Szabó Pál, Tamási Áron társaságában – a tízezer pengős nagydíjat Szabó Dezső 
kapta). Sőt várományosként emlegették a magyar művelődés körül érdemeket szerzett 
írók, művészek és tudósok kitüntetésére Horthy Miklós kormányzó által 1930-ban alapí-
tott Corvin-koszorúnak, kora legrangosabb hazai állami elismerésének.206

És nemcsak virágokat gyűjt és présel, nemcsak emlékeket szándékozik megírni, de 
ekkor – 1944-ben, a világomlás pillanatában! – építteti meg könyvtárát is. Szabó Lőrinc 
számára a könyvtár alkotóműhely volt, amely 1944-ben három irodalmi díj pénzügyi se-
gítségével nyerte el végleges formáját. Terveit Pán József a kiváló díszlettervező készí-
tette, kivitelezője pedig az ő ajánlására Szmandra István asztalosmester volt.207 Elkészül-
téről német barátjának imigyen számol be: „Was mich betrifft, würdest Du bei uns jetzt 
mein Bibliothekzimmer seit Februar vollkommen fertig sehen: Etagéres bis hinauf zur 
Zimmerdecke an allen Wänden, neuer, breiter Schreibtisch, einige neuen Möbel und eine 
verhältnissmässig grosse neue Ordnung. All meine literarischen Preise, all mein Geld hab 

26/02/2002. leadásában a 9. oldalon figyelmeztetésemre hivatkozva a publikációt átdolgozták, és most már 
a helyes dátumozással jelentették meg Ursula Reber sajtó alá rendezésében: Briefe von Carl Rothe an Lőrinc 
Szabó und Lőrinc Szabó an Carl Rothe. Edition: Ursula Reber (Wien), Lektorat: Angela Eder (Wien), Recherche: 
Noemi Kiss (Miskolc): www.kakanien.ac.at/beitr/materialen/UReber1.pdf /20/04/2002. 23.

205 A Magyar Irodalompártoló Társaság 1943. január 17-én tartott alakuló közgyűlésén kétszázketten kér-
ték felvételüket, alapszabályaiban lefektetett célja: „A magyar népi közösség és a nemzeti újjászületés szolgá-
latában álló irodalom és írók anyagi és erkölcsi támogatása.” A szervezet ideológiáját radikális nacionalizmus 
jellemezte, mely nem volt mentes a németellenességtől, és kapcsolata volt a szélsőjobboldali politikai, kulturális 
oldalhoz. Tagjai között voltak nyilas képviselők (Kolosváry-Borcsa Mihály, Matolcsy Mátyás, Baky László) 
és olyanok is, akik egy angolszász poltikai orientáció hívei voltak (Arany Bálint, Donáth György, Szentiványi 
Domokos). Hivatalos folyóirata a Magyar Élet volt. A tagdíjakból és felajánlásokból befolyt összegből 1944 
januárjának első napjaiban tizenöt író egy-egy jelentősnek ítélt munkáját jutalmazták. Szabó Dezső életművéért 
10 ezer pengőt kapott, 3000 pengős díjban részesült Bibó Lajos, Erdélyi József, Kodolányi János, Sinka István, 
Szabó Lőrinc, Szabó Pál és Tamási Áron. 1500 pengős díjban részesült Asztalos István, Barsi Gábor, Bözödi 
György, Gulyás Pál, Kádár Lajos, Tatay Sándor és Wass Albert. Lásd Irodalompártolás. Beszélgetés vitéz Szabó 
Lajossal, a Magyar Irodalompártoló Társaság elnökével. Délibáb, 1944. június 3. 23. szám 8. Szabó Lajos 
ügyvéd egy időben elnöke volt a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesületének is.

206 Erről ír Kolozsvárott, színésznő leányuknál tartózkodó feleségének: „Vasárnap volt a Kisfaludy-ülés. 
Elég lagymatagon fogadtak, ha a sikert zsidó helyek tapsaihoz mérem. »Mintha egy ősállat került volna be 
gyermeteg szépelgők közé!« »Fantasztikus voltál!« – mondta utána Cs. Szabó, […] (Szigorúan bizalmas: Vo-
inovich [ekkor a Társaság elnöke, az MTA főtitkára] megsúgta: készülnöd kell a Corvin-koszorúra! Többeket 
proponáltak, a kormányzó, úgy látszik stb.: s hogy ez még néhány hétig titok!… Lehet, hogy a vasárnapi sze-
replésemmel elrontottam a dolgot. De nem bánom, igazán nem! Vagy elfogadnak annak, ami vagyok, vagy nem 
kérek a megtiszteltetésből. Már megtehetem.)” (Harminchat év, 1 kötet, i. k. 596.)

207 Lásd Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet, i. k. 262. számú levelét és jegyzeteit. Pán József (1900–
1956) díszlettervező, az ő ajánlására Szmandra István (Budapest, Döbrentei u. 6. alatt lakó) asztalos készítette 
a polcokat.
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ich letzten Endes in die Wohnung hineingesteckt und so »unter die Bomben« gebaut, als 
ob ich gerade mit diesem Optimismus die bösen Geister verscheuchen könnte.”208 Az op-
timizmus ez egyszer nem vált csalóka ábránddá: az ostrom megkímélte könyveit, „régi 
barátai”-t.209 A beosztás a költő elképzelése szerinti csoportosítást követi: nyelvek és te-
matika szerint, illetőleg külön a filozófiai rész. A könyvtár különbözik – és ezt mindig 
hangsúlyoztam – írótársainak gyűjteményétől. Nála a legkevesebb és legötletszerűbb  
a magyar anyag. A legfontosabb a német, majd az angol és francia, valamint a latin és gö-
rög nyelvű gyűjtemény. Megszerzésük datált adatait maga a költő jegyezte be, és munka 
közben számtalan glosszával és egyéb bejegyzéssel látta el a könyveket.210 Ebből a szem-
pontból könyvtára leginkább a Szentkuthyéhoz hasonlítható: mindkét esetben a könyvtár 
része az életmű teljességének. Ebben az otthonban igyekszik itthon maradni – nyugatra 
való menekülés helyett. Íróasztalában megtaláltam az itthon maradást biztosító dokumen-
tumokat.211

Az egyik munkahelyének, a Magyarország szerkesztőségének igazolványa:

208 [Szemán Renáta fordítása: „Ami engem illet, februártól a könyvtárszobámat teljesen elkészült állapo-
tában láthatnád: polcok a plafonig minden falrésznél; új, széles íróasztal; néhány új bútor és viszonylag nagy, 
új rend. Minden irodalmi díjamat, minden pénzemet az utolsó fillérig beleöltem a lakásba, és úgy építettem  
a – bombák között –, mintha ezzel az optimizmussal elriaszthatnám a rossz szellemeket.”] Közreadta Kiss 
Noémi: Szabó Lőrinc Füzetek 1., i. k. 71., illetőleg www.kakanien.ac.at 26/02/2002. 26.

209 Mint ahogy Kardos Lászlóhoz írott, 1944. július 21-i – már idézett – levelében említi őket.
210 Könyvtárának jegyzékét az ME Szabó Lőrinc Kutatóhelye adta közre: Szabó Lőrinc Füzetek 3., ill. 6.
211 Azóta ezek az iratok bekerültek az MTA Könyvtára Kézirattárába: MTAKK Ms 2277/23–25.



330

A másik a bevonulási halasztást engedélyezi:

Hátoldalán ugyanennek a meghosszabbítása:
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És végül egy legfelsőbb engedély:

Ha versben aktualizál, a légiháború eseményeit rögzíti:212

Gépek viharában

Azok ott fent most ölni fognak. Az
egész tájat motorok orgona-
zúgása mángorolja. Búvik a
rettegő élet. De nap, gerle, méh,
katica s virág tárgyilagosan
folytatja dolgát, s oly szép, mint ma, még
nem volt ez a nyár. Azok pedig, ott,
bárányfelhők közt, üvegszárnyakon,
meg-megcsillanva, mint megannyi kis
tündéri kék kereszt, gonosz kereszt,
fátyolosan, kisértetiesen

212 A vers a Magyar Ünnep című, 1944 nyarán indult hetilap első számában (augusztus 4–11.) jelent meg. 
A Magyar Ünnep, szépirodalmi és művészeti képes hetilapnak Budapesten 1944. augusztus 4-től december 15-ig 
húsz száma jelent meg; szerkesztői: Vörösvári István és Bágyoni Váró András; munkatársai között vannak: Er-
délyi József, Herczeg Ferenc, Kovách Aladár, Mécs László, Sinka István, Szabédi László, Szabó Dezső, Tatay 
Sándor, Weöres Sándor és természetesen maga Szabó Lőrinc is.
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repülnek, dühük magasában (és
ki tudja, máris mily munkák után!)
a Város felé.
     Repültem, igen,
sokszor repültem én is azon a
mennyei uton, az elért csodát
látva csak az elért egekben! és
gyermeki hittel várva, hogy az ész
egyszer lent is megszülje a csodát,
robotok végét, a rabszolga gép
áldásait, jólétet, kényelem,
tisztaság és felszabadult idő
uj korszakát… Gépek, ti, nyomorult
szörnyetegek! – Nem, nem, nem, most se ti
vétkeztek ellenünk, s talán nem is
a gyilkos gyilkol…
        Óh, dehogynem! Az
acélkorbács lecsapott; böffen és
horkan a környék. Szív s torok szorúl,
és én csak állok a terraszon, és
nézem az égben gyorsan születő
fehér bodrokat. Vad kelepelés
csattan a szomszéd házról. Távoli,
kemény robajok. Az orgonaszót
villámok recsegik át, iszonyú
fütty zuhan alá… Mit akartok itt,
szörnyű madarak? Akármi a vég,
nem ti hozzátok: csak bombáitok
szakadhatnak ránk, s könnyebbé teszik
a gyűlöletet!…
      Már szakadnak is:
sustorog a táj, kő s üveg vacog,
és minden oly megfoghatatlan, és
zengő tornyok épülnek-omlanak,
a tetőről leugrik s kicsiket
nyávogva lapúl lábamhoz Cila,
és Erdélyt látom és a Balatont,
egyszerre mindent, semmit, a zavart,
és nem tudom, hol, itt, ott, mindenütt
csak az tombol, a Nem-Tudom-Mi, az
bőg láthatatlan, a rém: valahol
fent rohan a testtelen óriás
s a földön menydörögnek léptei,
nyomában tűz, dél felől fekete
árviz nő, füst, füst, hangokká vakúl
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a tündöklő nyár s képzelt iszonyok
némúlnak a fortisszimóba, vér,
vér, blö, blö, blö, dobpergés, táguló
harangként robban az egész világ
és repül, repül…
       És egyszerre: csönd.
Szinte ébredek… S méhek és virág,
és semmi baj… Mi volt ez? Valahol
biztosan… Óh!… És káromkodom, és
a kertben hármat rikkant a rigó.

Igen, már ujra fütyül a rigó
……………………………………
S hogy mi történt, majd holnap megtudom.

Eredetileg Thomasék, a Hangyát létrehozó régi főtisztviselő barátaiék költöztek volna 
hozzájuk az ostrom idejére, de helyettük Móricz Virágék társaságában élték át az esemé-
nyeket.213

Visszatekintve így látja ezt az itthon maradást a költő, Kardos László Debrecenbe szóló 
meghívását megköszönő, 1945. március 7-én írott levelében, gyors helyzetképet adva az 
eseményekről:

Kedves Laci!
Püski beszélt rólad,214 ezer köszönet hívásodért. Boldog lennék, ha lehetne. Csalá-
dom, főleg a Kisklára nyilván előbb mehetne. A Két Klára igyekszik pár hét múlva 
baráti kísérettel odajutni. Kisklára legutóbb a Csokonai Színházhoz szerződött, eset-
leg ő is kezdhetne valamit. Hallom, Pali is megvan. Hála istennek! 64 napig voltunk 
a bunkerben, négy napig a lakásomban, könyvtáram eddig megmaradt, most kilakoltat-
tak (talán 2 hétre), egy lakhatatlan szomszéd villában didergünk (többek közt Móricz 
Virágékkal és Kemény Laciékkal együtt), de megvagyunk. Sokan szeretnek, és jól 
ismerik szívemet, így legelsősorban és nagyon erősen Horvát Henrik, Gombaszögi, 
Nagy Zoltán, Gelléri A. E.-né (akinek lábát akna vitte el), Illyés Gyula, Singeréktől  
Almásiné és Pickler igazgató. Nagyon szeretnék veled lenni, életfontosságú lehetne. 
Kultúrmunkára kéne megbízás, illetve ukáz, olyanhoz, amihez értek. A sok tönkre-
menés után én még mindig összeállíthatnék magamtól egy kis Babits- és Tóth Árpád-
múzeumot. Vagy fordítanék, szívesen, orosz lírát (a bunkerben máris tettem, van 5 Pus-
kinom és 2 Tyutcsevem, német+franciából). Shakespeare? Könyvtárosság? Újságírás 
nyilván szünetelne, ez nem is esnék rosszul. Írás, megbízás, legitimáció kéne, Debre-

213 Erről éppen Thomasékat tudatja a költő, 1945. április 3-án írott levelének záradékában: „Helyettetek 
Móricz Zsigmond lánya, veje és két unokája – Virágék – költöztek ide, s márc. 22-én mentek vissza félig szét-
bombázott lakásukba. Most a kibombázott sógoromék, Kemény Laciék laknak itt, apa, anya, kisgyermek.” (PIM 
Kézirattára V.4063/1/2.; közöltem in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 405.)

214 Püski Sándor (sz. 1911) a népi írók, köztük Németh László kiadója a háború előtt (Magyar Élet Kiadó). 
A háború után Debrecenben jelentkezik, az ideiglenes kormány székhelyén, majd azután Budapestre utazik, itt 
viharos igazoltatási eljáráson esik át. Igazolják, ő lesz a Tücsökzene kiadója 1947-ben.
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cenbe rendelés! Én innen most nem mozdulhatok, de akár családostul is odaköltöz-
nék, ha lehetségessé válik, s ha mennék, bizonyos könyv- és egyéb anyagot is vinnem 
kéne a sikeres munkához. Képtelenség ez most? Azt hiszem, az. Sok ellenségem is 
van, legnagyobbrészt félreértésből. Én sok tekintetben ellenkezőt vártam, s mindent 
elkövettem, hogy maradhassak. De nem akarok panaszkodni csak; a távolabbi jövőre 
nincs rossz érzésem. Csak kibírom-e? Szívbajom megromlott, orvosom hat hétre rög-
tön ágyba rendelt,215 ahogy meglátott, ez lehetetlenség, naponta, óránkint újra meg  
újra kell „erobern das Leben”. Most 25 éve jelent meg az első írásom a Nyugatban, az 
Omar-mutatvány. Beszéltél K. Mariskával? Ő sokat tud az őszi segítségünkről. Ha össze-
kerülünk, feltárok mindent, még te is csodálkozni fogsz, mennyire kívül, felül voltam a 
dolgokon, s mennyit „használtam”. Itt, nálunk, a II. kerületben, Sándor Pál a dolgok fő-
intézője, finom, intelligens ember, filozófus és szociológus is, nem ismered? Nála jelent-
kezem hetenkint kétszer.216 – Eh, közbejött megint valami, elvitték a kályhánkat. Nincs 
kenyér, minden kéne. Nem folytatom. A két Klára talán elér benneteket; vagy Te jössz? 
Okvetlen írj, üzenj, főleg keress fel, ha Pestre jössz! Semmi rekriminációs érzés nincs 
bennem, előre szeretnék csak nézni, dolgozni… Juhász Gézát, Kálmánékat, Palit217 öle-
lem, s mindenkit, aki megmaradt. Isten veled, veletek! Szervusz! Ölel régi barátod,

Lőrinc
Mind folyton betegeskedünk, nem is tudom, miben; félek…214

Utóbb pedig ekképpen összegezi itthon maradása értelmét Naplójában és védőbeszé-
deiben:218

Itt maradtam. Ez, hogy úgy mondjam, egyéni „népszavazás” volt. Mennyi ügyeske-
dés, mennyi kemény helytállás kellett hozzá: s – hozzáteszem – mennyi szerencse! 
A gránátok, az ostrom vak erői megkíméltek: megkímélt száz és ezer rettenetes perc 
és óra és nap, amely egyenkint végezhetett volna velem is a 65 napos bunkerélet 
során – ami rossz volt, rémes volt, arról nem akarok beszélni, nem rekriminálok; az 
oroszok kétszer elvittek, először katonai, aztán politikai okból, és hazaengedtek. És 
most – ?219

Néhol úgy beszélnek rólam, mintha összetévesztenének valakivel, akit most fog-
tak el valahol Nyugaton… Pedig én itt maradtam: nagyon sok erőfeszítés, nagyon 
sok kemény helytállás és nagyon sok – szerencse kellett hozzá, hogy így forduljon 
a sors! Tudják, hogy katona voltam, parancsok löktek, különleges törvények hatása 
alatt állottam, egyszer már el is vittek Nyugat-Magyarországra […]. Később parancs: 
mindenki el Nyugat-Magyarországra, családostul! Az égvilágon mindent megmoz-
gattam én is, hogy maradhassak. Nemhogy „menekülni” nem volt eszem ágában sem, 

215 Orvosi igazolás hagyatékban 1945 márciusából orosz és magyar nyelven. PIM Kézirattár hagyatéki letét.
216 Sándor Pál (1901–1972) filozófiatörténész, a háború előtt illegális kommunista, 1951–1954-ig bebörtönöz-

ték, majd rehabilitálták, utóbb egyetemi tanár. Ez már a rendőrségi felügyeletre vonatkozó utalás.
217 Juhász Géza (1894–1968) utóbb a debreceni egyetem tanára, Szabó Lőrinc iskolatársa, irodalomtörté-

nész; Kálmánék: Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) Szabó Lőrinc unokatestvére, festőművész és grafikus; 
Pali: Kardos Pál.

218 Kardos László idézett levélkiadásaiból, Napló, levelek, cikkek, i. k. 253–254.
219 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 10–11.
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de erőnek erejével maradni akartam; viszont nem is álmodtam, hogy üldözni fognak, 
bár a háború elvesztése már régóta nyilvánvaló volt. Én egyéni népszavazásnak tekin-
tettem a maradásomat, s csak egyre gondoltam: az esetleges ostrom közös, véletlen 
veszélyeire. […] Uraim, én senkinek el nem hittem volna, hogy ez a mostani fordulat 
– ez, amely végleges, és amelyet előre láttunk – olyan lesz, hogy egy magamfajta 
emberrel szemben az üldözést akár csak komolyan mérlegelni is lehessen. Én isme-
rem magamat, ismertem a szándékaimat és eszközeimet, életem nyilvános gyónás és 
igazságkeresés volt. Sokat szenvedtem, sokat gyógyítottam, saját dialektikus törvény-
székem előtt – versek sora bizonyítja – előre és sokszorosan ítéltem mindent. Erőnek 
erejével itt maradtam. Buda ostroma, hatvanöt napi bunkerélet és kilakoltatás alatt 
megkíméltek a háború tipró és szörnyű véletlenei; tapasztaltam meglepő jóságokat, és 
nem részletezem a kikerülhetetlen irtózatot. […] Az idén ünneplem, a terminus már 
elmúlt, írói munkásságom huszonöt éves jubileumát. Szépíró vagyok, az akarok lenni, 
a politika nem érdekel, normalizálódott viszonyok közt most már, negyvenhatodik 
évemben, a gyűjteményes eredeti verskötetem és világirodalmi antológiám után – azt 
hiszem – mint független költő is megélhetnék. Félremagyarázások és félreismerések 
történtek, ezeket ismételte a közhangulat, tévedésem semmi vagy nagyon-nagyon ke-
vés. Vizsgálják meg szívükben és agyukban, mit ér, mit tud, mit jelent az igazi Szabó 
Lőrinc, mit gyűjtött egy negyedszázad alatt abba, amit ő maga aranymérlegének 
nevez.220

Szabó Lőrinc tudatában volt az általa összegezett eredmények értékének, és így jogosnak 
tartotta az ünneplést. Az általa tető alá hozott gyűjtemények valóban kimagasló helyet 
foglalnak el a magyar líra történetében, minden érte kapott megbecsülés helyénvaló is 
volt. Csakhogy Szabó Lőrinc – politikus elme nem lévén – nem érzékeli eléggé, hogy 
egy pusztulás felé haladó rendszerben kapja a babérokat, nem is az eljövendő béke zálo-
gaként, hanem az összeomlás előtti pillanat tehetetlenségében. Egy olyan politikai kons-
tellációban, amikor ő maradt az arra érdemesek közül egyedül posszibilis költő. A hiva-
talosság meghálálhatta „kultúrmunkáját”, a liberális polgári oldal pedig benne tisztelte 
továbbra is azt a nagy költőt, akinek a jelen körülmények között ki lehetett adni – mond-
juk – a Baumgarten nagydíjat. A tragikus az, hogy Szabó Lőrinc költő e nélkül a politikai 
helyzet nélkül is megérdemelte a legnagyobb elismeréseket. Mai horizontról mindez vitán 
felül áll. Ugyanakkor az eseményeknek az összeomlást megelőző sajátos összjátéka azt 
eredményezte, hogy a megváltozott világban a díjazók egymással szembefordultak, már 
nem a „poesie pure” értékeire voltak tekintettel, hanem csak a díjazottság ténye okozta 
csalódásra emlékeztek.

De mintha közben Szabó Lőrinc is kezdte volna átlátni a helyzet fonákságát. A né-
met megszállás idején, amikor Gellért Oszkár221 a Nyugat folyóirat szerkesztője, költő  
a Nyugat Könykiadó tulajdonosa a kiadót (és a Babits és Kosztolányi életműsorozatot) át-
menteni akarja, hiába kapacitálja Szabó Lőrincet, ő csakis akkor vállalna szerepet a kiadó 
vezetésében, illetve csak akkor vállalkozna az – akkori kifejezéssel – „aladár” szerepre, 

220 Mondta az első védőbeszédében, melyet 1945. április 26-án véglegesített. Szabó Lőrinc: Bírákhoz és 
barátokhoz, i. k. 216., 230–231., 233–235.

221 Gellért Oszkár (1882–1967) költő, író, szerkesztő.
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ha Illyés Gyula is hasonlóképpen részt venne ebben. Többfajta elképzelés, beadványter-
vezet születik, amelyek a költő hagyatékából a PIM Kézirattárában hagyatéki letétként 
találhatók: a lényege, hogy csak Illyéssel összehangoltan hajlandó ebben az ügyben cse-
lekedni. Bárha Szabó Lőrinc Kolosváry-Borcsánál megérdeklődte június elején az ügyet 
(mint arra 1944. július 29-i levelében Gellért Oszkár visszautalt), a szerepvállalást Illyés 
részvételéhez köti, mint arról már az 1944. május 30-i kézzel írott levélből értesülünk: 
„Kedves Lőrinc, – mellékelem a megbeszélt adatokat. Nagyon kérlek, mutasd be belőlük 
azt, amit jónak látsz, – függetlenül az új kiadói engedélytől, ami sajnos úgyis bizonyta-
lan, ha elhatározásod az, hogy Gyuszi nélkül nem vállalsz szerepet. Tőle ugyanis ma azt 
a közlést kaptam, hogy nem kérhet szívességet attól, aki őt eltiltotta a lapszerkesztéstől. 
Bár ma is helyesli a kiadó fennmaradását, de ő maga az irodalomtól minél távolabb akar 
élni, így az új kiadóban sem venne részt. Szeretettel ölel Oszkár. U. i. Az a nagybaconi dr 
Bora Jenő (XIV. Szent Domonkos [Cházár András] u. 15.), aki a Nyugat-részvények felé-
nek tulajdonosa, háromszékmegyei székely származék, információt adhat róla Bornemisza 
Gábor.” Ezt követően Szabó Lőrinc két beadvány gépiratos szövegét kapja kézhez, ame-
lyen éppen az ő szerepét visszavonó javításokat eszközöl:
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A másik 1944. június 6-ról dátumozott, a Nyugat hivatalos papírján:

Végül is a költő egyik pillanatról a másikra védekezésre kényszerült, háttérbe kellett 
szorulnia, hosszú ideig mindez elütötte a legkisebb elismeréstől is. Költői létéért kellett 
küzdenie. Először egy közvetlen, tényszerű szembesülés során: az igazolási eljárásban,  
pár év múlva pedig éppen azért, amit ekkor védekezésül felmutatott: a „poesie pure” költői 
világáért, akkor már – egy újabb fordulat után – egy másik totalitárius rendszer ideológiá-
jával ütközve.

* * *

Dokumentumok a Napló idejéből. A költő és családja az ostromot a Volkmann utcai la-
kásuk pincéjében élte át. Az „ostrom kezdete: 1944 karácsonyeste; elesetünk: 1944. dec. 
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25. d. e. 9 óra 25 perc” – ahogy utólag szokásos precizitásával Naplójában rögzítette.222 
Az ostrom után pedig, amikor – a nehéz napokat velük egy pincében töltő Móricz Virág-
ékkal – a bunkeréletet abbahagyhatták, embert próbáló idők vártak a költőre. De minden 
későbbi megpróbáltatást ellensúlyozva, és erőt adva az elkövetkezőkhöz, megszületett 
mégis pár napra az idill: Temirkul Umetoli kirgiz költő, a szovjet hadsereg tisztje és 
Szabó Lőrinc találkozása. A szinte mesés találkozást mindkét költő leírta: Szabó Lőrinc 
előbb A börtönből című töredékben maradt versében emlékezve, majd a Tücsökzenében, 
a „kirgiz poéta” nevét viselő versben; Temirkul Umetoli pedig két évtized múlva, egy 
Moszkvában tanuló fiatal magyar költő érdeklődő levelére válaszolva. Mindketten a me-
sés elemet színezik tovább: Szabó Lőrinc megpróbáltatásai idején a párnapos „nyugodt 
csodát” köszönve:

A börtönből

Te utolsó, ki rajtam segitettél,
hol vagy, Temirkul Umetoli? Hol
járhatsz, kirgiz poéta? Amikor
– úgy hittük – legnagyobb volt a veszély
s köröttünk még a mennydörgő anyag
vívta csatáit, jöttél, idegen
egyenruhában, de nem idegen
szívvel, s először mondtad ki a szót,
a világosság szavát a sötét
bunkerben: költő! Turkesztán fia,
emelted a roskadozó magyart,
két gyermekmód dadogó agy közé
szellemi apák nevét s szivedet
vetted tolmácsnak, megmentetted a
munkahelyemet, a könyvtáramat,
s talán többet is. Hol vagy most? Hazád,
amelyről alig tudtam valamit,
oly közel jött hozzám, mint a saját
szülőföldem: szeretném tudni, hol
játszottál, gyermek? s milyen lehetett
az édesanyád? hogy villant eléd
először a ti nagy Puskinotok?
s hol Byron, Goethe és Victor Hugo?
„Dá, dá, Turkesztán!” ismételted első
kérdésemet, válasznak, s azután:
„Taskent?” – „Taskent!” … És: „Ja kirgiz poet!”
– mutattál magadra. „I ja Lőrinc
Szabó, magyarszki poet!” Óh, be szép
lett az a vad karácsonydélután,

222 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 78.
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romok és rémek, de könyvek között!
S be szép a többi néhány, amikor
barátaid is jöttek, s verseket
mondtunk, oroszt és magyart, és szemünk,
lelkünk szeme, százféle távcsövet
próbált, keresett, hogy átlásson a
határokon! Szavanok kapitány
és Fjódor Fjódorovics jött veled:
akarom, hogy megtudja nevüket
aki magyar és figyel még reám:
három barát: a ti kedvetekért
vettem elő Puskint és Tyutcsevet
és Lermontovot, népetek szivét
a szivemmel keresve rajtuk át!
De ez már rég volt. Hetek, hónapok
teltek (és én óránkint annyit éltem,
mint sohase negyvenöt év alatt);
s nem is sejtettem, mennyi rémület,
ínség, testi kín, mennyi rágalom
és tévedés szorít majd iszonyú
markába! És most, megtiportan, az
uj tavaszban (a tavaszban, melyet
hat éve már meglátni sincs időm,
oly rettenetes volt az életem!):
most is te jutsz eszembe, te, s ti, Hármak,
három orosz tiszt: titőletek úgy
búcsúzom, tán a halál küszöbén,
mint enyéimtől: ég és föld, ahogy
soha még, reng köröttem…

(1945. április)

Umetoli a háborút járt ember összemosódó emlékeiből nagyítja ki a pillanatot, amikor 
a háború viharait élő katonában a költőt szólaltathatta meg.

1944. december végén hadosztályunk bevonult Budapestre nyugat felől […] és utcai 
harcokba bonyolódtunk Budán. Egy sokemeletes ház mellett mentünk el, ahol hirtelen 
megállított engem egy idős ember, civil ruhás. Meghívott, hogy menjek be a házába. 
Velem volt egy moldvai katona is, aki tudott magyarul. Tolmácsnak vittem magam-
mal, hát együtt mentünk be a házba. A magasföldszint folyosóján a házigazda be-
mutatta az iratait: Szabó Lőrinc, magyar költő volt. Ekkor én is megmutattam neki 
írószövetségi tagkönyvemet, „Kolléga”, mondta. Aztán elmesélte, megparancsolták, 
hogy hagyja el a házat. „Ki parancsolta?” – kérdeztem. „Azok, ott” – mutatott kezé-
vel az első emelet felé. Felmentünk az első emeletre, ott valóban volt néhány kato-
nánk egy parancsnokkal az élen, és nézegették a szobákat. „Mi van itt, elvtársak?” 
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– kérdeztem a nézegetés okát. „Helyiséget keresünk az ezredtörzs részére” – mondta 
a parancsnok. „De ez a ház egy híres magyar íróé. Nem jó egy ilyen embert zavarni. 
Keressenek maguknak rezidenciát másutt!” – mondtam parancsszerűen… Így hát a ka-
tonák megadták nekem a köteles tiszteletet, és elmentek gyorsan. Szabó nagyon örült, 
borral kínált bennünket, és kérte, hogy gyakrabban látogassuk meg. Nem mentem 
messze, a Szabó Lőrincével átellenben levő ház pincéjében rendezkedtem be. Más-
nap, miután közöltem vele, hol vagyok található, ismét meghívott magához. Házának 
pincéjében körülbelül 15-16 ember gyűlt össze, férfiak és nők. Szabó azt mondta, hogy  
ezek magyar művészek, akik közölték vele azt a kívánságukat, hogy velem, mint a szov-
jet irodalom egy képviselőjével, találkozzanak… Elmondtam, hogy kirgiz költő vagyok, 
soha nem szolgáltam a katonaságnál, szerettem a békés munkát, szerettem a könyveket, 
érdeklődtem más népek irodalma iránt, ismerem Petőfi költészetét és Liszt zenéjét… 
Találkozásunkat „a magyar és szovjet művészek közötti első baráti találkozónak” ne-
veztük. A budai utcai harcok még két hónapig folytak. Ez alatt az idő alatt sokszor 
látogattam meg Szabót házában. Ajtajára a következő feliratot ragasztottam: „Kérjük 
a házigazdát nem zavarni. Ez a ház Szabó Lőrincé, a híres íróé.” …1945. február 13-án 
hagytam el Budapestet és Szabót, a költőt. Többet nem láthattam őt.223

A távoli emlékezés döntő fontosságú életrajzi eseményt mutat be: az alkotó – aki számára  
a dolgozószoba, a könyvtár volt az alkotás szükséges létfeltétele – mentve érezhette mű-
helyét; és a költő, aki az utóbbi években, a mind hangosabb és zavarosabb történelmi kö-
rülmények között mindinkább apadó ihlettel inkább csak alkalmi versek írására érzett erőt 
magában vagy a menthető mentésére összpontosított (Örök barátaink, Összes versei), 
a költészet megbecsülésével találkozott; elhihette egy pillanatra, hogy a változó világban 
mindaz, ami benne a legértékesebb, ismét méltánylást kap. Mindentől elzárva, még a fegy-
verek ropogása közben máris biztatást kapott: a költőre szükség lesz.

Ezután – még a bunkerélet során – hozzákezdett a legszükségesebbnek vélt költői 
feladathoz: fordítani az elérhető orosz költőket. Számára nem ismeretlen területen, de 
eddig nála majdnem szokatlan írói gyakorlattal. Mert a minden iránt érdeklődő költő va-
laha, fiatal éveinek tájékozódásakor német, francia fordításban orosz költőket is gyűjtött, 
és az ostrom után nemsokára Naplójában büszkélkedett is, hogy neki van itthon az egyik 
legjobb gyűjteménye orosz költők külföldi fordításaiból.224 Főként Puskint, Lermonto-
vot és Tyutcsevet fordít, Szegzárdy-Csengery József, ekkori gyakori vendége emlékezése 
szerint a Bodenstedt-féle német fordítások alapján.225 A költő könyvtárában ma is meg-
található a lipcsei Reclams Universal Bibliothek sorozat nem egy kötete, a legtöbb orosz 
költő Friedrich Fiedler fordításában. De nemcsak diákkorában, 1934-es párizsi útján is 
orosz költői antológiákat vásárolt (La Poèsie Lyrique Russe. XIXe siécle, valamint Olga 
Lanceray fordításában az Anthologie des Poètes Russes), és megvan Vlagyimir Pozner 

223 Dalos György: Kirgiz költő Szabó Lőrinc barátja. Tiszatáj, 1965. 2. szám, 150–153. Az orosz nyelvű 
feliratok a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében; két színes keretben írott szöveg, valamint két részletesebb levél, 
1944. december 29-ről és 1945. január elsejéről, kapitan Szavanok aláírással, megadva a tábori posta számát 
is: 0427.

224 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 38–40.
225 Szegzárdy-Csengery József: Mozaikok Szabó Lőrinc arcképéhez. Vigilia, 1959. 9. sz. 531–534.
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Panorama de Ia Littèrature Russe Contemporaine című alapvető tanulmánya is. A köte-
tekben azután pontosan megjelölte az általa fordított verseket.226

Ez a fordítói gyakorlat már a háború előtt is megjelent munkásságában, hiszen szerb, 
bolgár útjai során már ekképpen készíti alkalmi fordításait, és nyersfordítás alapján ma-
gyarítja finn költők háborús verseit is.227 De már a háború idején is segít volt évfolyam-
társának, Győri-Juhász Jenőnek az orosz fordításban. Oktatja a műfordítás fortélyaira.228 
Valószínűleg ilyen céllal készíti Fofanov-fordítását, amelyet megtaláltunk a költő hagya-
tékában, kézírásával, névaláírásával hitelesítve. A Napló szerint 1945-ben nem találkoz-
tak az Orosz költők antológiája című kötet megjelenése előtt, Szabó Lőrinc is csak hírből 
ismeri akkor a könyvet. Mégis az Őszi merengés című vers szó szerint megegyezik Szabó 
Lőrinc kéziratával (csak a sorkezdetet írja Győri-Juhász Jenő nagybetűkkel, és a szomorú 
jelző u-ját hosszúval).229

Fofanov 
Őszi merengés

Őszi felhők versenyfutása,
a fehér hó az árny alatt,
köröskörül a kora lámpa,
a harangszó s az alkonyat
s a meteor a meghasított
égen ha tűnve átrohan
álmainknak azt mondja mind, hogy
a földön minden céltalan.

Tétlen bánatban a halálnak
árnyai verik az eget;
lent mozognak az emberek
mint elalvó, szomoru árnyak.
Fáj a világ, a szenvedélyek
űríthetetlen mélye fáj;
alvástalan álom az élet,
álmatlan alvás a halál.

Sz. L.

226 Lásd Szabó Lőrinc Füzetek 6.
227 Lásd A katonamítosz átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezetet.
228 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 33.
229 MTAKK Ms 2275/9–10. A kézirat mellett Lóci írásával egy megjegyzés: „Fofanov »Őszi merengés« 

Megjelent 1945-ben (?) az »Orosz Költők Antológiájában« Győri-Juhász Jenő fordításaként.” Pontosan: Orosz 
költők antológiája. Oroszból fordította Győri-Juhász Jenő. Anonymus, Bp., 1945. 208.
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Az Örök barátaink második kötetének230 bevezetőjében pedig utólag, 1948. február 28-án 
így jellemzi ezt a számára még szokatlan fordítói módszert, amelyet ez a rendhagyó idill 
kezdett benne általános gyakorlattá avatni:

Újdonság mindenesetre […] az a tény, hogy ebben a kötetben jóval nagyobb azoknak 
a verseknek a száma, amelyeket nem közvetlenül eredetiből fordítottam. Kérem, 
ne érezzenek emögött politikumot, bár, mint minden, szegről-végről ez is kapcsolatba 
hozható vele. Életem alakulása s a már lassan történelmivé váló események okozták, 
hogy […] nagy nyomatékkal fordult a figyelmem a klasszikus orosz lírikusok alko-
tásai felé […]. Az eredendő érdeklődés, a kíváncsiság mindig megvolt bennem, már 
a debreceni diákban, aki mint a többi világtájéit, Észak nagyjait is éppúgy vásárolta, 
sorozatosan és kíváncsian arra, hogy egy idegen nyelv látcsövén hogyan tudna belátni 
egy harmadiknak az életébe, olyan lelkekbe, olyan régiókba is, amelyek egyébként 
zárt világ maradtak volna számára. Ezeket az Északot feltáró német és francia köny-
veket manapság és a közelmúltban igazán nehéz vagy épp lehetetlen lett volna be-
szerezni: nálam raktáron voltak, mint egy lírasóvár közép-európai embernek – szak-
embernek – a műszerei a legbensőségesebb lélekidézésre. Temirkul Umetoli kirgiz 
poéta, orosz főhadnagy és Pável Szavanok kapitány nélkül […] és harmadik társuk 
nélkül, akiről csak annyit tudok, hogy Dimitrij volt a keresztneve, mindent egybevéve 
és családommal együtt aligha éltem volna túl az ostrom viszontagságait, s aligha szü-
letett volna meg ez a könyv. A velük még a pasaréti aknatűzben rögtönzött „irodalmi 
esték” emléke, az emberi hála az, ami Puskin-fordításaimat még a bunker mogyorónyi 
mécsvilága mellett elkezdette; a folytatásba aztán mindjobban belejátszott a szakem-
ber becsülése, a rokonszenv és az ámulat […]. Ezek a fordításaim semmi esetre sem  
a szokott módokon készültek, s összjelentésükben, valamint legparányibb rezzenése-
ikben elsősorban egy látomást próbálnak rögzíteni. Annyit, mint az irodalom figyelője 
és munkása, mindenesetre máris bizonyosra veszek, hogy a lírikus Puskinnak és két 
társának rendkívüli értékeiről és ilyen arányban e kötet előtt aligha lehetett sejtelme 
oroszul nem tudó magyar írónak és közönségnek.

A mai látogató a költő dolgozószobáját tekintve annak rendjét és formáját csodálja. A költő 
az elkövetkező másfél évtizedben mind kevesebbet dolgozik fizikai értelemben itt: a telek 
fűtési nehézségei összébb szorítják a családot, a nyarak jó részét vidéki otthonokban tölti, 
barátok segítő-gondos vendégszeretetét élvezve, mégis ez, a minden részletében ismert, 
minden darabjában élete különböző eseményeiről és kapcsolatairól csak az ő emlékezeté-
ben rögződött üzeneteket hordozó könyvtár marad a műhelye, innen viszi magával útjaira 
a szükséges segédeszközöket, veszi magához az illusztrációkat, amikor diktálja a Vers és 
valóság emlékezéseit, innen kéri – pontosan megadva helyüket – leveleiben a szükséges 
utólagos könyvküldeményeket. Ennek az alkotó életformának a megmentését és igazolá-
sát jelentette számára ekkor Umetoli segítsége, ezért fordul alakja felé védelmet sóvárogva 
további élete legválságosabb pillanataiban.

* * *

230 Szabó Lőrinc: Örök barátaink I–II. i. k. I. kötet, 10–11. (Lásd e fejezet 41. számú jegyzetét.)
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Ebbe a megmentett otthonba, vélt idilli környezetbe érkeznek az életjelek barátaitól. 
1945. február 6-án küldenek üzenetet Illyésék és Németh Lászlóék, akik együtt vészel-
ték át a nehéz napokat: „Kedves Lőrinc. Volna ott hely nagyobb számú család számára? 
Azt mondják, arra már konszolidáltabbak a viszonyok. Küldj valami üzenetet. Szeretettel 
Gyula. Élünk, ölel: Laci.”231 A folytatást Illyés Gyula mondja el nekem A háborúnak vége 
lett című interjúkötetben:

Erre az a válasza, hogy a helyzet kétségbeejtő, gyere azonnal. Lementem mégis Szabó 
Lőrincék lakására, miután megtanácskoztam Németh Lászlóval, hogy átveszi a „pa-
rancsnokságot”. Flóra, feleségem, nem akart egyedül elengedni; az út is még bizony 
veszélyes volt, itt-ott lövöldözéseket is lehetett hallani. Szabóékat nem a lakásban,  
a pincében találtuk, majdnem úgy összezsúfolva, mint mi, hozzájuk meg Móricz 
Virág családja menekedett. Bizony, elég szomorú dologról értesültem. Nem tudnám 
pontosan felsorolni dátum- és eseménysorrendben. Nyilván ellenőrizni tudod, hogy 
Lőrincet már behívatták-e akkor az elöljáróságra. Az ott megalakult nemzetőrség vagy 
rendőrség őt rögtön azok közé sorolta, akiket át kell majd adni a hatóságnak. Megint 
nem tudom pontosan, aznap-e vagy a következő napokon, átmentem először az elöl-
járóságra. A legfőbb parancsnok – egy asszony, fiatal özvegye egy eltűnt, a Magyar 
Csillagban is szerepelt költőnek – hozatta be, egy éjszakát ott is töltetett vele. Szava-
imra, Szabó Lőrinc védelmében, azt felelte csaknem érzéssel, de mégis ellenségesen, 
hogy tulajdonképpen Szabó Lőrincnek javára lesz ez a fogság, mert biztosítja testi ép-
ségét. Ezt nem értettem, ismét nem tudom, hogy akkor már töltött-e ott napokat Szabó 
Lőrinc vagy nem. Az igazi veszély az volt, hogy akkor háborúsbűnös-listákat már-már 
következményekkel csináltak, elégséges adatok híján is, nagyjából bemondásokra.232

Budán, elvágva a központi szervektől, saját közigazgatás szerveződött. Helyi hatáskörben 
Szabó Lőrincet négy esetben őrizetbe vették, utoljára Pestre is átszállították, majd hos-
szabb ideig rendőri felügyelet alatt tartották. Az első vizsgálat még nem személyre szóló: 
a környékükre kiterjedő szovjet katonai ellenőrzés volt december 31. és január l. között.  
A környék férfilakosságát gyűjtötték össze,233 16 éves fiát, Lócit is, és vejét, Várady Szabol-
csot szintén. Az utóbbit hadifogolyként elvitték, csak 1948 karácsonyára érkezett haza.234 
A második esetben egy bejelentés alapján történt kivizsgálás január 15–16-án a Tárogató 
úti elöljáróságon. A budai rendőrség politikai nyomozó csoportja azután február 22-i kez-
dettel hetenként kétszeri jelentkezéssel rendőri felügyelet alá helyezte. Ezt március 15-én 
a „II. ker. rend. pol. oszt. vezetője”, Lukács László költő özvegye, Katalin hetenként 
egyszeri jelentkezésre módosította azzal a megjegyzéssel: „…s egyébként lakását nem 

231 A kis cetli lelőhelye, amelyet egy rendőrrel küldtek Illyésék Szabó Lőrincéknek: MTAKK Ms 2280/334.
232 Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 156.
233 A történetet elmondja ifj. Kodolányi János is emlékezésében. (Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt 

(1944). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 141–143.)
234 Lásd A katonamítosz átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezetet.
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hagyhatja el”.235 És megvan a Jelentkezési ív (II. 22-től IV. 12-ig vezetve), a határozatot 
Katja szignálta.236

Ugyanakkor a Budán, a helyszínen lakó íróbarátai – köztük nem egy korábbi vitáját is 
fenntartva – eljártak érdekében, igazolták, tanúskodtak mellette, ezzel a közvetlen ve-
szélyt egy ideig el is hárították körüle. Egy ilyen akcióra emlékezik Somlyó György, aki 
február végén vagy március folyamán Szabó Lőrinc fiatalkori költőtársának, Fodor Jó-
zsefnek a társaságában kereste fel a Tárogató utcában alakult elöljáróságot, és együttesen 
próbálták meggyőzni annak rendőri vezetőjét a költő szabadsága érdekében.237

Ezután következett az első politikai rendőrségi őrizetbe vétele április 12. és 15. kö-
zött. A költő hagyatékában megvan az Idézés formanyomtatvány, amellyel a Magyar Ál-
lamrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai és Rendészeti Osztálya Szabó Lő-
rinc „Haszmann u. 8.” lakost beidézi:238 „Felhívom, hogy f. évi ápr. hó 12 n. d.e. 9 órakor 
Budapest, II. Bimbó út 7. sz. I. em. politikai osztályán tanúkihallgatásra pontosan jelenjék 
meg. Meg nem jelenés esetén elővezetését fogom elrendelni. Budapest, 1945. ápr. hó 8. 
n. Nádor Géza csoportvezető h.”

235 A hagyatékban megtaláljuk mind ezt a határozatot (a kézzel írt szöveg „havi négyszer” helyett tévesen 
„hetenként négyszer” kitételt használ), mind pedig a jelentkezési ívet, amelynek február 22. az első és április 
12. az utolsó bejegyzése. MTAKK Ms 2277/29.

236 A hagyatékban a „Budai rendőrség politikai nyomozó csoportja, I. em. 116. sz.” felirattal. „Hetenként 
2X. 22.” kezdettel. MTAKK Ms 2277/28.

237 Számomra mondott elbeszélés.
238 MTAKK Ms 2277/30. Több ügyiraton tévesen szerepel ekkoriban a párhuzamos szomszéd Házmán 

utca a Volkmann utca helyett.
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Ekkor Illyés Gyula és Zilahy Lajos szabadítják ki. Illyés így mondja el a történetet a már 
idézett interjúban:

Bekerült Lőrinc később a Bimbó utcai rendőrkapitányságnak a pincéjébe is, ottan több 
napig volt, azt hiszem, ez már áprilisban lehetett. Akkor mi átmenetileg Pesten vol-
tunk Flórával, ott értesültem erről. Azaz jöttek nyilván ismét a Klárák a hírrel. Föl-
kerestem Zilahy Lajost, aki a Magyar–Szovjet Társaságnak már valami elnöke volt. 
Ebben az időben már nekem is volt valami hivatalos tekintélyfélém: még Pestre át-
menet olvastam egy utcai plakátról: Éljen a Nemzeti Parasztpárt ötös vezetősége: Ve-
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res Péter,239 Erdei Ferenc,240 Kovács Imre,241 Farkas Ferenc242 és szerénységem. Volt 
valami igazolványfélénk. Ért annyit, hogy jobban beengedtek hivatalos helyre, mint 
mást. Megkértem tehát Zilahyt, menjünk át azonnal a Bimbó utcai rendőrségre, akármi 
módon. Belátta ő is, hogy percek vagy órák alatt súlyos dolgok dőlhetnek el. Előző 
nap még hideg volt, rajtam vastag bunda volt, erre emlékszem, Zilahyn ugyancsak. 
Az Athenaeum pesti épületéből243 gyalog ebben a hirtelen kitört forróságban, bundá-
ban, romos utcán, törmelékek között átgyalogolni Budára nagy kerülővel, kimerítően 
soká tartott. A mostani Szabadság hídon volt valami pallószerű átjáró, és még lejjebb 
valami szükséghíd, azon keltünk át. Ebben a fogházban szerencsénkre Zilahy állásá-
nak még nagyobb tekintélye volt, mint az én parasztpárti vezetőségi tagságomnak. 
Rögtön bekerültünk a kapitányhoz.244 Igen udvariasan fogadott bennünket, rögtön föl-

239 Veres Péter (1897–1970), író, politikus, ekkor a Nemzeti Paraszt Párt elnöke, nemzetgyűlési képviselő.
240 Erdei Ferenc (1910–1971), szociográfus, politikus, ekkor az ideiglenes kormány belügyminisztere, a Nem-

zeti Paraszt Párt alelnöke, nemzetgyűlési képviselő.
241 Kovács Imre (1913–1980, New York) író, politikus, szociográfus, politikus, a Nemzeti Paraszt Párt al-

elnöke.
242 Bisztrai Farkas Ferenc (1903–1966) könyv- és lapkiadó, közgazdász, politikus, a Nemzeti Parasztpárt 

egyik alapító- és vezetőségi tagja, országgyűlési képviselő, az Országos Földhitelintézet elnök-vezérigazgatója, 
az utolsó Nagy Imre-kormány álamminisztere; Szabó Lőrinc első Villon-fordításkötetének (1931), az általa szer-
kesztett Bibliofil Kalendáriumnak (1933) és a Reggeltől estig (1937) című verskötetének kiadója, 1935 nyarán 
Déda-Bisztrán vendéglátója (lásd a Timon nyara című verset).

243 Az Athenaeum Kiadó a New York kávéház épülettömbjében volt, Rákóczi út 54.
244 A kapitányt a Napló „B. kapitány”-ként emlegeti (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 60.), 

Balázs József volt a neve, ifj. Kodolányi János emlékezik rá az 1944–1945-ös évekről szóló interjújában, Ka-
rácsony az Ördögároknál, in: Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt, i. k. 143. Hasonlóképpen emlékezett 
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fedezte azt is, hogy kicsoda Szabó Lőrinc. Kérésünkre azt felelte, intézkedni fog, hogy 
előbb-utóbb elengedjék, menjünk csak nyugodtan haza. Azzal érveltem, hogy a fo-
goly családja meg van riadva, végzetes rossztól tart, engedje el a mi felelősségünkre 
azonnal.245

Erről már Naplójában is megemlékezik Szabó Lőrinc: „Hogy visszalökött a munkában ez 
az új esemény, ez a tíz nappal ezelőtti négynapos, hároméjjeles vizsgálati fogság! Ott Ter-
mikul Umetoli járt az eszemben s két barátja, Szavanok és Feodor Feodorovics. Nélkülük 
talán semmi se lenne az orosz verseimből. Velük »beszélgettem« ott, éjszaka, s aztán már 
itthon leírtam azt a blank verset, amit a fejemben forgattam, örökre töredék marad. Ha-
nem az orosz antológia áll, nincs hozzá lelkierőm. S rákaptam erre a laza, gyors, síron 
túli beszélgetésre itt, az írógép előtt.” Ekkor keletkezik A börtönből címen ismertté vált, 
fentebb már idézett verstöredéke,246 és ekkortól kezdi írni Naplóját, e hónapok belső be-
szélgetéseinek gyűjteményét, önmagába zárulásának történetét.

A pesti sajtó és a budai intézkedések tulajdonképpen egymást fokozták: főleg a pol-
gári radiális és a szociáldemokrata sajtó (leginkább a Horváth Zoltán hangolta Népszava) 
hírül adta Szabó Lőrinc letartóztatását, a háborús bűnösök listáján szerepeltette nevét, 
mindez pedig a budai közigazgatás számára igazolást jelentett, eljárása helyességét hang-
súlyozta. Íme, a Népszava 1945. április 15-i számának híre:

Internálták Szabó Lőrincet. A versolvasó közönség még élénken emlékszik arra az 
időre, amikor Szabó Lőrinc Föld, Erdő, Isten címen kiadott verseskötetében hitet tett 
a baloldaliság, a naturalista panteizmus mellett. Azután jöttek más idők, a költő Az 
Est-lapokhoz került, és szabályosan végigcsinálta e lap valamennyi pálfordulását, míg 
a magyar politika szélsőjobbra fordulása idején a Vezérhez írt ódával evezett át a lep-
lezetlen fasizmus vizeire. Budapest felszabadítása után a változatos politikai múltú 
költőt előbb rendőri felügyelet alá helyezték, majd letartóztatták és internálótáborba 
vitték. „Kár, kár Ocskaynak…”, idézhetjük a kuruckorabeli nótát, mert Szabó Lőrinc-
nél súlyosbító körülménynek kell tekinteni, hogy egyike a második Nyugat-nemzedék 
legtehetségesebb tagjainak.

A Magyar Nemzet és a Kis Újság több mint egy hónapi késéssel, 1945. május 4-én közölte 
a háborús bűnösökről szóló második hivatalos kimutatás teljes listáját, ebben „a nyilas 
mozgalom szellemi hátvédjei” között említik Szabó Lőrinc nevét, azok között szerepel-
tetik, akik „háborús bűnösök, mert a háború fokozottabb mértékben való folytatása és  
a nyilas (fasiszta) mozgalom segítése érdekében szellemi tevékenységet fejtettek ki”.247

számomra az 1945-ös Napló szereplője, Baksa Soós Lászlóné, Stefi (készítette Kabdebó Lóránt, 1992. április 23. 
PIM Hangtára, K/1104.). Lásd még e fejezet 249. számú jegyzetét.

245 Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 157–158.
246 A töredék utóbb önálló életre kelt, belekerült a kiadások során a költő összes verseibe, mi is benne 

hagytuk az Osiris Kiadó által 2000-ben, illetve 2003-ban kiadott Összes verseiben, A költő által kötetbe nem 
rendezett versek között.

247 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány – dálnoki Miklós Béla kormánya – Debrecenben tartott, 1945. március 
29-i minisztertanácsi ülésének 34. napirendi pontja szerint Valentiny Ágoston, igazságügyminiszter a háborús 
bűnösök második listáját ismertette – mely a fegyverszüneti egyezmény 14 §-a értelmében készült el –, majd 
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Ebben a légkörben kerül sor a negyedik, immár utolsó rendőrségi kivizsgálásra május 
6. és 8. között. Naplójában ezt így rögzíti:

Május 6–15.: több mint egy hete semmit sem írtam, annál több minden történt. Mi? 
Hát a láthatatlan ágyúk csakugyan be voltak irányozva rám. És lőttek. Telitalálat: 
a szívembe! Milyen egyszerű. Egy fiatalember kell csak hozzá, s egy szó: előállítás. 
Épp az utcáról jöttem fel, Népszavát akartam venni, vasárnap, hallván, hogy cikk van 
benne – Horváth Zoltáné –, amely – négy hónap múltán először – nem gyalázkodva, 
hanem némi, sőt komolyabb megbecsüléssel ír rólam és Németh Lászlóról: kivételes 
tehetségekről beszél, s néven nevez bennünket. Ó, csoda! De a cikket, illetve a lapot 
nem kaptam meg.248 A rokonszenves fiatal politikai nyomozó tudta, ki vagyok, alig-

ezt a minisztertanács tudomásul vette. Az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt melléklet: II. Kimutatás a háborús bű-
nösökről, a fegyverszüneti egyezmény 14. pontjához a háborús bűnösök három fő csoportját különböztette meg: 
„Háborús bűnös, mert az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, az országnak a háborúba tör-
tént belesodródását előmozdította, mint országgyűlési képviselő részese volt olyan határozatnak, mely a magyar 
népet világháborúba sodorta. Vezető tevékenységével a nyilas (fasiszta) mozgalomnak segítséget nyújtott”.  
A következő csoportba az tartozott, aki „a nyilas fasiszta mozgalomnak segítséget nyújtott, a háború fokozot-
tabb mértékben való folytatását előmozdította, és részt vett a Szálasi-féle hazaárulásban”. A harmadik csoportba 
tartózóan még „háborús bűnös, mert a háború fokozottabb mértékben való folytatására és a nyilas (fasiszta) 
mozgalomnak segítségében szellemi tevékenységet fejtett ki”. E helyen az alábbi személyeket nevezték meg: 
Borbély Andor, Bodnár István, vitéz Bánki Róbert, Bessenyey Lajos, Balás-Piri László, Bresztovszky Ede, Csehi 
Ferenc, báró Csávossy László, Cselle Lajos, dr. Csilléry András, Darvas János, Dücső Jánosné, Elekes Boldi-
zsár, Erdélyi József, Fedák Sári, Féja Géza, Görgey Vince, báró Gudenus Leo, Gáspár Jenő, Hankiss János, 
dr. Hosszú Zoltán, Kabay Zoltán, Kapy Rezső, Klementis Ervin, Kügyi-Virágh László, Kreschka Frigyes, Ke-
recsendi-Kiss Márton, Kádár Lajos, Kozmorszky Tibor, Keledy Tibor, Lovik Károly, Liszt Nándor, Laurusin 
Lajos, Mattyasovszky-Látesz Kornél, Malotay Géza, Marschalkó Lajos, Mihályfi Béla, Muráti Lili, Mikes Fe-
renc, Megyeri Ella, Marjay Frigyes, Neller Mátyás, Nesz Ferenc, Nyírő József, Nyigri Imre, Nyisztor Zoltán, 
Pintér Armand, Páger Antal, dr. Orsós Ferenc, Radnai Endre, Rátkay Kálmán, Rab Gusztáv, Raczkó Lajos, Rácz 
Erzsébet, Sámy Zoltán, Szent-Györgyi László, Sárga Ferenc, Szende Ferenc, Szabó Lőrinc, Szittnyay Zoltán, 
Szeleczky Zita, Tóth Miklós, Temesváry László, Töreky Géza, Undy Imre, bágyoni Váró Andor, Vértes Lajos, 
Vaszary János, Vajta Ferenc, vitéz Oskó János vezérőrnagy. Az első listán szereplő neveket a minisztertanács 
1945. február 9-i ülésén olvasta fel Valentiny. Ez a kimutatás is hasonló csoportokat különböztetett meg, s az alábbi, 
szellemi tevékenységük miatt háborús bűnösöknek nyilvánított személyeket nevezte meg: Ambrus József, Baráth 
Tibor, vitéz Bobori György, Boczonádi Szabó Imre, Bornemissza Gábor, Csicseri-Rónay István, Dulin Elek, 
Dohnányi Ernő, gr. Festetich Domokos, Fiala Ferenc, Fricke Valér, Gál Csaba, Gruber Lajos, Haendel Vilmos, 
dr. Kulcsár István, Keck Antal, Kiss Ferenc, Maróthy (Meisner) Károly, Matolcsy Mátyás, Mester Miklós, Mé-
hely Lajos, Milotay István, Mühl Henrik, Ney Károly, Pajor Győző, vitéz Patacsy Dénes, Prónay Pál, gr. Szé-
chenyi Lajos, Tauffer Gábor, Váy László, Zách (Nack) Emil. L. In: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideig-
lenes Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23.–1945. november 15. A kötet. Szerkesztette 
Szűcs László. Bp., 1997. Magyar Országos Levéltár, 203–204., 329–330. Ugyanakkor a május 16-i keltezésű 
igazolási fogalmazvány kinyilvánítja: „A bizottság megállapította, hogy a háborús bűnösökről a napilapokban 
megjelent kimutatások mind ez ideig semmilyen hivatalos helyről megerősítést nem nyertek, a kimutatások 
a Magyar Közlöny-ben meg nem jelentek, a kormány az igazolásokról szóló rendeletben ilyen, esetleg később 
elkészülő kimutatásokról s az ezekkel kapcsolatos eljárási módokról említést nem tesz, így a jelenleg közkézen 
forgó kimutatások csak magánértesülésnek tekinthetők, és a bizottság munkáját nem befolyásolhatják” (lásd 
lejjebb). Valamint az újságírói igazolás során, a szeptember 20-i tárgyalási napon az elnöklő „Mihályfi Ernő dr. 
hivatalosan bejelenti, hogy […] Szabó Lőrinc ellen eljárás folyamatban nincs” (lásd lentebb).

248 Horváth Zoltán: Óvás, elvtársak! Népszava, 1945. május 6. vasárnap, 3. Többek között ezt minősíti 
„komolyabb megbecsülés”-nek a költő: „Az a szellemi légkör, amelynek Szabó Dezső egyik legtehetségesebb 
képviselője volt, termelte ki Magyarországon a nem kevésbé tehetséges Szabó Lőrinceket és Németh László-
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hanem restelkedett befelé. Útközben: ismerősök… A régi fogda! még volt „múltkori” 
ismerős. És újak, mások… Az ember ezt is megszokja. B. kapitány249 azóta bizonyos 
higiénikus kisebb újításokat vezetett be. – – – Fantasztikus és… nem, nem… Kedden 
Andrássy út 60. Úgy látszik, közbelépések történhettek. Péter.250 Óriási meglepetés. 
Tulajdonképpen megtisztelő volt. Vagy őrült vagyok? Igen, a háborús bűnösök listája 
miatt; de ahhoz nem kell őrizetben lennem. „Vizsgálat tovább folyik ön ellen, most 
szabadul.” Dráma, mozi. Váratlan ismerősök. A folyosón délelőtti fogdabelieket ér-
tem „utol”. Fél három táján már szabad voltam.251

Iratai között pedig megőrizte a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának 
Politikai Rendészeti Osztálya által május 8-i kelettel kiállított utasítását a szabadon bo-
csátásra.252 A „közbelépések”-kel kapcsolatban Illyés Gyula már idézett interjúbeli emlé-
kezését fűzhetjük hozzá a naplóbejegyzéshez: ő kereste fel az akkor belügyminiszterként 
tevékenykedő Erdei Ferencet, aki azonnal intézkedett Péter Gábornál Szabó Lőrinc sza-
badon bocsátása érdekében.

Alighogy mindez lezajlott, következett a tán ennél is fenyegetőbb helyzet, most azzal 
az első hírrel, hogy Lőrinc most már az Andrássy út 60-ban van. Ezt – nem tudom 
másnak mondani – önbuzgalmi följelentés indította meg. A fővád most is a Vezér, az 
„óda Hitlerhez”. Ennek a történetét pontosan tudtam. Szabó Lőrinc valóban írt egy 
verset Vezér címmel. De még 1928-ban. Afféle típust ábrázoló vers volt. Ahogyan 

kat. Ebben a légkörben nőtt ki a fasiszta és félfasiszta írók serege, akik egy tisztábban látó és helyesebben ítélő 
szellemi vezérlet alapján jobbra hivatottak lehettek volna. A magyar szellemi közélet minden területén akadtunk 
ilyen kimagasló tehetségű és nagytudású tehetségekre, akik nem tudták szellemük függetlenségét maradék-
talanul tisztán megőrizni és így részeseivé lettek annak a szellemi alapnak, amelyre rosszhiszemű politikusok 
a fasiszta Magyarországot fölépítették. Van kiváló történetírónk, aki kénytelen volt évtizedeken át elfoglalt ál-
láspontját revideálni, van nagy és igen tehetséges költőnk, aki sokáig ingadozott bal- és jobboldal között, amíg 
most a baloldalon kötött ki. Van kiváló prózaírónk, aki elefántcsonttoronyba húzódva próbálta elkerülni a döntő 
kérdést és van nagykultúrájú esztétánk, aki megmaradt azon a poszton, ahol nem tudta saját, valóban európai 
kultúráját, igényeit kielégíteni. Mind e szellemi kitűnőségek érezzék és tudják ma, hogy hibáikat csak akkor 
tehetik jóvá, ha ma nem igyekeznek az első sorban állni s nem rontják a demokrata Magyarország hitelét azzal, 
hogy az élen állnak ők, akik nem egyszer kerültek ellentmondásba a magukhirdette eszmékkel. Mint a szellem 
és az írás felelősséget ismerő szolgáihoz illik, tanulják meg azt is, hogy ennek az országnak tömegeit századok 
óta mesterséges tudatlanságban tartják. Hajlamosak tehát arra, hogy fenntartás nélkül fogadják el azoknak a szavát, 
akiket az új demokratikus Magyarország megszólaltat és mérvadó irányítóként állít eléjük. Éppen mert tehetségük 
rendkívüli – tanuljanak meg csendesebb hangon, szerényebben megszólalni, ne kívánják maguknak a szellemi 
irányítás szerepét, mert önmagukban érezniök kell, hogy nem az ő hivatásuk az új magyar demokrácia 
szellemi életének felépítése. Írjanak és adják meg tehetségük minden erejét annak a magyar szellemi életnek, 
amelynek tévedéseikkel sokszor – elismerjük nem rosszhiszeműen – ártalmára voltak. De legyenek egy ideig 
szolgái, építői és nem vezérei ennek a szellemi életnek.” De ez a cikk nem is annyira Szabó Lőrinc vagy Németh 
László, mint rejtett utalásával Illyés ellen támad; ezt Illyés naplójegyzeteiben érzékeli is: „Május 6. Vasárnap 
[…] A Népszavában Horváth Zoltán cikke többek között arról a »nagy költőről, aki a jobb- és a baloldal közt 
ingadozva most a baloldal mellett kötött ki«.” (Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 359.)

249 Balázs József, lásd előbb a 244. számú jegyzetet.
250 Péter Gábor (1906–1993) ekkor rendőr vezérőrnagy, Budapesten a Kommunista Párt vezetése alatt álló 

politikai rendőrség (1946-tól ÁVO) vezetője.
251 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 60–61.
252 A hagyatékban megmaradt az 1945 május 8-áról keltezett „szabaduló irat”. MTAKK Ms 2277/31.
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Shakespeare is le-leírja a hercegkisasszonyt, a kalmárt, a papot mint alakzatot. Szabó 
Lőrinc így írta le, milyen a vezér, de akkor, amidőn még Hitler, hogy úgy mondjam, ki 
se jött a tojásból. A félreértés később kiderült, de ezt a verset a Virradat is leközölte, 
a szerző tudta nélkül, aki akkor katona volt.253 Ezt verte föl a hírverés, azzal, hogy 
ezt az embert, aki Hitlerhez magasztaló ódát írt, röviden, azaz teljesen el kell intézni. 
Flórával elmentünk még azon éjszaka Erdeihez, a belügyminiszterhez. Sok ellenté-
tem volt Erdei Ferenccel, de utólag is leteszem emléke előtt a hálának a tanújelét. Ha 
embert kellett menteni, ha valami igazságot ő maga a saját hatáskörében érvényesí-
teni tudott: talpig ember volt. Felöltözött. Ketten átmentünk az ÁVO központjába, és 
akkor megindult a telefonálgatás, Erdei, én és az Andrássy út 60-nak a parancsnoka, 
majd még felsőbb parancsnokok között. Megígérték, hogy kiengedik. Most nem jö-
hetett rögtön velünk.

Ugyanez Illyés naplójegyzeteiben:

Markos Böske254 a hírrel: Sz. Lőrincet elfogták. Közös beadvány? Simplon.255 Zilahy: 
ő aláírja. A Szabadságnál:256 Haraszti, Gergely, Gábor s még egy ismeretlen mun-
katárs, nagy vita. Először tisztázás: a Vezér-t 1927-ben257 írta. Riportja. Én: ha érték, 
pusztán ezért más elbírálás kell. Nem lehet egy malmot csak azért felrobbantani, mert 
tavaly is őrölt. A balta jó az erdő ellen, de ha órához nyúlsz vele, összetöröd. Nagyobb 
tehetség, nagyobb felelősség? De a nagyobb büntetés nem százszoros-e egy finomabb 
idegzetre? Ne csináljanak új Lavoisier-t, Chénier-t258 az ország legnagyobb költő-
jéből. A valóság mégis az, hogy egy újsággengszter azért, hogy néhány ezerrel több 
példányt adjon el, leírja a nevét – s a rendőrség letartóztatja. Ők nem állhatnak mellé, 
de helyeslik az én álláspontomat mint íróét. Mint politikusét nem. Új vérvád lesz be-
lőle? Jó munkás lesz tovább is. Az író mondja ki titkos gondolatait – most lecsapnak 
rá, hogy kimondta.

De nem is akarom megvédeni őket. Arra kérem, hogy legyőzhessem mind. De 
csak szellemi fegyverrel. Cikkírás?

Délben Jocival259 – tiltakozó közös irat, vagy én egyedül? […] Utána Erdeiéknél, 
Erdei mindent megígér. Vacsora, utána az Andrássy út 60-ba, hogy ha Lőrincet oda-
vinnék, bánjanak jól vele. Kint az utcán tüntetés: vége van a háborúnak. Haza. – Cikk-
írás Lőrinc érdekében. Éjfélkor lefekvés. […]

Május 8. Kedd. […] Simplonban befejezem a cikket – Zilahy, később Gellért, je-

253 Téves emlékezés, 1938-ban még nem hívogatták be katonának a költőt. Csak nem akartam az interjúban 
kiigazítani az emlékezőt.

254 Szegi Pál (1902–1958) költő, újságíró első felesége, Markos Erzsébet (1900–?), grafikus, Szabó Lőrincék 
és Illyésék baráti körének tagja, kommunista párttag, Szabó Lőrinc 1945-ös Naplójának egyik főszereplője.

255 Az írók egyik kedvelt kávéháza a József körút és a Népszínház utca sarkán.
256 Szabadság, az első budapesti napilap 1945-ben, kommunista vezetés alatt, ekkor Haraszti Sándor 

(1897–1982) szerkeszti. Gábor Andor (1884–1953) az egyik szerkesztője. Gergely Sándor (1896–1966) az Író-
szövetség elnöke. Gábor Andor és Gergely Sándor szovjetunióbeli emigrációból jöttek haza.

257 Téves bejegyzés:1928-ban.
258 Lavoisier, Antoine-Laurent de (1743–1794) kémikus, Chénier, André (1762–1794) költő, a francia for-

radalomban a terror áldozatai lettek.
259 Erdei Ferenc belügyminiszter felesége, Majláth Jolán (1917–1991), a parasztpárt egyik vezető politikusa.
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lenlétükben írtam a végét. Párt. Joci elviszi Révaihoz, jó volna, ha ők közölnék, a súly 
nagyobb, a támadás kevesebb lenne.260 Németh Imre,261 Örleyné262 s még öt-hat kérel-
mező. Fáradtan haza, öt percnyi fekvés, át Zilahy lakásába – az Írószövetségről feles-
leges szószaporítás. Beállít Lőrinc, kiengedték az Andrássy útról. Fontos volna, hogy 
a cikk holnap megjelenjék, mert délután lesz L. igazoltatása. […]

Május 9. Szerda. […] Délben Pp:263 Joci – a cikk körül baj van, Rákosi akar be-
szélni velem nyolc órakor.264

A szabadulás és első pesti útja összekapcsolódik: „Egyszerűen féltem az utcán menni” –  
írja,265 még idegeiben az otthoni, budai vizsgálatok emlékével, mégis hazamenve már így 
lelkesedik: „Pesten találkoztam összevissza vagy 300 emberrel, közülük 297 egyenesen 
megrendítő volt azok után, amihez én szoktam.” Majd még, szinte már dicsekedve, hoz-
záteszi: „Umetoli és Szavanok kapitány lassan mégiscsak rá fog jönni, hogy nem fasiszta 
kígyónak mentette meg a könyvtárát.”266

Barátok, ismerősök és költészetének értékelői levelekkel fordulnak hozzá, az újság-
híreket olvasva, őrizetbe vételéről hallva megemlékeznek segítségéről a nehéz időkben, 
magyarázzák, értelmezik a múltat.267 Lehet, hogy a költő fordult hozzájuk tanácsért, viga-
szért, tanúságért. Erre mutat egy fogalmazvány: „Ha az illetők úgy éreznék, hogy össze-
foglalóan nézve Sz. L. írói világát, kulturális működését, megszólalhatnak mellette, te-
gyék meg. S ha személyes ügyben ő mellettük tett valamit, ne hallgassák most el, hanem 
írják meg, öt vagy húsz sorban, levélben. S emlegessék ezt, magánkörökben legalább. 
Hogyan lehetne figyelmeztetni őket? A dolog sürgős! Gyűjtse valaki a dokumentáció-
kat? Vagy postán, ide egyenesen. Nemcsak ismert emberekért szállt síkra, idegenekért 
is, akiket mások ajánlottak. S akiket nem ismert vagy alig ismert.”268 Valószínűleg ehhez 

260 Ők: a Szabad Nép, a kommunista párt lapja; Révai József (1898–1959) a párt ideológusa és ekkor a lap 
főszerkesztője.

261 Németh Imre (1893–1970) újságíró, Bajcsy-Zsilinszky munkatársa, 1945 után a Szabad Szó és a Ma-
gyar Nemzet munkatársa.

262 Örley István író édesanyja, utóbb Kállay Miklós volt miniszterelnök felesége.
263 Pp: parasztpárt.
264 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 360–361.
265 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 61.
266 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 61.
267 A levelek egybegyűjtve MTAKK Ms. 4678/59–78. szám alatt olvashatók „Szabó Lőrinc igazolásával 

kapcsolatos levelek” gyűjtőcím alatt.
268 MTAKK Ms 4678/58. Ugyanitt két listát találhatunk, amelyek a mentetteket és valószínűleg az eset-

leges tanúságtevőket veszik számba. Ms 4678/53.: Dr. Kardos Albert (és Mária és sok hozzátartozó), Kardos 
Pali, Debrecen, egyesített gimnázium, dr. Kardos László Bpest, kultuszminisztérium, Sárközi György, Horvát 
Henrik, Gellért Oszkár, Gyergyai Albert, Halász Gábor, Péchy Blanka, dr. Nagy Zoltán, Tóth Árpádné és lánya,  
Eszter, Gelléri Andor Endre (és felesége), Pap Károly, Zelk Zoltán (vagy a felesége), Kner Imre, Izidor, Er-
zsébet (Gyoma és Pest), Gáspár Endre, Mohácsi Jenőné, Gyenes Rózsa, Szép Ernő, Urbán Eszter, dr. Salgó 
Ernő. Ms 4678/54.: Keresztury Dezső, Illyés Gyula! Romhányi Gyula, kultuszban! Bassola Zoltán, kultuszban! 
Dr. Molnár őm. kultuszban! Veres Péter, Gombaszögi Frida (s akiket ő ajánl: Kárpáti? Wesselényi? Füzess 
Anna?), Szegi Pál! Baranyai Zoltánné, Angolok? Franciák? Csehek: Sztraka? Singerék (magánszemélyként: 
Fodor [Gyula], Almássiné?), Fodor József? Stella Adorján? Egy másik lista az esetleges címzett helyeket sorolja 
fel, Ms 4678/55.: Magyarországi Újságírók Szabadszervezete, Otthon Kör, Singer és Wolfner, Szabad Nép 
szerkesztősége, Népszava szerkesztősége, Magyar Íróegyesület, II. ker, rendőrkapitányság és pol. rendőrség, 
Andrássy út 60.
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hasonló felkérésre érkezett a levelek jelentős része. A köszöntő szavak legtöbb esetben az 
újrakezdés biztatását is tolmácsolják, segítséget kínálnak épp a legnehezebbhez, a múlttal 
való szembenézéshez, az önbíráló számvetéshez.

Az ekkori levelek közül a Vas Istváné fogalmazza meg legpontosabban Szabó Lő-
rinc helyzetét; az emberi méltánylás és a további kapcsolatot előlegező elvi állásfoglalás 
arányossága jellemzi az üzenet hangnemét. A május 7-én írott levelet utolsó őrizetessége 
idején, cenzúrázva ugyan, de a kihúzott szavakat is olvashatóan hagyva, a börtönben kéz-
besítik a költőnek:

Kedves Lőrinc!
Megdöbbenéssel olvastam nevedet az újságban az ún. háborús bűnösök között. Nem 
felejthetem el, hogy énvelem a legrosszabb időkben is, néhány irodalmi kérdés kap-
csán milyen tisztességesen és szívélyesen viselkedtél, s tudom, hogy bármilyen saj-
nálatos és ártalmas irányba tévedtek is politikai meggyőződéseid, személyes maga-
tartásodban biztosan humanista maradtál. Természetesen tudom, hogy van szellemi 
felelősség, s ilyen az is, hogy mindazt, ami történt, szellemi tekintélyeddel támogat-
tad. De azt is tudom, hogy az összes háborús bűnösök között Te vagy az egyetlen, 
akinek művészete feltétlenül felülmúlja „bűnét”, és költészetedet szerencsére tisztán 
tudtad tartani minden politikai befolyással szemben. Végül is semmiféle politikai rend-
szerre se vet jó fényt, ha az ország legkiválóbb költőjét ellenségévé kell nyilvánítania. 
Elsősorban nem a Te érdekedben, hanem a mi érdekünkben van szükség arra, hogy 
munkádat zavartalanul folytathasd, és eddigi műveidnek zavartalanul hasznát vegyük. 
Ezt a nézetemet, ha módom lesz rá, mindenütt hangsúlyozni fogom. Szeretettel üd-
vözöl igaz híved

Vas István269

És hasonló értelemben nyilvánosan is hangoztatja ugyanezt a Magyarok című folyóirat-
ban.270

Ugyanakkor május 2-án levéllel fordul hozzá az alig ismerős Szép Ernő is, biztató, 
emberi szavakkal a maga jellegzetes írásmódjával:

Kedves Lőrinc,
sajnálattal értesültem a melheureöd felől. Annál jobban hangolt le a dolog, mert jól 
tudom, hogy azt a bajtársi gyöngédséget, amit velem gyakoroltál, más zsidó és bal-
oldali bajtársakkal is mívelted, segíteni siettél, menteni igyekeztél akit csak kellett 
és lehetett. Azt is tudván túdhatja mindenki, aki írásaidat figyelemmel kísérte, hogy 
soha se versben se prózában nem uszítottál, és nem vallottál szélsőséges jobboldali 
elveket. Hiszem, kedves Lőrinc, hogy az elfogulatlan fórum, amelyik elé netalán oda 

269 MTAKK Ms 4678/77. A levél megírását egy tisztázó beszélgetés előzhette meg, Illyés ekként ír erről 
naplójegyzeteiben: „Simplonban Gellért, Keresztury, Vas – az utóbbi elfogultsága Szabó Lőrinccel szemben 
(noha mestere), majd fokozatos véleményváltoztatása” (Naplójegyzetek, i. k. Május 5. Szombat. 359.)

270 Magyarok, 1945. november, az Irodalmunk időszerű kérdései című rovatban (225–229.) „Nem vagyunk 
olyan gazdagok, hogy Szabó Lőrinc és Németh László agyüzemeiről lemondhatnánk”. Vas István: Bartók és… 
címmel újraközölve: Vas István: Körül-belül. Tanulmányok (Életműsorozat). Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1978. 17.
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kell állanod, lelkiismeretes vizsgálat után ki fog tisztálni Téged a vádak és az esetle-
ges látszatok alól. Azért irtam ezt a kéretlen kis epistolát Hozzád, hogy magam is igye-
kezzem enyhiteni mai közérzeteden (el túdom képzelni!), és ha aggodalmaid vannak, 
amelyek oly természetesek ilyen érzékeny poétai lélekben, kérjelek, hogy ezeket az 
aggodalmakat hipochondrikúsaknak tekintsed és minden erődből iparkodj azokat el-
oszlatni. Magad is légy, édes Lőrinc, olyan jó barátja Szabó Lőrincnek, mint mi baj-
társaid vagyunk, s oda hatni, hogy teljes szivvel és kedvvel irjál (vagy gépirjál) addig 
is, hogy minél hamarabb, mennél több Szabó Lőrincben gyönyörködjenek barátaid és 
tisztelőid, akik közt, mint ilyen, nem a legútolsó sorban található szerető öreg pajtá-
sod és hived

Szép Ernő271

A konzervatív-katolikus professzor, Eckhardt Sándor,272 szintén csak távoli ismerős, pél-
dául ugyanezen a napon így ír:

Azért írok, hogy elmondjam, mennyire örülnék, ha újra találkoznám remek verseiddel 
valamelyik lap hasábjain, s ha újra szabad tér nyílnék tehetséged érvényesülésére. A te 
szemlélődő lelkedhez nem illett volna a politika, s azt hiszem, hogy politikával nem is 
foglalkoztál komolyan sohasem. Így, gondolom, nincs akadálya, hogy újra élvezzük 
sajátos színezésű elégiáidat, hiszen olyan nagyon gazdagok nem vagyunk tehetségekben, 
hogy Babits egyetlen komoly „élő” tanítványát némaságra kárhoztassuk. Ezt kívánom 
én tiszta szívből, s ezért írtam ezt a pár sort is, mert vannak pillanatok, amikor az em-
ber szükségesnek érzi, hogy megszólaljon. Ilyen a te ügyed is, melybe én is beleártom 
magam, ha kell, hívatlanul.

A levelek, a pesti út, szabadulása, személyes találkozásai a tisztázódás, a kapcsolattalálás 
lehetőségét bizonyítják. Mindez a költőt is megihleti: valószínűleg ebből az élményből 
születik a Csillagos éj című versfogalmazványa is, amelynek a fájdalmat legyőző öröm-
kitörése oly igen hasonlít az idézett naplójegyzetek tónusához:273

Szeretnek.
Óh milyen könyü a világ!
A csillagos ég ringat a karjaiban,
lábam alatt szinte muzsikál a föld.
Részeg vagyok?

Köszönöm, barátaim, hogy fölemeltetek, hogy megváltottatok,
köszönöm a szavaitokat,
a hallgatásotokat és nézéseteket,
lelketek vérét,

271 MTAKK Ms 4678/76.
272 Eckhardt Sándor (1890–1969) irodalomtörténész, szótárkészítő, egyetemi tanár, akadémikus, 1945 után 

keresztény politikus, országgyűlési képviselő. MTAKK Ms 4680/187.
273 MTAKK Ms 4651/106.
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a legdrágább italt,
a legszükségesebbet,
hiteteket és bizalmatokat,
mely átjárt, mint Lázárt az Úr szava.

Húsz évig virrasztottam e föltámadásért,
húsz éven át nem mertem lehúnyni a szemem,
a barlangban, fogai, mint a kősziklák,
húsz évig az én két karom tartotta a falakat,
hogy össze ne morzsoljon a szörnyü száj.
Egyedűl voltam, elszánt és elkeseredett,
s ma este meghátrált és eltünt a börtönöm,
a félelem és a magány.

Kihez fordúljak a könnyeimmel,
az örömömmel?
Szabad vagyok!
Szeretnek!
Szeretnek az emberek!
Végre meglátták, ki vagyok!
Meg kellett szöknöm,
hogy sirva ne fakadjam előttük,
megszöktem közületek,
mert szégyeltem hálálkodni.
Pedig már gyenge is lehetek.
Az vagyok?
Vagy részeg?
Mindakettő:
mint egy gyerek, indulok a világba,
mint lábbadozó, aki boldog, hogy ujra jár.

Szeretnek, sokan szeretnek.
Óh, milyen könyü a szivem!
milyen nyugodt!
Szédülök, mintha hegytetőn állnék.
Csukd rám pilláidat
csillagos éj!

* * *

Sokkal bonyolultabb volt a múltat számon kérő kiélezett légkörben az alkalmi segítségen 
túl végleges megoldást találni Szabó Lőrinc közszereplése számára. Erre csakis a hivata-
los igazolási eljárás volt hivatott.

Igazoló tanúkként a hosszan elnyúló és váltakozó eljárás során felvonultak barátai, 
írótársai, azok, akiken segített a nehéz években, és azok a minisztériumi tisztviselők, akiken 
keresztül próbálkozott az előző évben mentesítéseket szerezni zsidó származású barátai 
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és ismerősei számára. A kommunista- és a parasztpárt támogatta igazolását, s legtovább 
a szociáldemokrata párt és sajtójában Horváth Zoltán ellenezte.

Első menetben az írói igazoláson kellett részt vennie. Erre az alkalomra készítette  
a Bírákhoz és barátokhoz című, még április 26-án írott védőbeszédét, amelyet a májusi 
igazolási tárgyaláson olvasott fel, és több példányát eljuttatta ismerőseihez, barátaihoz.274

Mit jelentett az igazolóbizottság, kik voltak a tagjai? Az igazolóbizottság felállításá-
ról, ellenvetéseit is hangoztatva, Kristóf Károly számol be a Kis Újság április 28-i szá-
mában Akik az írókat némaságra ítélik. Nyilvános tárgyaláson védekezhetnek a fasiszta 
rezsimet szolgált irodalmárok címen:275

Sokan, nagyon sokan kompromittálták magukat a magyar írók, színpadi szerzők és 
költők közül az elmúlt esztendőben. Behódoltak a fasiszta és náci szellemű eszmék-
nek, megmérgezték a közvéleményt, és megrészegedtek egy-egy német vagy olasz ki-
tüntetéstől, egy-egy berlini kiadó cégtől és konjunktúrától. Egészen természetes, hogy  
ma ezeknek az íróknak számot kell adniok cselekedeteikről, cikkeiket, verseiket és szín-
darabjaikat a fejükre olvassák. Ezért alakult meg többek között a Magyar Írók és Mű-
vészek Szabad Szervezetének Irodalmi Csoportja, amely most igazolóbizottságot kül-
dött ki az írók megvizsgálására.

A büntetés
Akit bűnösnek találnak, azt hat hónaptól kezdve tíz esztendeig, sőt örökre is eltilt-

hatják a nyilvánosságtól. A büntető szankciók között a következő pontok szerepelnek: 
a) színpadon nem játszhatják műveiket, b) matinékon nem léphet fel, és nem szaval-
hatják a verseit, c) szépirodalmi lapokban nem jelenhetnek meg írásai, d) nem írhat 
újságba, e) nem jelenhet meg könyve. A Művészek Szabad Szervezete megkereste az 
illetékes szerveket, úgy az Újságíró Szövetséget, mint a színigazgatókat, a könyvki-
adókat éppen úgy, mint a lapkiadókat is, a pártokat és a hangversenyrendező válla-
latokat, hogy a megbüntetett író ellen hozott szankciókat tegyék magukévá. (A szín-
igazgatók már el is fogadták.)

Az eljárás
Először azt tervezték, hogy tekintet nélkül az íróknak az igazolóbizottság előtt való 

megjelenésére, döntenek róla, hogy tagja lehet-e a Szabad Szervezet Irodalmi Cso-
portjának, vagy sem, és arról is döntenek – bűnösség esetében –, hogy meddig tiltják 
el a nyilvánosság elől. Ezt a tervezetet nem valósították meg, s most úgy határoztak, 
hogy azokat az írókat és költőket, akikről nyilvánvaló, hogy kapcsolatuk volt a fasiz-
mussal, és akik a magyarság érdekei ellen írtak, az igazolóbizottság elé idézik, és csak 
akkor ítélkeznek róla, ha jelentkezik. A színpadi íróknál, akár jelentkezik az illető, 
akár nem, minden tagról, meg nem jelenés esetén is határoznak. Mi történik azzal, 
aki nem jelenik meg az igazolóbizottság előtt? Erre a kérdésre még nincs válasz. Akik 
erősen kompromittálták magukat a nyilas és fasiszta uralom idején, azok amúgy is 
a Népbíróság elé kerülnek. Mindenesetre megidézés nélkül ítélkezni nem lehet.

274 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 205–235. MTAKK Ms 4678/46–52., ill. PIM Kézirattár 
hagyatéki letét.

275 Kristóf Károly (1904–1994) színpadi szerző, hírlapíró.
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Kik a bírák?
Az irodalompártoló közönség bizonyára kíváncsi arra, hogy kik azok, akik ítéletet 

mondanak az írói tollról, kik azok, akiknek módjában áll megvonni a szót bizonyos 
kompromittált íróktól hosszabb vagy rövidebb időre, hívják az írót Nyírő Józsefnek, 
Németh Lászlónak, Hankiss Jánosnak vagy akár Kodolányi Jánosnak és Szabó Lőrinc-
nek. Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a védekezés a nyilvánosság előtt történik. 
Az irodalmi csoport Nagyatádi Szabó utca276 18. szám alatti helyiségében a legnagyobb 
nyilvánosság előtt tárgyalják majd azoknak az íróknak az ügyét, akiket bizonyos dol-
gokkal vádolnak. Tudomásunk szerint a pártkiküldöttek között egyetlen országosan 
nagynevű író sincs.

Az írók részéről az igazolóbizottság tagjai: Fodor József és Boross Elemér.277

Az igazolóbizottság tagjai bizonyára kitűnő emberek. De egy kissé fonákul hat az, 
hogy az író felett ne Magyarország (mindenesetre nem jobboldali és kompromittált) 
legkiválóbb írásművészei törjenek pálcát.

Aki bűnös, afelett ítélkezik a Népbíróság, az író pedig még akkor is ír, ha a fiók-
jának ír. Mert hiába tiltanak el valakit hat hónapig a nyilvánosságtól, azalatt megírja 
a színdarabját vagy a regényét, de ha hat hónapig megkóstoltatják vele azt a fizikai 
munkát, amelyre talán éppen ő küldte el egy-két esztendővel ezelőtt író kollégáit, ak-
kor egy kicsit megismeri az élet másik oldalát is.

Szabó Lőrinc május 9-én jelent meg az igazolóbizottság előtt.278

Kétféle visszhangját Szabó Lőrinc és Illyés Gyula naplófeljegyzéseiből ismerhetjük. Szabó 
Lőrinc:

Igazolóbizottság. Több mint egyórás felolvasás. Azt hiszem, erkölcsileg csatát kellett 
nyernem. Az elnök – Aranyossy,279 kommunista – s mindenki korrekt volt, de rideg. 

276 A régi és mai Kertész utca.
277 Fodor József költő ekkor az újraindult Uj Idők szerkesztője; Boross Elemér (1900–1971), ekkor a sza-

badszervezet vezetője, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete főtitkára.
278 Szabó Lőrinc 1945-ös iratai között találtam egy feljegyzést, mely feltehetően az írói igazolási bizottsá-

gának – valódi vagy tervezett – tagjainak névsora: „Fodor József író, Felkay Ferenc szoc. dem., Aranyossy Pál 
– komm. elnök – Gulyás Gábor Függetlenség, Keresztury Parasztpárt, Dr. Szabó ügyész, Pap Teréz szakszer-
vezetek, Boross Elemér szab. szerv.” Illyés az első napról – Aranyossy elnökségét is bejegyzi – Bródy Lászlót 
említi ügyészként (Naplójegyzetek, i. k. 361.). Bár őróla Szabó Lőrinc a Naplóban mint „a szabadszervezet 
ügyészé”-ről beszél (Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 65.). Későbbi mégsem lehet a lista, mert Fodor József utóbb 
sértődötten kivonult a bizottságból. Itt pedig az első napi tárgyalásról írottakat éppen az ő nevének leírásával 
kezdi Naplójában Szabó Lőrinc (Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 61.: „Fodor Jóska. Igazolóbizottság”). A felso-
rolásban szereplő Keresztury emlékezésében ezt mondja: „Egy alkalommal ott ülünk és beszélgetünk, amikor 
odalép hozzánk a Nemzeti Parasztpárt kiküldött képviselője az írók igazoló bizottságában. Az igazoló bizottsá-
gok tudvalevőleg úgy kerültek össze, hogy az öt párt küldött egy-egy képviselőt, a szakmai szakszervezet egyet, 
s még egy jogász képviselő is volt ott. Mondom: a derék Bakó József odajött, hogy segítséget kér, mert alig tudja 
megakadályozni, hogy Kodolányit át ne adják a népbíróságnak; a következő Szabó Lőrinc, utána következik 
Németh László, és neki nincs elég tekintélye, s ott nagyon rossz a hangulat az említettekkel szemben. Ez persze 
tényleg megijesztett bennünket, megvallom őszintén, engem is” – ekkor nevezte meg őt Illyés, mint aki tekin-
téllyel képviselheti a parasztpártot (Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 171.) – ezek szerint Keresztury 
volt az írói igazolóbizottságban, az újságíróiban már nem volt.

279 Aranyossy Pál (1887–1962) író, újságíró, fordító.
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– Utána a modor egészen megváltozott, illetve a tónus. „Köszönjük… különleges he-
lyet fog elfoglalni az ön prózai művei közt… igen tisztelt mester!…” – – Mégsem olyan 
fekete a világ, mint…? – –280

Illyés sokkal drámaibbnak látja a helyzetet, ez is magyarázza, hogy olyan élesen ellenzi 
majd aznap este a Rákosiékkal való vitájában az írói igazolás folytatását:

Május 9. Szerda. […] Délután Lőrinc „igazoltatása”. Vallomását olvassa, szégyenlem, 
hogy annyi odaadással – ügyésze Bródy László eltiltást kívánt. El kell mennem, a párt 
a Britannia elé kért.281 Kéthly, nagy tömeg ünnepli, de rám semmi különös szükség, 
nem megyek fel az emelvényre, hanem vissza Lőrinc tárgyalására. Tanúvallomásom, 
aztán Zilahyé, Gellérté és Gergelyé,282 aki – bár semmit nem tud – elvet fejt ki, hogy 
a nagyobb tehetség nagyobb büntetést érdemel! Hosszú várakozás. Döntés: beszer-
zik a hírlapi cikkeit is. Bemegyek, nagy vita a „bírákkal”, riportok miatt marasztalnak 
el egy költőt? Veszekedés, L. sír, kitör.283 A zsűri enged, láthatóan jóakaratú, de med-
dig? Ha felmentést hoznak, a „következmény” (néhány szennyes, polgári lap) őket is 
elsöpri.284

A védőbeszédnek híre megy, akik nem tudnak eljutni a tárgyalásra, azok is tájékozódni 
akartak. Jellegzetes reagálást jelent Veres Péter érdeklődő levele, amelyet az első tárgya-
lás után küldött a költőnek:

Kedves Lőrincz!
Nem tudtam elmenni a tárgyalásra, mert – amint tudod – 4 órakor okvetlen ott kellett 
lenni a Britannia285 előtt a Vörös hadsereg fogadásán, 5-kor meg a Zeneakadémián. 
A beszédedből azonban már olvastam – mások kezében – pár oldalt. Érdekelne az egész, 
és nem tudom, hozzájuthatok-e. A hangja szép, tiszta, becsületes, igazán írói. A ténye-
ket, persze, nem ismerem, ezért arra kérlek, hogy valamiképpen juttasd el hozzám ezt 
az írást. Ami a háborús bűnösség kérdését illeti, arról, amíg az írásodat nem olvastam, 
csak annyit tudok mondani, hogy ha vannak valakik, Magyarországon, akik igazán 
bűnösök a háborúért, azok nem az írók, akik itt soha se számítottak, hanem azok  
a mindenféle urak, akik minden helyzetben – tehát a németekkel való szövetkezésben 
is – biztosítani akarták a saját hasznukat és hatalmukat. Remélem, hogy jóra fordul ez 
a dolog is, az ország és a nép egyéb dolgaival együtt.

Baráti üdvözlettel
Péter286

Budapest 1945. máj. 11.

280 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 61.
281 Britannia: szálloda a Szent István körúton, a Szobi utca sarkán. Ma talán még Béke Szálloda.
282 Gergely Sándor (1896–1966) író, a húszas években Miskolcon újságíró, akkoriban baráti viszonyban 

volt Szabó Lőrinccel. Ekkor tér haza moszkvai emigrációjából.
283 Erre a jelenetre emlékezett Tersánszky J. Jenő a fentebb említett módon, lásd a 10. számú jegyzetet.
284 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 361.
285 Lásd előbb a 281. számú jegyzetet.
286 MTAKK Ms 4678/78.
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A védőbeszéd megismerése a védő barát Illyés Gyula meggyőződését is átalakítja. Ez-
előtt a költőt védi, és menteni próbálja a jó barátot:

Május 5. Szombat. […] Gondolatban ezt fogalmaztam Kovács Imréhez:287 Kedves Ba-
rátom. Az utóbbi események (Sz. L. esete) annyira szembeállította bennem az írót és  
a politikust, hogy nyugodt lelkiismerettel azt tovább nem győzhetem. A tiszta iroda-
lom szempontjait nem érvényesíthettem a politikában s a politikáét viszont nem aka-
rom érvényesíteni az irodalomban. Mint író nem osztozhatom abban, hogy Magyaror-
szág legnagyobb élő költőjét a nemzet eltaszítsa. Író akarok maradni, de eszméimmel 
s magatartásommal tehertétel sem lehetek a pártban. Lelkiismeretem így azt kívánja, 
hogy a Nemzeti Parasztpárt vezetőségi tagságáról lemondjak.

Lemondok a Szabad Szó s a Képes Világ szerkesztőbizottsági tagságáról is.288

A védőbeszéd ismerete rá is katartikus hatású: nemcsak a költő, de a gondolkodó is meg-
győzi sok évtizedes vitapartnerét, a védő barátot:

Május 15. Kedd. […] Tíz órakor le Lőrinchez. Egy órát kell várnom rá. Elolvassa 
a holnapi tárgyalásra készített védekezését. Eddig magam is úgy próbáltam mellé állni 
s védeni, hogy egy kicsit felelőtlen gyereknek ábrázoltam. Most érzem, hogy lelke 
mélyéig őszinte volt, s a maga álláspontján igaza is lehetett: teljesen apolitikusnak 
nevelte magát, milyen gyötrődéssel! Szenvedélyei ragadták el? Nem, szenvedélyes 
„tárgyilagossága”.289

A szöveg a költő egész lényegét feltáró megrázó-felvilágosító kitárulkozásként fogadtatja 
el múltját azzal a tanárnővel, Moldvai Klárával, akivel 1939-ben a Tátrában ismerkedett 
meg, aki segített a Macbeth fordítása során a költőnek.290

Kedves jó Lőrinc,
Most már megértem, miért nézett rám gyanakodva, ingerülten, hitetlenül! Most már 
megértem, miért érezte azt, hogy én, igen még én is rászorulok nézeteim revideálására, 
én, aki annyira érteni vélem Magát.

Igaza volt! Egy picit engem is megmételyezett 4-5 (nem sokkal több ám, ne higgye!) 
pletykája.

Hittem a tehetségében, szuggesztivitásában, nem hittem – úgy látszik – eléggé az 
emberségében.

Köszönöm, mindannyiunk nevében, – akik majd meg fogják tudni – köszönöm, 
hogy embersége, szellemi magatartása annyira fölötte állt annak, amit 1-2 rágalmazó 
elhitetni próbált. –

287 Kovács Imre ekkor a Nemzeti Parasztpárt főtitkára.
288 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 359.
289 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 362–363. Lásd még e fejezet 441. számú jegyzetét.
290 A levél az MTAKK Ms 4678/73. szám alatt. Rajta Szabó Lőrinc tintaírásával: „Moldvai Klára V. Fürst 

Sándor u. 41. IV. 2.” [Fürst Sándor utca: régebben és most ismét Hollán utca].
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Hogy az egyéniség jogait képviselte, hogy soha sem volt és tudott elvakult lenni 
s hogy sokkal de sokkal jobb volt, mint ahogy azt bárki is hihette a kívülállók közül.

Lőrinc kérem, a fájdalma iszonyatos lehetett, miközben írásán dolgozott;
Ne is beszéljünk róla; én, aki elvégre csak szemlélő vagyok, igaz, hogy belül-

ről, a lé lek oldaláról szemléltem írását, olyan szenvedésen estem át ma szombat 
éjszaka, a megváltani akarás és a tehetetlenség olyan csatát vívott bennem, hogy ma 
is munkaképtelen, misanthrop betege vagyok még. Mégis azt mondom: fel a fejjel! 
Amilyen megdöbbentő, hogy védőiratra szorul talán, olyan felemelő, hogy ez a védő-
irat ilyen tiszta és nagy szellemű embert mutat.

Kedves Lőrinc, a keserű heteknek már csak le kell peregni; nem sok van belőlük 
hátra, érzem. A nimbusza körüli köd már oszlik. S a szokástól eltérően ez a lepelle-
rántás nem ront; a rontást már elvégezték.

Itt már csak javulás következik. Érzem, tudom, látom a jeleit.
Csak egy nagy, hatalmas kérésem van: a hallgatóinak és az esetleges acsarkodás-

nak ezeket a keserű heteit használja fel erő gyűjtésre.
Le kell ráznia a kínzó érzéseknek azt a tömegét, ami alatt most roskadozik, hallja 

Lőrinc kérem?!
Mi közöm az olyan világhoz, melynek énhozzám nincs köze – tudom, hogy ros-

szul idézem, de tudnia kell, hogy mindennek ellenére is vannak, akik nem tűrhetik 
dolgainak állását stb., stb., szóval nincs egyedül – csak ma több példát láttam erre.

A világ hamarosan meg fogja tudni, és szégyellni fogja azt a tévhitét, hogy a nyi-
lasokkal tévesztette össze Szabó Lőrincet. Ez abszurd képtelenség!

De amiért én erőgyűjtésre, ékesszólásának legjavára és érvekre buzdítom, az harc 
egy olyan célért, melynek nincs ma nagyobb, magányosabb és beszédesebb szimbó-
luma, mint saját maga, Szabó Lőrinc.

Az ügy a cél, amelyért majd síkra kell szállnia, az emberek meggyőzése arról, 
hogy az öncélú költészet és a párton felüli költő ma is a legigazabb ügy. Mert tisztában 
kell lennie afelől, hogy legerősebb érve: szabad kötetlen szelleme volt gyönyörű írása 
során. De fel kell készülnie arra az otromba módra, hogy manapság gyanús ez a pár-
tatlanság, amögött bújik valami stb., stb. Én évek óta ebben látom a dolgok rákfenéjét, 
hogy követelik az emberek a passzív szemléletből, az ön magának való élésből való 
kilépést, az ágálást stb.-t.

Én nekem is szememre vetik. Szabó Lőrincnek százszorosan fogják majd szemére 
vetni. Tudom. És arra kérem kérő szavam minden erejével, erre a harcra vértezze fel 
magát: érvvel, türelemmel, humorral, művészete legjavával bizonyítsa be az elvadult 
világnak, hogy van pártpolitikán kívül más élet, más költészet is.

Hogy szükség van arra, amit alkotott és amit alkotni fog. Mai világban méltóbb 
életcélt nem ismerek! –

Teljes barátságommal
Moldvai Klára

„És Moldvai Klára írt egy gyönyörű, megható, okos levelet. Az első, amely maradéktala-
nul úgy lát, ahogy kell” – jegyzi be nyugtázásként Naplójába:291 hiszen Moldvai Klára az 

291 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 136.
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első, aki nem taktikai alapon, de esztétikai állásfoglalásként fogadja a költő védekezését: 
előre átéli – nemcsak a kényszerű védekezést, de – a majdani újraelhallgattatást is. A most 
még – taktikai okokból – a költő mellé álló kommunisták majdani, a „fordulat éve” utáni 
elzárkózását a költő poétikai „individualista” teljesítményétől.

A védőbeszédek megjelentetéséről is szó esik, javaslat is elhangzik, Fodor Gyula, az 
Új Idők szerkesztője javasolja:

Budapest, 1945. május 24.
Kedves Lőrinc!
Elolvastam. Meggyőző, helyenként megrázó hatású. Javaslom, hogy megfelelő átdol-
gozásban adjuk ki napilapban, vagy hetilapban. Már lenne is rá kiadó. Erről szeretnék 
Veled beszélni a jövő hét folyamán. Légy szíves közöld velem, mikor és hol találkoz-
hatunk.

A gépiratot addig is magánlevélként kezelem.
Címem: VIII., József-krt. 67. III./2.
Híved:

Fodor Gyula

* * *

De nemcsak a költő, hanem a közéleti szereplő múltját is vizsgálni kezdték. Naplójában 
így ír erről Szabó Lőrinc: „Összekapcsolták az írói művemet, melyben nincs kivetnivaló,  
a németországi riportokkal, s el fognak ítélni így is.”292 És bár ez az első eljárás végül dön-
tés nélkül megszakadt, mivel az írói igazolásokat közben megszüntették, mégis egy 1945. 
május 16-i keltezésű határozattervezetet találtunk a család tulajdonában levő hagyaték-
ban,293 amely egyrészt mindazokat a problémákat összegezi, amelyek miatt a különböző 
szintű vizsgálatok folytak ekkoriban a költő körül, másrészt éppen azt a megbecsülést is 
hangsúlyozza, amellyel a költő életművét értékelték.

Az írói igazolóbizottság mindenekelőtt vizsgálat tárgyává tette: vajon az a tény, hogy 
Szabó Lőrinc a háborús bűnösök nyilvánosságra jutott listáján szerepel, egyáltalában 
lehetővé teszi-e ügyének tárgyalását, s nem rója-e a bizottságra azt a kötelességet, 
hogy az írót minden tárgyalás nélkül Népbíróság elé utalja.

A bizottság megállapította, hogy a háborús bűnösökről a napilapokban megjelent 
kimutatások mind ez ideig semmilyen hivatalos helyről megerősítést nem nyertek, 
a kimutatások a Magyar Közlönyben meg nem jelentek, a kormány az igazolásokról 
szóló rendeletben ilyen, esetleg később elkészülő kimutatásokról s az ezekkel kapcso-
latos eljárási módokról említést nem tesz, így a jelenleg közkézen forgó kimutatások 
csak magánértesülésnek tekinthetők, és a bizottság munkáját nem befolyásolhatják.

Ezután a bizottság Szabó Lőrinc szépirodalmi munkásságát vette bírálat alá. Bár 
a bizottság tagjai a tárgy teljes ismeretével rendelkeztek, irodalmi szakértőkként meg-
hallgatták Illyés Gyulát, Zilahy Lajost, Gergely Sándort és Gellért Oszkárt is. A szakér-
tőkkel egyetértőleg megállapította a bizottság, hogy Szabó Lőrinc szépírói munkássága 

292 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 61.
293 MTAKK Ms 2277/36.
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egyetlen politikai irányzat szolgálatában sem áll, költészetét az egész mindenséget 
magába ölelni kívánó lírai magasztosság jellemzi, amelynek a való élet eseményeivel 
csak mint ihletet adó forrásokkal van kapcsolata. Az ihletnek ezek a forrásai pedig 
Szabó Lőrincnél feltétlenül az időtlen politikamentes humánum talajából fakadnak. 
Politikai szempontból hibáztatható a költőnek ez a politikamentessége, ez azonban 
megbélyegző ítéletre ok nem lehet.

Külön vizsgálat alá vette a bizottság az író ellen vádként többször felhozott A ve-
zérhez [sic!] című versét is. Megállapította, hogy a vers 1928-ban jelent meg először, 
Az Est-lapok hasábjain, és a vers – amely nem vonatkoztatható egyetlen diktátorra 
sem – nem politikai jellegű, hanem egy lírai jelenség irodalmi feldolgozása. Meg-
állapította a bizottság azt is, hogy ilyen kiragadott részletek alapján az író rendkívül 
nagy munkásságát amúgy sem lehetne jellemezni, mert így az egészről helyes kép 
nem nyerhető, s Szabó Lőrinc munkásságának más kiragadott részleteivel akár az író 
szélsőjobboldali beállítottságát is igazolni lehetne, ami pedig szintén nem felelne meg 
a valóságnak. Abban azonban hibát követett el Szabó Lőrinc, hogy amikor megkérde-
zése nélkül 1939-ben a verset egy fasiszta beállítottságú lap újraközölte, a közlés el-
len nyilvánosan nem tiltakozott. Az író tökéletes politikai iskolázatlansága, amelyről 
egész élete és a meghallgatott írótársak vallomásai is tanúbizonyságot tettek, mentő 
körülménynek nem tudható be.

Foglalkozott a bizottság Szabó Lőrinc irodalompolitikai szereplésével is. Megál-
lapította, hogy az író részt vett a weimari írókongresszuson, de megállapította azt is, 
hogy ottani szereplésének sem külföldön, sem belföldön semmi visszhangja nem volt. 
Kétségtelen, hogy ezen a kongresszuson nem hivatalos kiküldöttként, hanem magán-
emberként vett részt, s kétségtelen, hogy weimari elvek szerint Magyarországon szer-
vezkedést akkor nem kezdett, amikor már az összes körülöttünk levő államokban meg-
alakultak a hasonló írói szervezetek. Azzal az író által felhozott körülménnyel, miszerint 
Weimarba őt külön megbízatással Ullein-Reviczky Antal294 küldte volna, a bizottság  
jelenlegi bizonyíthatatlansága miatt nem foglalkozott. Ugyanezen oknál fogva nem 
vette figyelembe a bizottság Szabó Lőrinc vallomásának azokat a részleteit sem, ame-
lyek weimari magatartásáról szólnak. Tényként állapította meg azonban a bizottság, 
hogy Szabó Lőrinc az ismeretes lillafüredi írókongresszuson az írói szabadság védel-
mében olyan bátor hangot ütött meg, hogy felszólalásának a Magyar Csillagban való 
közlését az államhatalom akkori urai a cenzúrán keresztül hivatalból akadályozták 
meg.295

Az író emberi magatartása ellen komoly vád nem merült fel. A tanúk igazolták, 
hogy 1944. március 19. után Szabó Lőrinc mindent elkövetett származásuk miatt 
bajba jutott írótársainak megsegítésére. A bizottság ezt érdemnek nem fogadja el, de 
mindenesetre megállapítja, hogy Szabó Lőrinc nem az üldözők és az üldözésre uszí-
tók közé tartozott, hanem azok közé, akik tudták, mivel tartoznak, ha nem is politikai 
meggyőződésüknek, de emberi voltuknak.

294 Ullein-Reviczky Antal (1894–1955, London) a külügy sajtóosztályának vezetője, utóbb svéd követként 
elsőként állt át a szövetségesekhez, emigrációban maradt.

295 A cikk korrektúrája – rajta a költő megjegyzése – a PIM Hangtárában hagyatéki letétként megtalálható, 
ill. MTAKK Ms 4678/37.
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A bizottság összegezve Szabó Lőrinc szépírói, irodalompolitikai és emberi ma-
gatartását, megállapította, hogy mindössze két vádpont hozható fel ellene: az, hogy 
verse tudtán kívüli exponált helyen való közlése ellen nem tiltakozott, és hogy – bár 
passzív szereplőként – részt vett a weimari írókongresszuson. Megállapította a bizott-
ság, hogy ennek a két vádpontnak az alapján Szabó Lőrinc nemhogy háborús bűnös-
nek nem tekinthető, de dorgáláson túl el sem ítélhető.

Szabó Lőrinc azonban nemcsak írói, hanem újságírói tevékenységet is kifejtett. 
A bizottság nem látja értelmét annak, hogy egy személy felett három-négy igazoló-
bizottság ítélkezzék, esetleg három-négyféle ítélettel, ami az igazolás érvényességét 
és hitelét is lerontaná, s így tekintettel arra, hogy Szabó Lőrinc csak másodsorban 
újságíró, elsősorban pedig feltétlenül író, kinek irodalmi hírneve adott súlyt a hírlap-
írásban is, úgy határozott, hogy Szabó Lőrinc mindennemű munkássága felett egy-
szerre mond ítéletet. A bizottság ezt annál inkább is megtehetőnek tartja, mert nyolc 
tagja közül hat már leigazolt hivatásos újságíró.

Szabó Lőrinc hírlapírói működését áttekintve megállapította a bizottság, hogy az 
író 1939-ben a hitleri Németországról több olyan riportot írt, amelyek ha nem is poli-
tikai jellegűek, de a hitleri rendszert kedvező színben tüntetik fel. Az, hogy ezeket 
a riportokat az író parancsra írta, enyhíti ugyan a vétket, de menteni nem menti. Vét-
kes Szabó Lőrinc abban is, hogy 1944. március 19. után egészen a Pest296 megszün-
tetéséig lapjánál helyén maradt. Az, hogy nem írt, hanem csak másodlagos technikai 
munkát végzett,297 szintén nem fogadható el végleges mentségnek. Ezek a tények pe-
dig, ha nem is a háborús bűnösség megállapítását, de feltétlenül komolyabb büntetést 
vonnak maguk után.

Összegezve mindezeket, a bizottság megállapította, hogy amikor Szabó Lőrinc, az 
egész ember felett mond ítéletet, akkor tulajdonképpen Szabó Lőrincet, az írót másod-
lagos tevékenységéért, az újságírásért kénytelen megbüntetni.

A büntetés mérvének kiszabásánál a bizottság figyelembe vette, hogy döntésével 
nemcsak a ma demokratikus közvéleménye, hanem az irodalomtörténet, az örök ma-
gyar szellem előtt is felelős, mert Szabó Lőrinc kétségtelenül már életében túlnőtte 
korát. Igyekezett a bizottság olyan ítéletet hozni, amely sújtja a vétkes írót, de nem 
töri derékba rendkívüli értékű szépirodalmi munkásságát. Figyelembe vette a bizott-
ság azt is, hogy egy egész életen át nyilvánossághoz szokott, sok emberi hiúsággal 
terhelt író számára, mint amilyen Szabó Lőrinc is, a legkisebb kényszerű szilencium is 
súlyos büntetésként hat, s a vétkek és enyhítő körülmények, a múlt hibáinak és a jövendő 
ígéreteinek latolgatásával Szabó Lőrincet mindennemű múltbeli vétkéért a nyilvános-
ságtól fél évig tartó eltiltásra ítélte.

Az ítéletet a bizottság hivatalból közli a Magyar Újságírók Szövetségével, azzal 
a megjegyzéssel, hogy Szabó Lőrinc esetében a bizottság döntéséhez csatlakozni szí-
veskedjék, mint ahogyan az írói igazolóbizottság is minden esetben figyelembe veszi 
a hírlapírói igazolóbizottság döntését, ha olyan író igazolásáról van szó, aki elsősor-
ban újságírónak tekinthető.

296 Nem a Pest, hanem a Magyarország.
297 Olvasószerkesztő volt.
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Ez a tervezet mégsem válhatott jogerős ítéletté, időközben ugyanis megszűnt az írók iga-
zoltatása. Illyés Gyula így beszéli el ennek történetét:

Májustól kezdve, azt hiszem, nem volt hét, de talán nap sem, hogy a Szociáldemokra-
ta Párt, a Polgári Radikális Párt és a Kisgazdapárt lapjai ne közöltek volna támadó cik-
ket Szabó Lőrinc, Németh László, Tamási Áron, Kodolányi, Féja ellen. Állandóan  
a háborús bűnösök listáján, kirívó helyen szerepeltették őket. Nevük bárhol merült föl, 
nyílt rögtön a támadó pergőtűz. Nemcsak a magyar irodalomból való kivetésük lett 
követelmény. Hanem a cikkek, felszólalások szerint az egész szellemi életből. Jó egy-
párszor leíratott, hogy reájuk, népbíróság elé kerülve, kivételesen szigorú ítéletet kell 
kiszabni. Ez odáig ment, hogy a Népszava például közölt olyan cikket is, amely nép-
bíróságot sürgetett még az ellen is, aki ezeket akármilyen módon pártolni vagy men-
teni igyekszik. Ez igen durván személyemre vonatkozott. Nem akarom megnevezni, 
ki írta le s tette ezáltal majdnem szociáldemokrata pártközi értekezlet anyagává.298 
Erre írtam én azt a cikket, amiben nagyjából megcáfoltam a vádakat, cáfolni igye-
kezve azt az „elméletet” is, hogy a nagyobb tehetségnek nagyobb büntetés jár. Főleg 
írók esetében tartottam ezt akkor veszélyesnek, hisz őket mindig arra biztatja a köz-
vélemény, mondják ki, ami a szívükön fekszik. Az írók nem politikai módon válogat-
ják meg művészi írásaikat, s így személyes megnyilatkozásaikat sem, hanem líraian. 
Ahogyan a francia forradalom végzetes hibát követett el, hogy Chénier-t például ki-
végezte, úgy a magyar forradalom is, ha művészi adottságú és természetű emberek-
nek akármilyen módon vérét veszik. Elég erős hangú cikk volt. Azt kértem, hogy  
a Szabad Szó-ban, ez volt a Nemzeti Parasztpártnak a lapja, vezércikként jelenjék meg. 
És ragaszkodtam, hogy ez így jelenjék meg. Volt azonban a Nemzeti Parasztpártnak 
másik szárnya is, ebben volt az előbb említett Erdei együtt Darvassal.299 Velük sok 
„vonatkozásban” szemben álltam. Ebben a dologban sem adtak igazat. Végül valami-
féle pártközi bizottság elé akarták vinni a cikkemet. Én képviselőségemet s nem 
tudom már, mi minden egyéb szerepemet kötöttem hozzá. Semmi értelme, hogy én 
az irodalmat képviseljem a pártban, ha éppen az irodalmat nem tudom képviselni. 
Ebben Veres Péter is hozzám hajolt. Összehívták nem a pártközi bizottságot, hanem 
meghívtak egyedül engem a kommunista párt székházába előzetes megbeszélésre. Az  
is éjjel volt, Révai, Rákosi, Vas Zoltán, Farkas Mihály, Gerő ült velem szemben. Rá-
kosi igen egyszerűen megmondta, a cikk nem jelenhet meg. Megállapodása van, hogy 
a demokráciáért minden párt egyformán felelős. Ha írásba foglalom, hogy nem 
demokrácia van készülőben, hanem bosszúhadjárat, kompromittálódik a külföld felé 
az egész együttműködés. A cikkről le kell mondanom, illetve a Lavoisier és Chénier 
kivégzését és mind a forradalmaknak a tévedéseit, túlkapásait ki kell hagynom. Elég 
hosszú vita kerekedett. Akkor ébredtem rá, hogy ők maguk mennyire nem érzékelik 
a valóságot. Hisz még Lukács Györgynek is olyan téves ismeretei voltak, hogy pél-
dául annak idején nem írtam alá a zsidótörvény elleni tiltakozást. Csak Az Est-lapok 

298 Horváth Zoltán cikkeire utal. Az interjú elkészítése előtt kigyűjtöttem Illyés Gyula számára a teljes 
sajtóvitát, és a beszélgetés előtt végigolvasta ismét a szövegeket.

299 Darvas József (1912–1985) író, politikus, ekkor a Nemzeti Paraszt Párt alelnöke, a párt lapjának, a Sza-
bad Szónak a szerkesztője, nemzetgyűlési képviselő.
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körözte ívet nem írtam alá, de azt se Babits, se Schöpflin és még sokan mások sem 
írták alá, mert az mondhatni alkalmazotti lista volt. Éppen ezért fogalmaztunk, Ba-
bits és Schöpflin, egy olyan általános tiltakozást a zsidótörvény ellen, ami nem Az 
Est-lapok fenntartását célozta. Ilyet is tisztázni kellett ott, s még egész sereg dolgot, 
beleértve a Vezér ügyét, meg hogy mi eladtuk-e magunkat Gömbösnek annak idején. 
Nem mondom el a hosszú csatát, hajnalig tartott. Végül feláldoztam a cikket,300 azon 
az áron, hogy írót nem fognak eleve háborúsbűnös-listára tenni, ha lesznek írói igazo-
lóbizottságok is, mert hisz azokban jobbadán zsurnaliszták szenvedélye dönt, s nem 
az irodalom hallatja a szavát.301

De ugyanezt Illyés naplójegyzeteiben is olvashatjuk, feltehetően korabeli lejegyzésként:

Este Rákosi, Gerő, Révai. A cikkem sokat ártana külpolitikailag, azt lehetne kiolvasni 
belőle, itt ölik, üldözik az értéket. Hát nem? Ők nem! Akkor máris elértem a célom, 
nem ragaszkodom a közléshez. Tehát: sem Szabónak, sem Némethnek nem eshet baja, 
Tamásinak, Kodolányinak, Féjának sem (utóbbit ők mondták). De egyelőre ne írja-
nak, gusztustalan lenne az „átállásuk” ilyen hirtelen. Második: írókat nem igazolnak, 
maguk az írók döntsék el, hogy kit akarnak rövidebb-hosszabb időre kirekeszteni ma-
guk közül. Szabó? Németh? S a megélhetés? Rákosi: „Arról valahogy gondoskodni 
kell.”302

„Szenzációs bejelentés a Szabad Népben” – írja Naplójában a költő.303 Írói igazoltatások 
és egyebek címmel a május 13-i szám 3. oldalán a következő bejelentés olvasható:

Pártunk – a Szociáldemokrata Párttal egyetértésben – visszavonta képviselőjét az írói 
igazolóbizottságból. Nem mintha az illető elvtárs munkáját kifogásolnánk, hanem azért, 
mert az egész írói bizottságot feleslegesnek tartjuk. Az írók igazolását nem lehet egy 
kaptafára húzni az állami és magánalkalmazottak igazolásával. Hogy egy miniszté-
riumi tisztviselő vagy egy rendőrtiszt szolgálta-e a fasiszta hazaárulókat, elkövetett-e 
népellenes bűnöket, azt aránylag nem nehéz megállapítani. Ezt elbírálhatja akárki, 
akinek józan esze és demokratikus meggyőződése van. Az egyetemi tanároknál a do-
log ugyan kissé bonyolultabb, de náluk is aránylag egyszerű. Nem az bírálandó meg, 
hogy X. Y. professzor jó vagy rossz biológus, hanem az, hogy követett-e el az igazoló 
eljárásról és a Népbíróságról szóló rendeletben felsorolt bűncselekményt. Az íróknál  
azonban az irodalom és a bűncselekmény nemigen választható el egymástól. A pro-
fesszor nem sebészi minőségében követte el – ha elkövette – a bűncselekményt, az író 
azonban – legtöbb esetben – mint író vétkezett. Vétkének elbírálása nemigen történ-
hetik meg írói művének elbírálása nélkül. Ez azonban általában véve – nem igazoló-
bizottsági feladat. Az írók igazolása tehát fából vaskarika. A fasizmus bűnébe esett 

300 Illyés Gyula cikke – bár „nem a teljes szöveg” – A felelősség tudatában címmel előbb a Hajszálgyö-
kerek (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971. 17–21.), majd az életműsorozatban jelent meg (Itt élned kell,  
2. kötet, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976. 302–307.).

301 Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 158–160.
302 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. május 9. Szerda. 361.
303 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 63.
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írók kiközösítése a magyar irodalomból szükséges, de nem általános, minden íróra ki-
terjedő igazolási eljárással, hanem úgy, hogy az írók maguk nevezik meg azt a néhány 
alakot, akiknek elhallgatását a demokrácia erkölcse és az irodalom tisztasága érdeké-
ben szükségesnek tartják. Pártok kiküldöttjeiből álló paritásos testület nem kompetens 
például Tamási Áron megítélésére. És nem válik kompetensebbé, ha Tamási Áront 
– akinek irodalmi művében és magatartásában persze van bírálnivaló – feddésre ítéli. 
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a demokratikus pártokra a magyar irodalom 
és általában a magyar kultúra ügyei nem tartoznak. Tartoznak. De nem mindenkinek, 
akinek zsebében történetesen ott van a Magyar Kommunista Párt tagsági könyve, van 
joga és kompetenciája pártunk nevében fellépni nagy, általános horderejű kulturális 
kérdésekben. Mint ahogy nevetséges volna, ha például VI. kerületi szervezetünk szólna 
bele abba, ki legyen az Operaház igazgatója, csak azért, mert az opera az Andrássy 
úton van.

A Világ május 17-i számában Fahidy József (a Horthy-ligeti deportálást túlélt újságíró) 
interjút készített Fodor Józseffel az írói igazoltatások megszüntetéséről, ebben Fodor 
József név nélkül Szabó Lőrincnek az igazolóbizottság előtti megjelenését ismerteti. 
Az interjú címe: Mindenkit kell igazoltatni vagy senkit, Fodor József elmondja, hogy mi 
a helyzet az írók igazolása körül.

A közönség körében joggal keltett nagy feltűnést az írók igazolóbizottsága műkö-
désének váratlanul gyors megszűnése. Az igazolóbizottság tevékenységét széles körű 
érdeklődés kísérte, ami természetes. Hiszen az író hangja messzire elhat; ha a kicsi 
ember bűnös, az író kétszeresen az, ha szavának erejével vagy emberi magatartásával 
részt vett a rettentő katasztrófák felidézésében. A Világ munkatársa megkérdezte Fo-
dor Józsefet, aki az írók szabadszervezetének kiküldöttje volt az igazolóbizottságban, 
hogy mi most már tulajdonképpen a helyzet a bizottság körül.

– Nem tudom, hogy a szabálynak megfelel-e, ha bizonyos, talán diszkrét kérdé-
sekre felelek – mondja az író. – De a szabálytalanságot mindenesetre nem én kezdtem. 
A helyzet jelenleg az, hogy a bizottság, melynek tagjai, egynek kivételével, ezúttal is 
megjelentek, több hétre elnapolta magát. Miután néhány párt nem tartotta helyesnek 
az írók igazolását, a Nemzeti Bizottság viszont annak idején hangsúlyozottan fontos-
nak tartotta az írókkal szemben a szigorú igazolást, a bizottság közbeeső megoldást 
választott.

Arról volt tehát szó, hogy az írók igazolása nem helyes. Mi erről a véleménye?
– Megvallom, én magam mindig fontosnak éreztem azt a szerepet, hogy más író-

kat igazoljak. De a véleményem szerint egyetlen lény nem érezheti nagyképűségnek 
és fonáknak a mások fölötti ítélkezést: maga az Úristen. Többször ki akartam lépni 
a bizottságból. Bennmaradtam mégis, mert azt mondták: kötelesség ez a hálátlan sze-
rep. És ha már igazolás van, s ha már okokat adtak egyesek az igazolásra: mindenkit 
le kell igazolni vagy senkit.

Talán ott volt a baj – felelem az írónak –, hogy a bizottság összetétele nem volt 
megfelelő. Evvel kapcsolatban cikket is olvastunk.

– Megfelelő! Ha az angyalok zsinatját hoznánk le igazolóbizottságnak, akkor 
is volnának olyanok, akiknek a bizottság nem megfelelő. Nincs olyan delikvens a vi-
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lágon, aki ügyének tárgyalásához a bírói székbe nem a legjobb barátját ültetné. Azt 
hallottuk, hogy nem eléggé nagy írókat küldöttek ki a pártok. Valóban, nem láttuk ott 
Thomas Mannt vagy Shakespeare-t. De mint a bizottság elnöke, a kitűnő Aranyossy 
Pál megjegyezte, külügyminiszterek igazolásához sem szoktak hozni csupa külügy-
minisztert. Egyébként a pártok egészen megfelelő, irodalomhoz értő, lelkiismeretes és 
kitűnő embereket küldtek. Aztán jegyezzük meg: nem arról volt szó, hogy a bizottság 
az írók esztétikai értékét vizsgálja, hanem arról, hogy milyen volt emberi magatartá-
suk. Ha valaki könyvében vétkezett – az könnyű eset. Ilyen esetünk azonban nincs is. 
Számos kitűnő és kifogás alá esett írónk van, akinek a könyvei nem tehetők a fasiszták 
listájára. Ellenben újságírói vagy politikai, emberi magatartásuk körül van baj. Ennek 
elbírálásához pedig nem szükséges az akadémiai tagság.

A legutóbbi bizottsági ülés nagy port vert föl. Azután jött a bizottság működésének 
megszűnése. Tulajdonképpen mi történt ott?

– Nem szívesen beszélek ezekről a dolgokról, de, mint mondtam, nem én követtem 
el az első szabálytalanságot. Egyik kiváló költőnk ügyét tárgyaltuk. A „tárgyaltuk” 
szót idézőjelbe kell tenni, mert röstelkedem ettől a nagyképű kijelentéstől. Szokatlan 
volt az érdeklődés. A költő egy másfél órás nagyon szép beadványt olvasott föl. Utána 
a költő két kiváló poétabarátja s egy neves prózaíró tettek hosszú és mentő vallomást. 
Miután a bizottság működése eme tárgyalás után borult föl, hangsúlyozottan meg kell 
jegyeznem, hogy a bizottság, mint mindig, a legteljesebb megértéssel és jóakarattal 
kezelte a kitűnő költő ügyét. Szinte a költővel versengve kereste a mentőkörülménye-
ket a közvéleménnyel szemben, mely láthatatlanul ott ült az asztalnál. Ezért nem is 
hozott döntést mindjárt a közel négyórás tárgyalás után. Ha valaki disszonáns volt itt 
és meg nem értő, úgy a költő egyik kitűnő barátja volt az, aki elszomorító erőszakos-
sággal, hajuknál fogva előrángatott érvekkel próbált elfogadhatatlan szempontokat 
érvényesíteni. Hiszen a barátnak könnyű nagylelkűnek lennie, mikor nem ül a bírói 
székben. De álláspontjának elfogadásával a költő ügye, egészen bizonyos, nem lett 
volna még a nyilvánossággal szemben megoldva. Aztán mi történt, az illetők bizonyára 
jobban tudják. A bizottságból néhány párt visszahívta delegáltját.

Amint halljuk, most könyvigazolás lesz. Vagy a polgári foglalkozásban való iga-
zolás lesz döntő az írónál. És az irodalmi szaktanács véleménye.

– A könyvigazolásról elmondtam már a véleményemet. Nem célravezető. A pol-
gári igazolást illetően: a legtöbb írónak nincs polgári foglalkozása. Ami pedig az Iro-
dalmi Tanácsot illeti? A néhány mentő és derék barát, miután érvei a bizottság és 
a józan ész által elfogadhatatlanok: összeáll irodalmi tanáccsá, és mint ilyen, már egy-
szerre ő igazol. Ez nem nevezhető komoly dolognak. Aztán legyünk tárgyilagosak. 
Lapozzuk vissza az egykori újságokat. Alig találunk egyet-kettőt az Irodalmi Tanács 
tagjai közül, akik a nehéz időkben példaadók lettek volna emberi magatartásukkal. 
Ilyen bizottság hogyan állhat oda ebben az összetételben az írók emberi magatartását 
igazolni? Az írók igazolásához egyébként, miután nem a művek értékéről van szó, az 
igazolóbizottság éppen elég jól megfelelt. Bizonyos vagyok benne, hogy ebből a te-
remtett zűrzavarból az írók húzzák a rövidebbet. Ügyük csak elodázódik, de nem nyer 
megoldást. Aztán akármilyen szerv bíráskodik ügyükben, a döntés csak akkor le-
het megfelelő, ha nem kihívás a közvéleménnyel szemben.
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Ahhoz pedig, hogy a Napló korabeli történetét is követhessük, össze kell rakjam azokat a 
dokumentummozaikokat, amelyekre benne hivatkozás történik. Az eszmélkedés íve mel-
lé odaidézem a külső esetlegességeket, amelyek segítenek kibontakozni, illetőleg hátrál-
tatólag vissza-visszarántják a kétségek közé zárt embert.

* * *

Eszmélet helyett taktika. A változás pillanatában persze még nem veheti észre Szabó 
Lőrinc, sőt a pártpolitikai taktikából őt igazolásra ajánló kommunisták sem törődnek ek-
kor vele, hogy az a „poésie pure” magatartás, és esztétikai vélekedés – amit az eljárások 
során védekezésül említ, de valójában költészete legpontosabb poétikai helyzetmegjelölé-
seként, sőt politikai magatartásként is visszamenőlegesen kiemel – az új rendszer szemé-
ben utóbb éppúgy értetlenséggel találkozik majd. Amivel a háborús renddel oppozícióba 
került, azt az utóbb kommunista elvek szerint berendezkedő újabb rendszer sem fogadja 
el. De az 1945-ös pillanatban ezt még elfogadják bizonyítékként, amennyiben elhatáro-
lódást igazolhatott a háború előtti-alatti politikai kívánalmakkal szemben. Hiszen az iga-
zolók között ott vannak azok is, akik a kommunista fordulat éve után éppúgy hallgatásra 
kényszerülnek, mint az „individualista” verseket író Szabó Lőrinc. Majdan Naplójának 
1974-es rövidített kiadása mutatta (koronatanú lehetek mint a kötet sajtó alá rendezője304), 
hogy a pártossággal szembeforduló érvelés a másik totalitárius rendszer szemében sem 
volt kívánatos magatartás.

Ekkor paradox helyzetének inkább másik aspektusa válik hangsúlyossá önmaga és bí-
rálói szemében egyaránt: akik ítélkeznek felette – régi baloldali barátai, bizalmasai. Ami-
ért vizsgálják ügyét: egy Szabó Lőrinctől idegen háborús világban való részvétel vádja. 
Nyersen fogalmazva: a csalódott emberek számonkérését fogalmazzák, amiért a költő 
személyében hűtlen lett volna költészetének elveihez. Az indulatok hevében örültek is 
volna, ha találnak tárgyi bizonyítékot erre. De ilyen nincs, nem került elő. Illetőleg csak 
annyi, amennyi az igazolás mellé írott feddés jogi alapjául szolgálhatott: egyetlen Hitler-
ről szóló újságcikk lelkesült hangja. Még a háború előttről.305

Szabó Lőrinc mégis védekezik, magyaráz a Naplóban. Önmagát is meggyőzni akarja. 
Miről? Hogy régi barátai nem a vesztét akarják, de pletykák, képzelgések áldozatai. Csak 
félrevezetettek. És önmagának is magyarázza, hogy ő maga sem bűnös, nem tévedett, csak 
a látszat mutatta olyannak, mint az ellene indult hajsza fantomképe megrajzolta.

Hihetetlen, hogy félreérthetik az embert még a hasonlók is, még a barátok is! Eleve 
van bennünk valami hit, vagy szuggesztió, ami ránk rakódott, a másikról, s emiatt an-
nak minden mozdulatát és szavát mintegy beirányítja valamerre a szemünk-fülünk. Így 
nyer ugyanaz a szó más színt, más értelmet. Úgy látszik, jártam-keltem a világban, 
s azt hittem, hogy mintegy kifelé fordítva magamon hordom a lelkemet: mindenki le-
olvashatja a lényegemet, mint egy hirdetőoszlopról; – s közben az ellenkező történt: 
az én általános-radikális rokonszenveimet egy irányba tolták, s mennél jobban igye-
keztem meggyőzni őket pl. olyasmikről, amiket most a Nemzeti Parasztpárt hirdet, 
annál jobban belemártottam magamat – az ő szemükben – az ellenkezőbe. Ez az, amit 

304 Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k.
305 Szabó Lőrinc: Hitler, a szónok. Pesti Napló, 1939. április 29. 8.
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én rálátásnak, rá-látásnak, rá-vetítésnek nevezhetnék most, szemmelverésnek, valami 
modern boszorkányságnak, amihez – ez a legfurcsább – még csak rosszakarat sem 
kell okvetlenül!! […] Igen, rálátás, rávetítés! Ennek vagyok az áldozata. De hát nem 
akarják észrevenni, hogy mennyire logikátlan, következetlen az összkép, úgy, ahogy 
ők néznek?! Ellenben mennyire világos, egyszerű és igaz, ha az egészet szemlélik, 
együtt, összefüggésében? Nem akarják. Sok oka van ennek! A magyar zűrzavar, a tak-
tikusságok, a radikalizmus megoszlása, a zsidóság hűtlensége bizonyos eszmékhez, 
amelyekhez nekem nem kellett hűtlenné válnom, a nyilvánosan vállalható állásfogla-
lások igazi háttere és okai, melyeket el kellett titkolni, s talán ma is el kell: ezért áztat-
nak el engem nálamnál sokkal kevésbé világosfejűek és … Rémtörténet ez, rémálom! 
… Mert hiszen a „naivista” jelmezében sincs kedvem a világ előtt állni: én tudom, 
hogy nekem van igazam!306

Naplójában van egy passzus, amelyet alaposabban olvasott utólag át, mintha publikálás-
hoz készítené elő:

A Szabó Lőrinc-hajsza lélektanához. – Lám, ez az Edmund Goncourt! Mennyi mindent 
feljegyzett, kuriózumot és balgaságot, igazságot és bölcsességet, vegyesen. S milyen 
felháborodást keltett. Nem közönséges indiszkréció bűnében marasztalták el! Véde-
kezése okos, ügyes; de azért csak elvi marad és embertelen. A közvetlen észlelet, a ki-
ragadott egyes mozzanat, bármily világosnak307 és félreérthetetlennek látszik is, kellő 
distanciálás és összefüggésbe állítás, koordinálás nélkül nem vihető nyilvánosság elé, 
ha az író, a közlő, a beszámoló csakugyan igazságot akar közölni. Másképp éppen 
a vélt valóság hamisít a szavaiban, éspedig a legveszedelmesebben és leggonoszab-
ban. Rokon ez a riportok, a riportázs veszedelmével, a torzítással, a karikatúragyár-
tással. Maga a kivonatolás már hamisít. Ahogy Edmund naplója pl. Renannal bánt, azt 
a módot, azt a félrevezető és pikáns eljárást csakugyan teljes joggal tekintette a világ 
– és az érintett fél még inkább – gonoszságnak, vénasszonyos pletykaszomjnak, sőt 
árulásnak, becstelenségnek. Igazán lehetetlenség és erkölcstelenség, de az agynak és 
a léleknek vak káröröme is,308 ha kikürtölünk közös viták óráiban és perceiben, ba-
ráti falak közt elhangzott, gomolygó közléseket, amelyeket a vitázó felekre kölcsönö-
sen megtisztelő bizalom hozott, segített világra, nem minden közreműködése nélkül 
esetleg épp a baráti ellentmondásoknak, amelyek talán provokáltak is, és ilyen vagy 
olyan irányba löktek és eltoltak,309 – szóval:310 lehetetlenség efféle közléseket, melyek 
igazán nem jelentenek szükségképpen meggyőződéseket, kialakult, megmerevedett 
hiteket, úgy tüntetni fel, a maguk elszigeteltségében, minthogyha végleges és minden 
pillanatnyiságtól független nézetek, hitvallások lettek volna,311 amelyek kimerítik a jel-
lemzett személyek lelki-szellemi tartalmát. Az efféle pillanatfelvételek megállítják az 
időt, s ezzel hamisítanak, őriznek valamit, ami már rég nincs s talán sose volt: rágal-

306 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 53–54.
307 Szabó Lőrinc a géppel írt szót erősen kihúzta, fölé kézzel írta: világosnak.
308 „az agynak és a léleknek vak káröröme is” – Szabó Lőrinc javítgatásaival.
309 „és eltoltak” kézírásos beszúrás.
310 Eredetileg „egy szóval”. Az egy-et utólag kihúzta.
311 Az eredeti „lennének” szót erősen kihúzta és fölé kézírással írta: „lettek volna”.



369

maznak, nem is312 tehetnek egyebet, mint hogy rágalmazzanak! Teljes joggal láthatták 
a kitűnő, igazán kitűnő Goncourt kortársai árulásnak, aljasságnak, gonoszságnak az 
efféle „igazságokat” és „rögzítéseket”, amelyek további gondolattársítások keltésével 
olyan kapcsolatokba és viszonylatokba állítják a megvádoltakat, amelyeket azok egy-
általán nem vállaltak és nem érdemeltek:313 a mutatós, pikáns, de hamis kis portrékban 
egyáltalán nem ismertek és nem ismerhettek magukra. Az ilyen eljárás minden lehet, 
csak nem az a „fair play”, amelynek a szellemi életben uralkodnia kell, s amelynek, ha 
elveszett, a visszaszerzéséért minden korban azonnal és teljes lélekkel küzdenie kell 
minden szabad gondolkodónak és becsületes léleknek. A fair play még ellenségek közt 
is nélkülözhetetlen, hacsak nem a mindenki harca folyik mindenki ellen, s természete-
sen elsősorban kötelező a hatóságok részéről, amelyek élesebben megvilágított fóru-
mai az igazságtevésnek, mint a mindig csillogó314 szellemességek és ármánykodások 
ködébe burkolt irodalmi és társasági szalonok. Távlatadás és objektiválás nélkül315 
regényíró sem használhatja az ilyen hamis „igazságokat”;316 vagy pedig ugyancsak 
silány kulcsregény lesz a műve. Pedig a Goncourt-esetben az történt csak, hogy egy 
személy rágalmazott meg sokakat; míg a Sz. L. esetében sok személynek többnyire 
egymástól átvett s egymásén hizlalt téves közlései és igazságtalan „igazságai” sűrű-
södnek és súlyosodnak egyetlenegy áldozatra, méghozzá olyan időszakban, amikor 
a morális légkört mérgessé és fülledtté, gyilkossá és robbanóvá teszi… mindnyájan 
tudjuk, hogy micsoda! És vajon Sz. L. ilyen akarva-akaratlan hamisító, ilyen naivul 
vagy nagyon is tudatosan ártalmas „leleplezői” – mind egy-egy Goncourt volnának?

Talán egyszerűbb is lett volna, ha Szabó Lőrinc is csak azt érzi, hogy voltak tévedései, 
bántó gesztusai, ezeket meg kell bánnia – és minden folytatódhat tovább. Így képzelték 
barátai is, ellenfelei is. Tanácsolták: írjál olyan verset, amelyért több évre lecsuknának, ha 
visszajönnek a nyilasok.317 Csakhogy Szabó Lőrincben a zavar lényegibb okokból eredt. 
A tisztázódás is lényegibb kellett hogy legyen: egy eszmélet története. Nemcsak egyfajta 
erőszak elítélése, de – megelőzve korát – az erőszak elutasítása. Amikor azt mondja – je-
len időben! – Naplójában, hogy „nekem van igazam”, akkor ennek a gondolatmenetnek 
az igazát deklarálja, nem a múltról, hanem a jelenről beszélve. Méghozzá arról a felfede-
zéséről, hogy ez a jelen, a maga horizontján alkalmatlan az elvi tisztázásra. Mert hogy is 
állunk az „általános-radikális” elvekkel, mi is az, amit Szabó Lőrincnek bűn volt mon-
dani, a Nemzeti Parasztpárt pedig éppen most mond? De ha egy ilyen elvi tisztázást sür-

312 Az „is” utólagos kézírással.
313 A „vállaltak” és a „érdemeltek” eredetileg jelen időben íródott, kézírással utólag átjavította.
314 A „csillogó” utólagos kézírásos beszúrás.
315 A „híján” szó átjavítva kézírással „nélkül”-re.
316 Az „igazságokat” kézírásos javítás a „hamisító értesüléseket” helyett.
317 Kéry László, a Magyarok című irodalmi lap szerkesztője emlékezik a jelenetre, amikor a kiadóvállalat 

vezetője, Vázsonyi Endre „előbb arra akarja rábírni a költőt, hogy tegyen közzé egy verset – vagy cikket –, 
amelyben beismeri tévedését. Mikor látja, hogy ezzel nem boldogul, hirtelen ötlettel azt mondja: – Lőrinc, írj 
egy olyan verset, akármiről, amelyért a nyilasok, ha visszajönnének, öt évre lecsuknának. Szabó Lőrinc azon az 
állásponton van, hogy írásait nincs oka megtagadnia, egyes gesztusait, szóbeli megnyilatkozásait pedig, ame-
lyeket a nehéz években tett, végzetesen és következetesen félreértették, félremagyarázták, nem vették tekintetbe 
a mozgató okokat, az összefüggéseket.” (Kéry László: Szerkesztő koromban. Kortárs, 1966. 8. szám, 1294.) Lásd 
még Szabó Lőrinc a koalíciós években című fejezet 1. számú jegyzetét.
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getne, maga ellen hívná ki a végzetet. Hiszen éppen támadói is – kimondatlanul – éppen 
ezt az 1945-ben legális hatalmi helyzetet támadják Szabó Lőrinc személyén keresztül. Ha 
ő kiélezné ezt a konfrontációt, éppen azok ellen fordulna, akik az ő ekkori védői voltak 
– részben taktikai okokból. És erősítené azokat, akik őt támadva a nemzeti orientációt 
opponálták. Talán Szabó Lőrinc az egyetlen, aki ekkor le merte írni Naplójában a bal-
oldali radikalizmus és a parasztpárti nemzetkép taktikai összefogásából adódó „magyar 
zűrza var”-t, amely az ideológiailag támadott írók számára egyfajta azilumot biztosított: 
elvi tisztázás helyett személyes mentességet. De ugyanakkor azt is éreznie kellett, hogy 
rajta – és bajba jutott barátain keresztül – éppen a nemzeti orientáció önmagát tisztázó és 
kifejtő pozícióját is meg akarták szüntetni. A múltból örökölt „magyar zűrzavar” prolon-
gáltatott ezáltal.

Mindez ekkor szinte – utóbb így mondanánk – „kézi vezérléssel” oldódik meg, még 
csak nem is ideológiai, hanem politikai-gyakorlati – taktikai – szinten. De idézzük az ese-
mények egyéb dokumentumait is. Darvas cikke a Szabad Népben, s a hozzászólások: Az 
Új szellemi frontot! című május 13-i cikkében Szekfű és a népi írók útjának elemzésével 
foglalkozik, a népi írók helyét keresi az új életben, cikke záró bekezdései a következők:

1944. március 19-e mindenesetre iszonyú kijózanodást jelentett ennek az értelmiségi 
tábornak is. Hívei ráébredtek, hogy nincs „harmadik út”. Sajnos, ezen a ráébredésen 
túl nem jutottak, s mert nem alakult ki nálunk olyan szabadságharcos nép mozgalom, 
amely a harc tüzében feloldotta volna a tévedéseket, kitisztította volna az eszmei zűr-
zavart, s a romantikus népszeretetet reális szövetséggé kovácsolta volna, ma, a nagy 
változás után, továbbra is tétován, zavarodottan s talán még bűntudattal is áll itt ez 
a „harmadik út”-as magyar értelmiség.

Tudom és látom ennek a „népi” értelmiségnek minden bűnét, hibáját, mulasztását, 
eszmei tisztázatlanságát, – mégis azt mondom, hogy az új magyar demokrácia ennek 
a soraiban találhat elsősorban jó, becsületes értelmiségi munkásokat, mert ez legalább 
nem cinikus, nem öntudatos reakciós, hanem őszintén hisz a népben. Jó elemei szá-
mára – pedig sokan vannak ilyenek! – feltétlenül lehetőséget kell adni a „megtérésre”: 
ha van értelmiség, amelynek – Révai szerint – elébe kell mennünk, hát ez az.

A gyakorlati módot is megmondom. Demokratikus szellemű írókból, tudósokból, 
publicistákból, művészekből, egyszóval az alkotó értelmiség legjavából meg kell ala-
kítani egy új szellemi frontot. Talán éppen ezzel a névvel, hogy „Új szellemi front”; 
ne ijedjünk meg attól, hogy egyszer már, Gömbös idejében s Gömbös oldalán néhány 
író ezzel a névvel próbált népet menteni… Én hiszem, hogy ez az új szellemi front, 
fogalmakat tisztázó vitaelőadásokkal, ankétekkel, szellemi akciókkal, esetleg egy sza-
bad fórumszerű folyóirat kiadásával s természetesen a szellemi élet fasiszta maradvá-
nyainak kíméletlen bírálatával végre meg tudja teremteni azt, ami az ellenforradalom 
huszonöt esztendeje alatt egyszer sem sikerült: összehozni s a munkásság és paraszt-
ság mellé szövetségesként odaállítani egy valóban népi értelmiségi tábort!

Sok mindenkit terhelnek itt mulasztások, olyanokat is, akik most mint makulátlan 
demokraták ágálnak a pódiumon: kell az önbírálat – nem a meaculpázás, hanem a ko-
moly önkritika, hogy tanuljanak belőle a követők, és tanuljunk belőle mi magunk is, 
s most legalább helyesen fogjunk hozzá rendet teremteni a romokban. Jöjjön egy új 
szellemi front, amely a devalválódott, hitelüket vesztett fogalmak, a fétisekké vált jel-
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szavak után végre meghozza a szabad, demokratikus szellem teremtő rendjét ebben  
a lelkileg is rommá lett országban, mindenekelőtt pedig az útját vesztett, de utat kereső 
magyar értelmiségben.

A Szabad Szóban, a parasztpárt lapjában május 18-án Révai Józsefnek mint a Szabad Nép 
főszerkesztőjének hozzászólását közölték a Darvas-cikkhez, csatlakozik hozzá, de ki is 
igazítja Darvas – a népi tábor felé húzó – egyoldalúságait:

Helyeslem Darvas József „Új szellemi front” teremtésére irányuló kezdeményezését. 
Valóban szükség van rá, hogy az útját vesztett, kábult, várakozó magyar értelmiséget 
segítsük újra magához térni és bekapcsolni az újjáépítés munkájába. Ezt a célt szol-
gálta saját cikkem is Szekfű Gyula útjáról.318

Az újjáépítés nemcsak gazdasági, hanem szellemi feladat is. Meg kell mutatni az 
egész nemzetnek, hogy az összeomlással nemcsak vesztettünk, de nyertünk is. Hogy 
nem eszmék omlottak össze, hanem reakciós illúziók, amikért nem kár. És hogy azért 
a Magyarországért, mely a romokból újjáépül, érdemes élni, dolgozni és lelkesedni.

Ezt megmutatni: írói feladat, de nemcsak írói. Az „új szellemi frontot” tágabbra 
kell vonni az íróknál. A tudósok, művészek, a technikai intelligencia minden építő-
ereje meg kell hogy találja benne a helyét. Éppen ezért ellenzem, hogy az új szellemi 
front megteremtését régi irodalmi, politikai és világnézeti ellentétek felesleges felhány-
torgatásával nehezítsük meg. Felesleges ma azon vitatkozni, hogy az értelmiségnek 
Szekfű Gyula vagy Németh László mögött álló része jelentősebb-e a magyar újjáépí-
tés szempontjából. Nem a számszerű arányok döntenek itt. Szükség van az értelmiség 
mindkét „táborára”, még ha az egyik tábor csak néhány emberből állna is.

A múlt tisztázása persze fontos. A múlt eszmei ellentéteiben szociális irányzatok 
harca rejtőzött, és ez a harc ma is folyik. De a jelen eszmei és politikai küzdelmei nem 
egyenes folytatásai a magyar irodalmi élet belső ellentéteinek, melyek az utolsó évek-
ben megnyilvánultak. Ne felejtsük el, hogy az a nagy tabula rasa, ami történt, nem 
a népieseknek adott igazat Szekfűékkel szemben, vagy megfordítva; hanem bizonyos 
értelemben túlment mind a kettőn, tehát új kiindulópontokat, új találkozási alapot te-
remtett. Ezt kell szem előtt tartani. Elsősorban előre kell nézni, nem hátra. És min-
denkinek, aki előrenéz, aki becsületesen munkálkodni akar a magyar jövőn, kezünket 
kell nyújtanunk még akkor is, ha a múltat illetően a lelkiismerete nem egészen tiszta. 
Önbírálatra szükség van, de a legjobb önbírálat az alkotó munka: mi, kommunisták, 
ezt valljuk. Nem amnesztiát jelent ez az igazi bűnösöknek. De a bűnhődésnél még 
fontosabb számunkra a magyar értelmiség zömének nyújtandó szellemi és erkölcsi 
segítség.

Illyés Gyula április 28. szerdai naplójegyzete ezt a vitát exponálja: „Vita Révaival, hogy 
nem Szekfű körül csoportosul az igazi magyar szellem, hanem Németh körül. A végén: 
egy világ választ el tőled, mondja. »Lesz miről beszélgetnünk legalább.«”319

318 Révai József: Szekfű Gyula útja. Szabad Nép, 1945. április 19. 3.
319 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 356.
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Ebbe a védelmi vonalba húzódik be azután Szabó Lőrinc is. Itt lecövekeli magát, ke-
rülve minden vitát a továbbiakban:

Nem vagyok kommunista: tizenöt év óta szabad szellem vagyok, én, vagyok indivi-
dualista, Szabó Lőrinc: megvolna a helyem, tulajdonképpen zavartalanul (ahogy én 
érzem), szükség esetén az íróbarátaim közt, az Illyés–Veres Péter-vonalon, bár fenn-
tartásokkal: sok helyen látok jót, egyéni összetétel vagyok; s hűségesebb, becsülete-
sebb, mint ezer és ezer, aki…”320

Szabó Lőrinc számára ez a pozíció a fordítás és egy ideig még az „individuális” költői 
tematika gyakorlására nyithatott teret. A világosan látó moralista és gondolkodó meg-
döbbenését csak a Naplójába temethette, még a Tücsökzene 1947-ben záródó életmeditá-
ciójában is csak az élet eseményeinek, de nem a történelem átgondolhatásának poétikai 
alkalmát vélte biztosítottnak.

Persze ebből következően megújult utóbb Szabó Lőrinc ellen a támadás: amikor a Tü-
csökzenét törölték az 1947-es könyvnapi listáról,321 majd amikor a költőt a Magyar Írók
Szövetségébe felvették,322 és amikor a mégis megjelent Tücsökzenéből hiányolták az éppen 
általuk beléfojtott ideológiai számvetést.323

320 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 34.
321 A Tücsökzenét eredetileg a könyvnapi könyvek közé vették fel, utóbb törölték. Lásd: Több könyvki-

adó bojkottálja a könyvnapot Szabó Lőrinc új könyveinek megjelenése miatt, Világosság, 1947. április 22.;  
A könyvkiadók választmánya törölte Szabó Lőrinc „Tücsökzene” című művét a könyvnapi újdonságok közül, 
Világosság, 1947. április 24.; még a Pesti Izé című vicclap is foglalkozik az üggyel (1947. május 4. 3.). Sőt, 
Szabó Lőrinc cikk-kivágatai között még egy karikatúrát is találtam.

322 Szabó Lőrinc írószövetségi tagságát a Szabadság (szerkesztő: Haraszti Sándor) 1947. december 17-i 
száma adja hírül Szabó Lőrincet felvették az Írószövetségbe címmel: „A Magyar Írók Szövetségének elnöksége 
– mint a Szabadság értesült – legutóbbi ülésén elhatározta, hogy Szabó Lőrincet felveszik a Szövetség tagjai 
közé. Ezt a határozatot az elnöki tanács elé terjesztették, ahol hosszú vita után megtörtént a döntés: Szabó 
Lőrinc tagja lett az Írószövetségnek. A felvétel ellenzői a költő múltbeli magatartására, a többség Szabó Lőrinc 
irodalmi munkásságának nagy értékére hivatkozott.” Ezt követte a vihar: Sorozatos lemondások az Írók Szövet-
ségének vezetésében. Népszava, december 21.; Kizárólag. Világosság, december 21.; Felháborodni. Világosság, 
december 18.; Dagad a botrány Szabó Lőrinc körül. Hétfői Új Hírek, december 22. szalagcím; Szociáldemok-
rata írók is hozzájárultak Szabó Lőrinc felvételéhez. Fodor József: én ajánlottam. Szabadság, december 24.; 
Tulajdonképpen. Világ, december 31.; A helyzet… Magyar Nemzet, december 31.; A Szabó Lőrinc-ügy. Hazánk, 
1948. január 1.; egy glossza a Magyar Nemzetben, 1948. január 1.; sőt vicclapok is felhasználták a témát: Pesti 
Izé, december 28.

Pesti Műsor, 1948. január 2.–január 8. 11. a Füllentett hírek rovatban: „A Szabó Lőrinc felvétele miatt 
történt lemondások következtében megüresedett írószövetségi vezetőállások egyikét valószínűleg Szabó Lő-
rinccel fogják betölteni.” A kommunista Ludas Matyi szatirikus hetilap pedig a szociáldemokrata „taktikázást” 
figurázza ki (1947. december 30.).

A felvétel körülményeit Barabás Tibor, az írószövetség akkori főtitkára a Magyar Nemzet december 21-i 
számában ismerteti: „A hír megfelel a valóságnak. Az igazság teljessége kedvéért hadd fűzzem hozzá az Írószö-
vetség nevében a következőket: – Szabó Lőrinc felvételének ügyét Illyés Gyula, az Írószövetség elnökségének 
tagja, az Írószövetség teljes ülésének egyikén egy esztendővel ezelőtt már felvetette. A felvételi bizottság tagjai 
tárgyalták Szabó Lőrinc és még két-három olyan író ügyét, akiknek felvétele a múltbéli politikai magatartásuk 
miatt vitatható volt. A felvételi bizottság, amelynek Bóka László is tagja volt, egyhangúlag Szabó Lőrinc fel-
vétele mellett foglalt állást. Miután egy-egy bíráló hang ezzel kapcsolatban mégis elhangzott, egy esztendeig 
húzódott Szabó Lőrinc felvétele, és most több elnökségi tárgyalás után megtaláltuk azt a formát, amellyel az 
elnökség minden jelenlevő tagja, így a szociáldemokrata írótársaim is egyetértettek. Ezen túlmenően az Írószö-
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vetség elnöksége, a Művészeti Tanács írói szakosztályának tanácstagjaival közösen is megbeszélte ezt az ügyet. 
Ez alkalommal is több szociáldemokrata író jelenlétében Szabó Lőrinc felvétele mellett foglaltak állást. Kassák 
Lajos, a Művészeti Tanács alelnöke, a szociáldemokrata művészcsoport elnöke maga is nyíltan és határozottan 
igennel válaszolt. Hogy Bóka László és Kárpáti Aurél véleménye csak a lemondás formájában nyilatkozott 
meg, ez csupán annak tulajdonítható, hogy Bóka László államtitkári kinevezése óta és Kárpáti Aurél mintegy 
esztendeje csak egyszer-egyszer jelentek meg az Írószövetség elnöki ülésén. Különösnek találom Kárpáti Aurél 
lemondását, mert nemrégiben Rab Gusztávot ő ajánlotta felvételre. A felvétellel kapcsolatosan az Írószövetség 
elnöksége arra kérte Szabó Lőrincet, hogy alapszabályai legfőbb paragrafusát, tagságunk kritériumát aláírásával 
erősítse meg. Alapszabályaink e princípiuma így hangzik: »Feltétlenül híve vagyok a demokratikus magyar 
köztársaságnak, és elítélem a fasizmus minden megnyilvánulását.« Szabó Lőrinc felvételével az Írószövetség 
elnöksége dokumentálni kívánta, hogy át van hatva nemzetünk vezetésének és nevelésének ugyanattól a céltuda-
tosságától, mely társadalmi és politikai életünket egyaránt jellemzi. Különbséget akartunk tenni olyan írók között, 
kiknek egyike a felszabadulás óta egyetlen írásában sem törekedett demokráciánk támadására. Ugyanakkor a leg-
élesebben szembeszállunk minden olyan felvételi igénnyel, amely már a demokrácia idejében is reakciós és fasisz-
ta magatartást tanúsító íróra vonatkozik. Szabó Lőrinccel kapcsolatosan meg kell még említenünk továbbá, hogy 
1.) ellene semmiféle eljárás folyamatban nincs, 2.) a Válasz című folyóirat egyik főmunkatársa, 3.) hogy verskötete 
jelent meg a felszabadulás óta, és azokat minden könyvkereskedés kirakatában bárki láthatja, és bárki megvásárol-
hatja, 4.) a rádió nyilvánossága előtt rendszeresen szerepel. Így tagságának további megtagadása csupán azoktól 
a szociális vívmányoktól fosztaná meg őt, amely a demokráciában minden dolgozó embert méltán megillet.”

A felvétel egyik zárójelenete Barabás Tibor és Szabó Lőrinc 1948 tavaszán lezajlott levélváltása, amelyre 
nekem Barabás Tibor ekként emlékezett: „Azután a vihar után, amelyet Szabó Lőrinc írószövetségi felvétele 
kiváltott, a Magyar Nemzetben válaszoltam. Válaszomat a Szabad Nép visszaadta. Ez a feleletem sokkal inkább 
értékítéletemre és alapelveimre hivatkozik, mint az, amelyet közölsz. Ezután nemsokára Szabó Lőrinc felhívott. 
Megköszönte érte való kiállásomat, és feleségemmel együtt vacsorára hívott. Meghívására 1948. április 15-én vá-
laszoltam. A meghívást megköszöntem, de elhárítottam. Válaszomból idézek: »Amit Veled kapcsolatban tettem, 
nem személyes érzések alapján tettem. Amit a Magyar Nemzetben megírtam, azt hiszem is. Kiváló képességed 
megérdemli a jog- és személyvédelmet, s ha kell, a szociális szempontok érvényesítését. De a múlt emlékei, 
amelyek bennem is tragikusan gyötrők – s itt nem találnám szépnek, ha áldozataimat felsorolnám –, képtelenné 
teszik szoros barátságunkat. Nem akarlak bántani, nem akarlak sérteni. Én az életemet nem építgetem számí-
tásra, baráti vagy irodalmi érdekszövetségekre, egyedül a lelkiismeretemre hallgatok. Ez kívánja tőlem ezt 
a választ, de azt is, hogy ritka tehetségedet az ország érdekében megtartsuk és megvédjük. Üdvözöl: Barabás 
Tibor. Ui.: E levelem csupán kettőnk ügye.« Eddig a levelem, és most itt következik Szabó Lőrinc szó szerinti 
válasza:” (Barabás Tibor 1973. december 8-án hozzám írott levelét rövidítve idéztem: Szabó Lőrinc: Napló, 
levelek, cikkek, i. k. 658–660. A levelet átadtam az MTAKK-nak, MTAKK Növ. sz. 5/2005.)

Budapest, 1948. április 22.
Kedves Tibor!
Őszintén sajnálom, hogy nem találkoztunk. Hogy egy csésze fekete alkalma, akár nálunk, akár nálad vagy 

harmadik helyen, képes lenne rögtön szorosabb barátságot kelteni, azt én sem gondoltam; viszont úgy hittem 
– s ezt most még inkább hiszem –, hogy már egy kis igazi megismerkedés után is könnyebb, oldottabb lélekkel 
nézhetnél felém minden vonatkozásban. Eleinte csak a negatívumot éreztem, nyomasztóan, a soraidból. De ki 
ért meg sebeket jobban, mint aki maga is az? Köszönöm tehát magyarázatodat s a kísérő jó szavakat. A további 
most már a te kezedben van. Ha egyszer esetleg (amit szeretnék) szakmai-hivatali vonatkozásokon túl is felém 
fordulnál, úgy fogom tekinteni, mint a saját kezdeményezésem folytatását. Az ÖRÖK BARÁTAINK II.-t pedig, 
amelynek rövidesen meg kéne már jelennie, mindenesetre elküldetem címedre: ez egyrészt tárgyi dolog, más-
részt visszamutat elhúzódó betegségem idejére, amellyel kapcsolatban mindenkor csak hálásan gondolhat rád

tisztelő híved:
Szabó Lőrinc
(A levelet közöltem a Napló, levelek, cikkek idézett kötetében, 660.; az idézett levélváltás azóta a PIM Kéz-

irattárában V 4757/69/2., illetve V 4757/46/2. a levél egy másodpéldánya: MTAKK Ms 4679/3.)
323 Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. In: Útban a valóság felé. Tanulmányok. Hungaria, Budapest, 

1948. A tanulmány dátuma: 1947. augusztus. 178–221. A tanulmány eredetileg a Forum 1947. 10. számában je-
lent meg. De még Zelk Zoltán is az elmulasztott számvetést emlegeti fel: „Emberi s így költői dokumentumnak 
is milyen izgalmas lenne e gyalázatos esztendők visszfényét látni egy hitetlen és hitetlenségében eltévedt lélek 
tükrében”. (A reménytelenség költője. Tovább, 1947. július 25.)
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Karikatúrák Szabó Lőrinc cikk-kivágataiból:
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De ez tovább is él, mindmáig, erre reagált vicclapi szinten Tabi László, amikor Illyés 
klasszikus esszéjére replikázott,324 és még a költő születésének centenáriumát ünneplő 
cikkek sorát meg-megszakítva is felemlegették, ismételten felújítva a költő körül felbur-
jánzott tényeket és anekdotákat.325 Sőt még egy spicli jelentésben is előkerül 2006-ban, az 
összes „vád” primitíven sűrített változata.326

Végül is 1945-ben maradt a tételes védekezés, az igazolási eljárások során. A párt-
politikai taktika játékszabályai szerint a bizonyítható tények megvizsgálása, egy polgári 
törvényes eljárás lefolytatása és mindennek eredményeként egy igazolási dokumentum, 
amely állampolgári értelemben minden következmény alól mentesítette a költőt: életét, 
alkotási lehetőségét biztosította. Írhatott, még inkább fordíthatott, szerepelhetett – mind-
addig, amíg újabb válaszút elé nem került: kiszolgál-e költőként egy újabb totalitárius 
rendszert, vagy elhallgatva klasszikusok fordításával tölti idejét és ezzel tartja el magát 
és családját. Ami 1949-ben elkezdődött, az már független volt a költőnek az 1945 előtti 
magatartását megítélő vélekedésektől. Írószövetségi régi tagságát (1947-ben milyen vi-
harosan kapta meg!) a „taglétszám-felülvizsgálat” során a „bizottság is és a Vezetőség is 
megerősítette”, Szabó Lőrinc pedig imigyen ír bátyjának: „Most voltam március 31-én  

324 Illyés Gyula már idézett Szabó Lőrinc testközelből című esszéjének megjelenése alkalmából. t. l.: Ketten 
beszélnek. Ludas Matyi, 1964. szeptember 17. 5.: „[…] a maga helyében én is felkötném magamat. – Csak-
ugyan? – Szavamra mondom. A maga helyében. Sohase kötném fel magamat az én helyemben, de a maga 
helyében miért ne? Mért sír? – Mert azt reméltem, hogy megvigasztal. Hogy azt mondja, »fel a fejjel, ember! 
Ne csüggedjék!« Ezt vártam magától. – Mert nem olvasta az Új Írás szeptemberi számában koszorús költőnk 
megemlékezését Szabó Lőrincről. – Nem is tudtam, hogy Szabó Lőrinc is meg akarta ölni magát egyszer. – De-
hogyis akarta. Ő is csak tanácsolta Sárközi Györgynek, amikor az annak idején, 1944-ben azon kesergett, hogy 
nem lát más kiutat, mint az öngyilkosságot. – Hogy adhat egy költő ilyen tanácsot? – Maga reménytelenül civil. 
Csak egy költő adhat ilyen tanácsot! »Mert a költők egyik föladata – írja nagyhírű költőnk – épp az elviselhetet-
len, a keservesen keserű dolgok kimondása és belénk plántálása…« – És maga ezt megszívlelte? – Hát persze. 
– De maga nem költő! Maga fogtechnikus! – Én fogtechnikus és költő vagyok, ha tudni akarja. Fogtechnikus 
vagyok, ha arról van szó, hogy én éljek, ellenben költő vagyok, ha arról van szó, hogy maga felkösse-e ma-
gát vagy sem. […]” (A cikk kivágatát átadtam az MTAKK-nak, MTAKK Növ. sz. 5/2005.)

325 Legrangosabban: Gömöri György: Újrakezdés a második világháború utáni magyar költészetben. Kortárs, 
1999. 12. szám, 76–86.; Murányi Gábor: Szabó Lőrinc rossz mondatai. Prózai dolgok. HVG, 2000. április 15. 
97–99., kötetben: Uő: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Noran-Kiadó Kft. Bp., 2004. 
436–441.); Nyerges András: Színrebontás. A költő és a „vezércsel”. Magyar Hírlap, 2000. április 8. 11. Lásd 
még e fejezet 439. számú jegyzetét.

326 Amikor ugyanis a költő szomszédját, a már említett Déry Józsefet (lásd e fejezet 160. számú jegyzetét) 
kitelepítése után az AVH le is tartóztatta és perbe fogta, kihallgatása során cellájába helyeztek egy „fogda-
ügynököt”, aki beszélgetéseiket tovább jelentette. Így került a kihallgatók tudomására Szabó Lőrinc és John 
Knittel kapcsolata (lásd e fejezet 123. számú jegyzetét), és hangzanak el torzított formában a „vádak”: „de 
abban [vallomásaiban] elhallgatta Szabó Lőrincnél, hogy a Volksbund és a nemzetiszocialista párt tagja volt 
és e miatt majdnem kellemetlensége is támadt 1945-ben de sikerült valami protekcióval az ügyét elintéznie, és 
ezért igyekszik most lehetőleg a szélső bal írók felé orientálódni. […] és nem egy fasiszta költeményt írt ami 
miatt nagyon nagy kellemetlensége lehetett volna ha nem rendelkezett volna megfelelő összeköttetésekkel”.  
A VI. főosztály kérésére az I/2. e alosztály a következőt állapította meg, immár hatósági szinten a költőről: 
„Szabó Lőrinc író és műfordító, a »népi írók« csoportjához tartozik. A felszabadulás után népbírósági eljárás 
indult ellene, népellenes, a fasiszta rendszerrel együttműködő multja alapján. A Hatóság őrizetbe vette, de a népbí-
róság felmentette. Kapcsolatban állott McNab angol őrnaggyal, a Britisch [sic!] Council budapesti vezetőjével. 
Ma műfordításokat készít, kisebb bábjátékokat ír, egyike az irodalmi életben aktívan résztvevő népies íróknak, 
tagja az Írószövetségnek”. Mindez 1953. február 17. és április 15. között. Lásd: Blasszauer Róbert: Szabó 
Lőrinc az ÁVH látókörében. Magyar Napló, 2006. január, 14–19.
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50 éves. Az Írószövetség kisikerített egy pársoros üdvözlő irományt. Ma már ez is nagy 
szó. De: »Igazán te vagy csak az oka, hogy a mai napon nincs országos ünneplés« – 
mondta sajnálkozva egy elég bennfentes és számító szakember…”327 Szabó Lőrinc ekkorra 
már döntött: „Csak fordításból élek, bár privát irodalmam – versek – is létezik az íróasztal 
számára, mivel ma nincs még szükség individuális művekre…” – írja ugyanebben a le-
velében bátyjának.

Az igazolás során pedig elfogadja a taktikázók mentési eljárását, sorra veszi a meg-
emlegetett vádakat. És a vádakra a vád színvonalán válaszol.

* * *

A végül is elmaradt írói igazolás helyett Szabó Lőrinc szakmai igazolóbizottság elé ke-
rült, ahol újságírói ténykedését vizsgálták. A tanúk meghallgatása és a tárgyalás többszöri 
elnapolása után a világháború kitörése előtti, a kormányzói és miniszterelnöki német-
országi látogatásokat kommentáló riportjai és tárcái miatt Szabó Lőrincet feddéssel, de 
igazolták 1945. szeptember 25-én. Ez alkalmakra (szeptember 12. és 20.) fejezi be a költő 
védőbeszéde második, kiegészítő részletét.

A Kis Újságban Szabó Lőrinc az újságírókat igazoló bizottság előtt címmel szeptem-
ber 14-én a következő cikk jelent meg:

A Nemzeti Bizottság által az újságírók igazolására kiküldött bizottság tegnap délben 
kezdte meg Szabó Lőrinc, az ismert költő igazolási ügyének tárgyalását. Mihályfi 
Ernő328 elnök Szabó Lőrinc meghallgatása után megállapította, hogy Szabó Lőrinc 
ellen semmiféle konkrét feljelentés nem érkezett. A bizottság elhatározta, hogy Szabó 
Lőrinc egész újságírói működését a legrészletesebb vizsgálat tárgyává teszi, és nem-
csak tanúk kihallgatását rendeli el, hanem Szabó Lőrinc újságcikkeinek beszerzését 
és áttanulmányozását is.

Stella Adorján arról vallott, hogy Szabó Lőrincet két évtizede ismeri a szerkesztő-
ségből, de nem tud semmiféle olyan kijelentésről, amely népellenes vagy németbarát 
volna. Gombaszögi Frida kijelentette tanúvallomásában, hogy Szabó Lőrincet min-
denkor a barátjának tekintette, akinek hálával tartozik. Az Est-lapok szerkesztőségé-
ben mindenkor a legkorrektebbül és a mai politikai szempontok szerint kifogástalanul 
viselkedett. Illyés Gyula tanúvallomásában előadta, hogy Szabó Lőrinc írói és újság-
írói működése mai megítélés szerint sem támadható.

A bizottság további tanúkihallgatásokat és különböző cikkek beszerzését, valamint 
a Vezér című vers 1928-as és 1938-as szövegének pontos megállapítását határozta el. 
A tárgyalást szeptember 21-én folytatják.

327 1950. február 24-i, Gergely Sándor elnök és Devecseri Gábor titkár által aláírt hivatalos írószövetségi 
levél. MTAKK Ms 4684/53. Illetőleg Szabó Lőrincnek 1950. április 10-én a sógornőjének küldött levelének 
a bátyjához szóló beszámoló részéből. A bátyja családjánál lévő levél alapján idéztem: Az összegezés ideje, 
i. k. 294.

328 Mihályfi Ernő (1898–1972) publicista, politikus, 1936 és 1939 között Szabó Lőrinc főnöke a Magyar-
ország főszerkesztőjeként. 1957-ben Fodor József mellett ő tartja a másik hivatalos búcsúztatót a költő sírjánál.
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A további eseményekről a lapok szeptember 26-i számukban számolnak be. A Szabad 
Nép hírének címe: Szabó Lőrincet feddésre ítélte az újságírók igazoltató bizottsága, és 
a Népszava is higgadtan adja tudtul Szabó Lőrincet feddéssel igazolták címmel:

Szabó Lőrincet kedden a Magyar Újságírók Országos Szövetségének igazolóbizott-
sága feddéssel igazolta. A tanúk majdnem kivétel nélkül azt vallották, hogy Szabó 
Lőrinc sohasem volt fasiszta, zsidó írókon, költőkön és tudósokon segített, felkérés 
nélkül, olyan időkben is, amikor ez veszélyes volt Szabó Lőrincre nézve. Az igazoló-
bizottság megfeddte Szabó Lőrincet, mivel 1939. április 29-én a Pesti Naplóban meg-
jelent Hitler, a szónok című cikkében Hitlert kedvező színben tüntette fel.

A Szabad Szó, a parasztpárt napilapja szeptember 27-i száma részletes beszámolót ad Iga-
zolták Szabó Lőrincet az Újságírók Szövetségében címmel:

A Nemzeti Bizottság által az újságírók igazolására kiküldött bizottság dr. Mihályfi 
Ernő elnökletével harmadik hete tartó tárgyalás után kedden hirdette ki ítéletét Szabó 
Lőrinc ügyében, akinek szépírói és hírlapírói működését is teljes egészében vizsgálat 
alá vették. Az írót, aki május elején már szépírói igazolóbizottság előtt állt, egyhangú 
határozattal igazolták s egyben megfeddték.

A tárgyalás rendkívül nagy anyagot ölelt fel, ugyanis a hónapok, sőt évek óta hall-
ható vádak és gyanúk, melyek egy vers és a költő németországi szereplése körül 
sűrűsödtek össze, Szabó Lőrinc teljes egyéniségéhez többé-kevésbé hozzátapadtak. 
A bizottság a sokszor ellentmondó részletek és állítások igen alapos vizsgálata mellett 
az egyéniség és magatartás összképét nézte.

A megvizsgált író ismertette kivonatosan az Írók Egyesülete előtt elmondott má-
jusi védőbeszédét, feltárva a tényállást a Vezér c. drámai monológ, a weimari sze-
replése, a lillafüredi írókonferencián tartott szabadságbeszéde és zsidó és baloldali 
írókért tavaly végzett, kiterjedt mentőakció dolgában.

Ezután tanúkihallgatások következtek. Több tárgyalási napon át kiemelkedő tanú-
vallomást vagy bejelentést tett többek közt Stella Adorján,329 Gombaszögi Frida, Az 
Est-lapok volt elnöknője, Illyés Gyula, Szegi Pál, a Fényszóró330 szerkesztője, Markos 
Erzsébet, Vass László, dr. Kardos László, Horvát Henrik, dr. Lőrinczy Szabolcs, Bodó 
Béla, Zelk Zoltán és Szabó István.331

Kiterjedt iratismertetés, 1938-as, 39-es és 41-es újságcikkek és egyéb adalékok meg-
vizsgálása során dr. Brüll ügyész felolvasta azoknak az üldözött íróknak megnyilatko-
zásait, akikért Szabó Lőrinc a kultuszminisztériumban és máshol nyomatékosan sík-
raszállt, vagy akik tanúi voltak Szabó Lőrinc írómentő akcióinak; Szép Ernő, dr. Nagy 
Zoltán, Gáspár Endre, Kardos Mária, Kardos László, Gelléri Endréné, dr. Ba ssola Zol-
tán, Keresztury Dezső332 és mások ilyen természetű rendkívül sok tényt tártak fel az 

329 Stella Adorján (1897–1967) író, újságíró.
330 Fényszóró: a kommunista párt irodalmi folyóirata, a hadifogságból ekkor hazaérkező Szegi Pál szer-

kesztette.
331 Szabó István (1908–1987, Bad Wiesse) ekkor a Népszava újságírója, eredetileg kiugrott kispap, utóbb 

az emigrációban a Szabad Európa Rádió munkatársa.
332 Leveleiket lásd alább.
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író mellett. A szlovákiai magyarság nevében írásban nyilatkozott Szabó Lőrinc huma-
nisztikus működéséről Peéry Rezső és Szalatnai Rezső baloldali pozsonyi író.333

Új tények feltárása után több tanú visszavonta vádjait. Ezután Szabó Lőrinc el-
mondta védőbeszédét, melynek végén többek közt a következőket jelentette ki:

Azt láttam be, hogy nekem mégiscsak kellett valahol hibáznom. Kellett, ha an-
nyian félreértettek. Bizonyos dolgokban nem tudtam a végső igazat; mi, maiak, sok 
mindenben talán nem is fogjuk már megtudni életünkben. Az ember bizony az ellent-
mondásaival együtt egész ember. Nem szólva az előző hat év gyötrelmeiről, én már 
itt-ott tíz hónapja mozsártörő alatt vagyok, a családommal együtt.

A minap mai politikai életünk egyik vezető faktora334 azt mondta előttem, hogy 
amikor 180 fokkal elfordult a világ, komoly embernek lehetetlen szó nélkül ott foly-
tatnia a munkáját, ahol abbahagyta. Elgondolkoztam a szavain, így érzek én is. Az 
a világ azonban, amely elfordult, nem volt nekem a világom.

Irtózatos az a meghurcoltatás, amely eddig is ért. Minden igaz szívnek, minden 
belső embernek tudnia lehet és tudnia kell, hogy nem tartoztam azok közé, akik közt 
emlegetni szeretnek.

A bizottság hosszas zárt tárgyalás után kihirdette határozatát: Szabó Lőrincet fed-
déssel egyhangúan igazolta.

Az indoklás megállapította, hogy a sokat vitatott Vezér című vers már 1928-ban 
megjelent, s nem is tartalmazza a diktátor dicsőítését. Emberi és írói szempontból 
Szabó Lőrinc nem vétkezett, s mint hírlapíró is mindössze egyetlen cikkével szolgál-
tatott okot kifogásra, még a háború előtt.

* * *

Az igazolási tárgyalás. Az igazolási eljárásra való felkészülés dokumentuma egy „1945. 
VI. 30.” postabélyegzővel ellátott céges levelezőlapon olvasható: „A Magyar Nemzeti Bi-
zottság által kiküldött igazoló bizottság kérdőívének kitöltése végett három napon belül 
kiadóhivatalunkban megjelenni szíveskedjék. Teljes tisztelettel [pecsét:] Magyarország 
napilap részvénytársaság.”335

A tárgyalási napok jegyzőkönyve is megtalálható a költő hagyatékában,336 a hitele-
sített másolatot megkapta, a másolathoz csatolták, szintén másolatban a tárgyalás során 
emlegetett dokumentumok közül Szabó Lőrinc levelét Sárközi György ügyében, levelét 
Mester Miklós államtitkárhoz zsidó írók mentési ügyében, és a pozsonyi írók Nyilatkoza-
tát eredeti aláírásokkal: „Ezen jegyzőkönyvek a Budapesti Nemzeti Bizottság által a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetségéhez kiküldött igazoló bizottsága által felvett tárgya-
lási jegyzőkönyveknek Szabó Lőrinc úr ügyére vonatkozóan hű kivonatai. Brüll Dániel dr 
Bpest, 1946. IX. 3.”337 Pecsét: „Brüll Dániel dr. és Brüll István dr. ügyvédek Budapest, 
VI. Vilmos császár [tovább olvashatatlan]”:

333 Peéry Rezső (1910–1977), Szalatnai Rezső (1904–1977) kritikusok, a két világháború közötti szlovákiai 
Sarló-mozgalom tagjai. Ezután Magyarországra költöztek, Peéry 1956 után külföldre távozott.

334 Révai József, lásd lejjebb, az újságírói védőbeszéd párhuzamos szövegének ismertetésénél.
335 MTAKK Ms 4678/59.
336 Xerox-másolata alapján közöltem az Új Írás 1991. márciusi számában: Szabó Lőrinc igazolási pere 

a Magyar Újságírók Szövetségében, 66–80.; MTAKK Ms 2277/38.
337 A IX. 3. dátum elírás: az X. (október) helyett még az előző (IX. = szeptember) hónapot írták tévesen.
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J e g y z ő k ö n y v

a Magyar Újságírók Szövetsége tagjainak igazolására az Igazolóbizottságok Központi  
Titkársága által kiküldött bizottság 1945. szeptember 12-én338 a Szövetség Vilma ki-
rálynő út 16. szám339 alatti helyiségében tartott üléséről.

Jelen vannak: Mihályfi Ernő dr., Rátkai Károly dr., Hirmann József, Dobándy Ká-
roly, Brüll Dániel dr. és Pakots György.

Mihályfi Ernő dr. 3/4 1 órakor megnyitja az ülést.

A Nemzeti Parasztpárt megbízásából az ülés további folyamán Dobándy Károly he-
lyett Farkas Ferenc mint póttag vesz részt. Megbízólevelét becsatolja.340

Szabó Lőrinc, Volkmann utca 8., szül. Miskolcon, 1900., nős, 2 gyermek atyja. 
Május 9-én az Írók Igazolóbizottsága előtt feltárta mindazt, ami ellene eddig elhang-
zott és az utóbbi hat esztendő történetét. Ezen védekezését ismerteti most a bizottság 
előtt és írásban a jegyzőkönyvhöz csatolja.

A bizottság tanúként kihallgatja:
Stella Adorján, Rákóczi út 50., szül. Középlakon, 1897., nőtlen. A törvényes figyel-

meztetés után.
Szabó Lőrinccel egy szerkesztőségben dolgoztak évtizedekig. Kéziratolvasó volt, 

szépirodalmi, társasági kéziratokat olvasott, politikai riportokat nem. Vezércikket tud-
tával nem írt. Költő és író volt a lapnál; tudtával akkor működött mint segédszerkesztő, 
amikor sokan be voltak vonulva. Mint magánember sem politizált. Szabó Lőrinc zsidó 
vagy nem-zsidó munkatárs között különbséget nem tett. Mint ember nem vétett és nem 
akart véteni senki ellen, tudja, hogy igyekezett zsidó kollégákon segíteni. Sokszor for-
dult Szabó Lőrinchez zsidó munkaszolgálatos és hasonló ügyekben. Emlékezik arra, 

338 A tárgyalás eredetileg szeptember 7-re volt kitűzve: „Az igazolási tárgyalás elmaradt! Erre nem szá-
mítottunk. Reggel hatkor keltem, kivonatoltam az írói védőbeszédet, átalakítottam a májusi – második – vé-
dőbeszéd tervezetet, aztán Nagyklárával autóbuszon bementünk Pestre. [Baranyainé] Erzsikénél pár perc. Az 
Újságíró-szövetségben azt közölte, foghegyről, egy hölgy, hogy több tagnak dolga akadt városházán és egye-
bütt, s ezért a mára kitűzött ügyeket szerdára halasztották. Hogy értesítettek volna? Jut eszükbe! Papné volt ott, 
Horvát Henrik, elkésve Illyés, még jobban Szegi Pali, majd Kisklára, Márta, első Szeginé… A többiek telefonon 
tudhatták a már a tegnapi döntést s el se jöttek. Hanem: nem volt ott Farkas Ferenc sem; később a parasztpárt-
ban, ahol Illyéssel ebédeltem Klárával, telefonon a kisasszony s én beszéltünk vele: elfelejtette!! Hogy szerdán 
ne ismétlődjék a dolog, megbeszéltük, hogy 12-re érte fogok menni a Földhitelintézetbe. – – […] A váratlan 
halasztás szörnyen levert; így packázni az emberrel! S csődítse az ember a tanúit, hiába! Ki jön el legközelebb 
a bizonytalanra, mikor oly nehéz a közlekedés és mindenkinek annyi a dolga! Undorító élet. S az a boldog élet 
ott a szövetségbeli hölgyek közt! Hogy töltögették a sok rumot! Papné mondja, hogy előtte lefasisztaírózott 
az egyik. Remek!” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 191–192.). A bejegyzés szereplői: Erzsike: 
Baranyai Zoltánné, Baranyai Zoltán (1888–1948) irodalomtörténész és diplomata felesége, Szabó Lőrincné ba-
rátnője, férje Genfben a Népszövetségben a magyar delegáció titkára, majd Chicagóban konzul, 1946-ban a párizsi 
békekonferencia fődelegátusa, 1947-ben az Egyesült Államokba költöztek. Papné: Pap Károly író özvegye, 
Márta: Sárközi Györgyné, első Szeginé: Markos Erzsébet.

339 Utóbb Gorkij fasor, most Városligeti fasor.
340 Bisztrai Farkas Ferenc hagyatékában ismételt figyelmeztető levelek szerepelnek, amelyekkel a költő 

a létfontosságú részvételére emlékezteti barátját. A leveleket lásd Az igazolási tárgyalás dokumentumai című 
alfejezetben.
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hogy Barabás Lórándot és Barna Jenőt vétette fel a kamarába,341 ilyen eset több ízben 
is előfordult, de nevekre nem emlékszik. Sárközi Györgyöt is próbálták megmenteni,  
Szabó Lőrinc exponálta magát és vállalkozott arra, hogy katonaruhában elmegy és 
igyekszik ügyét elintézni. Tudja, hogy Szabó Lőrinc az akkori idők legdestruktívabb 
társaságába járt. Azt, hogy Szabó Lőrincről olyan hírek jártak, hogy antiszemita, jobb-
oldali és hasonlók, nem tudja mire vélni. Nem tett soha olyan kijelentést, melyből arra 
lehetett volna következtetni, hogy várta a németek győzelmét. Kollegialitás szempont-
jából ellene kifogás soha nem lehetett. Tudja azt, hogy a vezetőség Szabóval együtt 
mindent elkövetett, hogy a lap munkatársai, gyorsírói, gépírónői közül azok, akik 
a zsidótörvény hatálya alá estek, amíg csak lehet, maradhassanak a lapnál.

Kérdésre: Tudja azt, hogy mindig zilált anyagi viszonyok között élt és a nyilas idők-
ben sem emelték a fizetését nagyobb arányban, mint másnak.

Szabó Lőrinc: Ajánlották több lap engedélyét, de nem fogadta el.342

Farkas Ferenc: Tudja ő is, hogy Szabó Lőrinc a nyilas idők alatt még rosszabb 
anyagi körülmények között élt, mint azelőtt, mert ebben az időben semmi más jöve-
delme, mint a laptól húzott fizetése, nem volt.

Tanú megesketését nem kívánták, mellőzve.
Miklós Andorné, Gombaszögi Frida, Akácfa u. 7., szül. Budapesten, 1890., özvegy. 

A törvényes figyelmeztetés után.
Szabó Lőrinc 1938–39-ben a lap megbízásából Németországban járt. Nem tudja, 

hogy akkor milyen esemény volt, de tudja azt, hogy akkor nemcsak a Magyarország-
tól, hanem minden laptól kiküldtek riportert, de kiküldtek minden más országból is. 
Tanúnak volt az az elgondolása, hogy ne száraz riport jelenjen meg, hanem küldjék ki 
Szabó Lőrincet, hogy egy költő szemével látott színes tudósítást adhasson a lap. Az 
elvétele körül Szabó Lőrincnek semmi szerepe nem volt. Szabó tanú szerint nem értett 
a politikához, nem is politizált. Suttogtak arról, hogy nyilas jelvényt hord, ezt meg is 
mondta neki, mire viccből megmutatta a kabátja hajtókáját és onnan egy gombostűt 
húzott ki. Tanúról tudta Szabó Lőrinc, hogy zsidó származású és úgy vele, mint férjé-
vel évtizedek óta a legjobb barátságban volt. Tudja azt, hogy másoknak is segítségére 
volt. 1944. március 19-én egész nap nem szólalt meg a telefonja, egy lélek sem ke-
reste fel; 20-án Szabó Lőrinc volt az, aki felrohant és érdeklődött.343 Ügyésze, Láng 
Lajos344 is emlékeztette arra, hogy Szabó Lőrinc mennyire nem németbarát.

341 Barabás Loránd gazdasági újságíró, Barna Jenő színházi riporter; az 1941-es sajtókamarai almanachban 
egyikük sem szerepel, az 1940-esben Barna Jenő Jakab névvel szerepel egy újságíró.

342 Lásd fentebb a Gellért Oszkár tervét a Nyugat Könyvkiadót illetőleg. Egy ilyen utalás lehet a Helena 
Kangashoz írott 1944. augusztus 2-i levelében: „eine bebilderte Wochenschrift Magyar Tükör erscheint diese 
Woche zum erstenmal: bei dieser konnte ich die Rolle des Chefredakteurs nicht übernehmen, da die heutige 
Zeit keine wirkliche, rege, ständige literische Produktion möglich macht und anderes interessiert mich innerlich 
nicht.” Szabó Lőrinc pontatlanul írja a hetilap címét: Magyar Ünnep, szépirodalmi és művészeti képes hetilap; 
lásd A katonamítosz átgondolása (Szabó Lőrinc finn fordításai) című fejezetben.

343 A tárgyaláson tanúként kihallgatott Gombaszögi Frida emlékezése napra pontosan adja vissza az esemé-
nyeket, Tombor Tibor, ekkor szintén a VKF-en szolgálatot tevő újságíró visszaemlékezéséből (PIM Hangtára, 
382./1985. március 18.) ugyanis tudjuk, hogy március 19-én a VKF-re az összes katonai állományú beosztottat 
azonnalra behívták, és egész nap ott tartották, telefonálni sem engedték őket. Tombor emlékezése szerint Szabó 
Lőrinc a vesztegzár miatt őrjöngött, féltve barátait, akiket nem tud értesíteni, hogy felkészítse őket a megszállás 
veszélyeire (lásd még „…úgy éreztem magamat, mint egy keresztrefeszített” című fejezet 76. számú jegyzetét). 
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344 Kérdésre kijelenti tanú, hogy 100%-ig meg van győződve arról, hogy az üldöz-
tetés idején Szabó Lőrinchez fordulhatott volna menedékért. Voltak olyan pletykák, 
hogy Szabó Lőrinc akar Az Est-lapok szerkesztője lenni, autót akar venni, már van is 
neki; továbbá, hogy villát akar vásárolni, de ezek pletykák voltak.

Nem emlékszik Szabó Lőrincnek olyan cikkére vagy versére, amely politikai szem-
pontból kifogás alá eshetne.

Szabó Lőrinc a németek bejövetele után katonaruhában kereste fel. Tanú 1944 ka-
rácsonyán felhívta Szabót telefonon, részben azért, hogy életjelt adjon magáról, rész-
ben, mert boldog karácsonyt akart kívánni. Egyáltalán nem tartotta őt németbarátnak. 
Kommunistának tartotta.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Pap Károlyné,345 író felesége, Koháry u.346 19/b., szül. Alsómogyoród, 1891. Fér-

jezett. A törvényes figyelmeztetés után.
Férje deportációban van.347 Egy ízben, amikor a zsidó felmentvények jöttek divatba, 

férjétől egy levelet kapott, hogy forduljon Szabó Lőrinchez, aki egész biztosan segít-
ségére lesz a felmentvény megszerzésében. A kérvényt Fodor József készítette el és 
a legelső, aki azt aláírta, Szabó Lőrinc volt. Szabó Lőrincet tizenkilenc év óta ismeri, 
az alatt az idő alatt nem észlelt soha olyat, ami politikailag kifogás alá eshetne.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Illyés Gyula, Csejtei u. 2., szül. Rácegrespuszta, 1902., nős, 1 gyermek atyja. 

A törvényes figyelmeztetés után.
Azon a napon, amikor Szabó Lőrinc igazolási ügye az írók igazolóbizottsága elé 

került, találkozott Rákosi Mátyással, Révai Józseffel és Gerő Ernővel. Felvetődött 
Szabó Lőrinc neve is. Tanúnak az volt a véleménye és erről cikket is írt, hogy általá-
ban az írókat nem lehet úgy büntetni, mint más embereket, mert az írók érzékenységét 
sokkal jobban érinti a sértés. Ők ugyanis annak a nézetüknek adtak kifejezést, hogy 
képtelenség az, hogy írókat politikusok igazoljanak és az írók igazolása el fog dőlni 
munkáik láttán.

Valószínűleg erre emlékezett, amikor a következő történetet elmondotta Thury Leventéné Marának, Szabó Lő-
rincné barátnőjének, aki utóbb 1972 évben hozzám írott levelében – későbbre datálva – mondja el a történetet: 
„Gombaszögi Frida mesélte el nekem a következőket. A kegyetlen embertelen időkben ő még a várbeli kas-
télyában lakott. Szálasi uralomra jutása napján kétségbeesetten feküdt ágyában és azon gondolkozott, hogyan 
vethetne véget életének, mielőtt még mások tehetnék ezt vele. Félt a félelemtől, kínzásoktól stb. Csengettek, 
most jönnek érte. Ijedten magára kapta pongyoláját. Az ajtóban megjelent szerényen, kedvesen Sz. Lőrinc. 
Eljöttem, mondta, hogy a nehéz órákban meglátogassam, és amit tudok, segítsek Magának. Énnekem mondta 
Fricike: »olyan megnyugvást adott a Lőrinc jelenléte, vígasztaló szavai, segíteni akarása, hogy már nem is akar-
tam meghalni, gondolkoztam a bujdosáson, menekülésen«. Lőrinc adott erőt hozzá.” A történetet a német meg-
szállás idejére azonosíthatjuk, mivel a VKF és a Dísz téren lévő Miklós Andor palota közel esett egymáshoz, 
és Gombaszögi Frida a német megszállás után kezdte bujdosását. (Thury Leventéné, Mara levelét átadtam az 
MTAKK-nak, MTAKK Növ. sz. 5/2005.)

344 Láng Lajos (1885–1952) az Angol–Magyar Bank főügyésze, régebben az Athenaeum könyvkiadó ügyésze 
is, Gombaszögi Frida baráti köréhez tartozott.

345 Pap Károlyné (1891–1978) író, Pap Károly (1897–1945) író özvegye.
346 Koháry utca: Nagy Ignác utca.
347 Pap Károly a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborban meghalt.
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Tudja, hogy kifogásolták a Vezér c. versét és többféle pletykát hallott, pl. hogy 
Szabó Lőrinc németországi útját behódolásnak tekintették a hitlerizmussal szemben.

Az a meggyőződése, hogy Németországba nem politikai meggyőződésből, hanem 
kíváncsiságból ment és éppúgy ment volna Franciaországba vagy Oroszországba. Mű-
veiben mindig felelősségteljes költő volt. A Vezér c. verse 1928-ban jelent meg a Pesti 
Napló-ban. A versen véleménye szerint változtatás nem történt,348 nem lehetett azt 
Hitlerre érteni, mert még az is benne maradt, hogy megindulnak monitorjaim, márpe-
dig Németországnak nem voltak monitorjai.

Szabó Lőrinc: Az 1928-ban megjelent verseket átvette kevéssel azután a Szépha-
lom c. lap.349 A verseit, melyek újságokban jelentek meg, mindig javította és a javított 
versek jelentek meg könyv alakban. 1938-ban jelent meg a Harc az ünnepért c. ver-
seskötet és ebben a Vezér c. vers már javítva, de szerkezetében megmásítatlanul.

Tanú: Az 1938-ban megjelent szöveget nem lehetett úgy értelmezni, hogy Hitler-
ről szól. Tudja, hogy Szabó Lőrinc versfordításainak folyamatosan megjelent kötetei-
ben végig bent maradtak a zsidó költők művei.

Szabó Lőrinc kérdése: milyen benyomást tett tanúra budapesti látogatása alkalmá-
val dr. Carl Rothe, a weimari íróegyesület vezértitkára?

Tanú: Emlékszik arra, hogy Thomas Mannt dicsőítette, teljesen szabadelvű, fel-
világosodott ember volt, gúnyosan beszélt a poroszokról. Meglepő volt, hogy így mer 
beszélni. Franciául beszélt. Kérdezték, hogy ki fogja megnyerni a háborút, mire azt 
felelte, hogy: azt mondhatja, amit a közhangulat, hogy fél, hogy nem a németek.350

Szabó Lőrinc: Magyarországon megalakult az Európai Író Egyesülés tagozata, ahogy 
a németek kívánták?

Tanú: Nem alakult meg. A megalakítást Szabó Lőrinctől várták, de ő nem csinálta 
meg.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
A bizottság az ügy tárgyalásának folytatására szeptember 20-ának déli 1/2 1 óráját 

tűzi ki.

Az ülés 1/2 4 órakor véget ért.351

348 Pontosabban: olyan változtatás, ami Hitlerre vonatkoztatható lenne. Szabó Lőrinc ugyanis minden köz-
lés esetén mindig változtatott a húszas években írott versein.

349 Szabó Lőrinc téves emlékezete, lásd e fejezet 12. számú jegyzetét.
350 Illyés Gyula naplójegyzeteiben ekképpen írta le a Rothéval töltött időt: 1944. „Január 28. Szabó Lő-

rincéknél. Lőrinc elmondta Carl Rothe nevű német regényírónak Németh László elméletét, hogy a magyarok 
kissebségben vannak hazájukban. A német végre megérti. – Kit tart itt köztünk igazi magyarnak? – kérdi Lőrinc. 
A német gondolkodás nélkül rám mutat. – Attila fia lehetne! – És ő? – mutat Lőrinc Veres Péterre. – Német 
paraszt is lehetne. Éppúgy francia is. – És ő, Németh? – A jellegzetes írófej. Kitenyésztett (mutatja ezt kézzel 
is). – És én? – kérdi magára Lőrinc. – A városi. A letagadhatatlan nagyvárosi.”

351 A megtartott tárgyalásról Szabó Lőrinc a Naplóban ezt írja: „Szerdán, 12-én egész délelőtt dolgoztam 
még, írtam, gépeltem, készültem a fél egyes tárgyalásra. Kisklára, bár betegen, velem jött, hadd lássák, hogy 
szabadon van! Nagyklára természetesen velünk. Autóbuszon Farkas Ferencért, a Földhitelintézetben nem értem 
el, már azt hittem, megfeledkezett; később kiderült, hogy épp ő került sorra szónokok közt a parlamentben s ez 
késette meg. Az Újságíró-szövetség előszobájában ott volt Stella, Szegi, Illyés, Baranyai Erzsike, Szegi Böske, 
Pap Károlyné, Horvát Henrik, Fodor József, és a ronda eső ellenére eljött Gomba is, aminek nagyon örültem, 
igen »dekoratíven« hatott a jelenléte, hisz ő volt annak idején Az Est-lapok elnökasszonya. Egy után érkezett 
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Balassa Pálné jegyzőkönyvvezető
Mihályfi elnök
Dobándy Károly dr.
Rátkai Károly
Brüll
Pakots György
Hirmann József

J e g y z ő k ö n y v

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagjainak igazolására az Igazolóbizottsá-
gok központi titkársága által kiküldött bizottság 1945. szeptember 20-án a Szövetség 
Vilma királynő út 16. sz. a. helyiségében tartott üléséről. – Jelen vannak: Mihályfi 
Ernő dr., Rátkai Károly dr., Peller Imre dr., Hirmann József, Dobándy Károly, Brüll 
Dániel dr. és Pakots György.

Mihályfi Ernő dr. 1/4 1 órakor megnyitja az ülést.
Szabó Lőrinc ügyében folytatja a bizottság az 1945. szeptember 12-én felfüggesz-

tett tárgyalást.
Mihályfi Ernő dr. bejelenti, hogy a szeptember 12-i tárgyalás óta 2 cikk látott nap-

világot, egy a Népszavában, egy a Világban. Minthogy részletes adatokat a cikkek 
nem tartalmaztak, felkérte a bizottság a Népszavát, hogy egy megbízottja a mai tár-
gyaláson jelenjék meg. Ezen felhívásra meg is jelent Szabó István. A Világban meg-
jelent cikk íróját, Bodó Bélát,352 megidézte a bizottság, Nagy Sándor353 mérnök önként 
jelentkezett tanúkénti kihallgatás céljából.

Farkas F. Fél kettőkor került sor rám. Bírák: dr. Brüll, ügyész, Mihályfi Ernő, kisgazdapárt, elnök, Hirmann, 
szoc. dem., Rátkai Károly dr., polg. dem., Farkas Ferit, nemzeti paraszt, már mondtam, Aranyossy Pál dr., 
a kommunista, volt elnököm az írói igazolásnál, nem jelent meg. Adatfelvétel után részletesen ismertettem májusi 
első védőbeszédemet; aztán az újságíróskodásomról kezdtem felolvasni a másodikat; ennek közepén a már sokszor 
hiába fáradó s türelmetlen tanúk érdekében az elnök megszakított, hogy majd később folytatjuk, s közbeiktatta 
a tanúkat. Stella kezdte, igen becsületesen, jól. Utána Gomba, nagyon asszonyosan, okosan, melegen, nem csa-
lódtam benne tehát a nyilvánosság előtt sem. Papnéban sem. Végül Illyés: nagyon fontos volt. Utána több tanút 
a bizottság már nem kért s a tárgyalást jövő csütörtökre, 20-ra halasztotta. Addig beszerzik a Horthy-cikkeket. 
A hangulat jó volt.” Kisklára jelenléte: „a Világban látták a tegnapi lapban, a nagy összeesküvési tudósítás 
után, csevegő pár soros színházi hírecskében, hogy Gáborjáni Klárát, Szabó Lőrinc lányát az Andrássy 60.-ban 
kihallgatták, majd eleresztették! Édes…” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 194–195.) Kisklárát az 
úgynevezett Bilkei Papp Zoltán-féle összeesküvéssel kapcsolatban hallgatták ki, aki ugyanis Szabó Lőrincék 
ismerősének és szomszédjának, Bilkei Papp Lajosnak az unokatestvére volt, és a Szabó Lőrinctől kölcsönkért 
írógépet használta. A Világ szeptember 13-án ezt írta: „Ez az ügy a legerélyesebb nyomozást kívánja meg”. 
„Farkas [Mihály] államtitkár nyilatkozik a Világnak a leleplezett fasiszta összeesküvésről” címmel. A cikk vége: 
„Értesülésünk szerint a rendőrség ebben az ügyben kihallgatta Szabó Lőrinc leányát is, akit azonban a kihallga-
tás után elbocsátottak.” A nyomozás történetét a Népszava 1945. szeptember 23-i száma összegezi: „A hűvös-
völgyi fasiszta összeesküvők ügyében a rendőrség befejezte a nyomozást.”

352 Bodó Béla (1903–1970) a Pesti Napló újságírója volt, ekkor a Szabad Népnél dolgozik.
353 Nagy Sándor (1899–1961) mérnök, esztéta, 1934–1935-től élt együtt Lázár Júliával, de nem költöztek 

össze, édesanyjával külön élt mindkét ember. Háború előtt a Századunknál olvasószerkesztői feladatkört látott 
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A bizottság tanúként kihallgatja:
Szabó István, Aggteleki u. 14/a., szül. Vinkovci, 1908., nős, hírlapíró, a Népszava 

munkatársa.
A Népszava tegnapi szerkesztőségi konferenciáján szóba került az igażolóbizott-

ság felhívása, de tekintettel arra, hogy a Népszava birtokában konkrét adatok nincse-
nek, érdemben újat nem is tudnak mondani.

Kérdésre kijelenti, hogy ez a Népszava üzenete arra a kérdésre, hogy vannak-e konk-
rét adatok a lap birtokában. Miután az üzenet nem tartalmaz tényeket, tanú véleménye 
szerint a kérdés elesik.

Saját személyében előadja, hogy az inkriminált németországi cikkeket nem olvas-
ta, ami írói működését illeti, amennyire ismeri verseit, esszéit, azokban kivetnivalót 
nem talált.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Nagy Sándor, Szemlőhegyi út 4/b. szül. Bpesten, 1899., nőtlen. A törvényes figyel-

meztetés után.
Szabó Lőrinccel 1944. év folyamán májusban kétszer vagy háromszor találkozott 

egy közös ismerős hölgy354 betegágyánál. Emlékszik egy találkozásukra, amikor Szabó 
Lőrinc a Magyarország egy példányát hozta magával, melynek a címlapján a kormány 
egy zsidóellenes intézkedése volt. Szó szerint nem emlékszik arra, hogy mit mondott, 
de olyan kijelentéseket tett, melyekből kitűnt, hogy a legteljesebb mértékben helyte-
leníti a dolgot és nagy deprimáltságot lehetett rajta észrevenni. A közös ismerős hölgy 
nagyon betegen feküdt a Pajor szanatóriumban,355 zsidó származású és nagyon nehéz 
anyagi viszonyok között volt. Amikor anyagi helyzete miatt nem tudta tovább fedezni 
a kórházi ápolás költségeit, Szabó Lőrinc felajánlotta, hogy a beteget magához veszi. 
Ez abban az időben a nehéz élelmezési viszonyok között amúgy is nagy áldozatot je-
lentett, de különösen nagyot, tekintettel a hölgy zsidó voltára. Amikor később a beteg 
a Wesselényi utcai zsidó szükségkórházban feküdt, majd meghalt, zsidó rokonai már 
nem tudtak intézkedni, keresztény ismerősei magára hagyták, Szabó Lőrinc magára 
vállalta a szükséges tennivalókat, lehetővé tette eltemettetését – akkor, amikor Rákos-
keresztúr már orosz kézen volt – a Farkasréti temetőben.

Szabó Lőrincet 20 év óta ismeri, nem politizált vele soha, úgy érintkeztek, hogy 
sok közös barátjuk volt, így: Pátzay Pál, Bernáth Aurél, Ascher Oszkár.

Kérdésre kijelenti a tanú, hogy mindig feltétlenül az üldözöttek mellett állt. Meg-
esketését nem kívánták, mellőzve.

Az ülés további folyamán a parasztpárt megbízásából Dobándy Károly helyett Far-
kas Ferenc vesz részt.

el. 1945-ben a Fővárosi Közmunka Tanácsnál miniszteri osztálytanácsos, utóbb az Építéstudományi Intézet 
tudományos főmunkatársa. 1947-ben szerzett esztétikából bölcsészdoktorátust. Az Építőipari és Közlekedési  
Műszaki Egyetem Vasszerkezetek Tanszékén docens volt. Infarktusban halt meg (életrajzi adatait testvére, Nagy 
István György mondta el, gyászjelentése a PIM Könyvtára aprónyomtatványtára Szabó Lőrinc hagyatéki le-
tétjében).

354 Lázár Júlia.
355 Pajor szanatórium: a VIII. kerületi Vas utca 17., a későbbi Balassa klinika. 1926 óta rákbeteg osztálya is 

nyílt, a rádiumos kezelést itt alkalmazták Magyarországon először.
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Vass László,356 Szemlőhegy u. 1., szül. Rozsnyó, 1906., 2 gyermek atyja. A törvé-
nyes figyelmeztetés után.

Szabó Lőrinccel 1939-től egy szobában dolgoztak az Esti Magyarország-nál. Mint-
hogy egy szobában dolgoztak, ismeri társadalmi magatartását és irodalmi hitvallá-
sát. Amikor a nehéz idők jöttek, beletemetkezett versfordításaiba és verseibe. A szer-
kesztőségi munkában kevés részt vett, mindig szólítani kellett a közös szobába, mert 
állandóan a verseiben böngészett. Ismerte azt a működését is, amikor jöttek a még 
nehezebb idők, amikor segíteni kellett a kollégáknak, írótársaknak, Sárköziéknek, 
Kardoséknak stb., ő maga ment fel a minisztériumba. Ezt azért mondja el, mert olyan 
hírek jártak, hogy nem tett semmit Szabó Lőrinc az írótársai érdekében. Ezeket a szál-
lingózó híreket előtte is szóvá tette, mire azt válaszolta, hogy ha nem is harangozza 
ki, de cselekszik és felmutatta a kérvényeket és az eredményeket, melyeket elért a mi-
nisztériumban. Amikor katona volt, sokat szenvedett a militarizmus miatt. Amikor 
tanú Csehszlovákiában volt újságíró, ott nagyon jó ismeretségbe került Anton Sztra-
kával,357 kiről tudja, hogy levelezett Szabó Lőrinccel és fordította a verseit. A csehek 
nagyon szerették Szabó Lőrinc költészetét. Amikor a Szép Szó írógárdája Pozsonyban 
és Prágában járt, szóba került az is, hogy írókat is meghívnak, és akkor Sztraka felve-
tette, hogy Szabó Lőrincet is meghívják, de erre már nem került sor. Tanú Sztrakával 
kb. 1940-ig levelezett.

A Magyar Csillag-ban megjelent, weimari útjáról írt cikkeit ismeri. Ezekben a cik-
kekben kihangsúlyozta, hogy egész magasan az akkori Európa felett áll.

Kérdésre: Amikor kisebbségi sorsból Magyarországra jött, az volt az impressziója 
Szabó Lőrincről, hogy baloldali, a Pandora358 írótársaság szellemében. Azután, ami-
kor egy szerkesztőségben dolgoztak, nem volt ok arra, hogy ezt a véleményét meg-
változtassa.

A zsidó írók érdekében írásos közbelépés történt Szabó Lőrinc részéről. Tanú 
esküt tett.

dr. Kardos László, Vilma királynő út 20., szül. Debrecen, 1898., nős, két gyermek 
atyja. A törvényes figyelmeztetés után.

Szabó Lőrincet 1920 óta ismeri. 1920 táján, mint baloldali, csaknem marxista em-
bert ismerte meg, tudta, hogy az 1919-es diktatúrával rokonszenvezett. Később poli-
tikai érdeklődése elhalványult. Beszélgetések és ilyen tárgyú levélváltás folyt is kö-
zöttük, melyből kiderült, hogy politikai érdeklődése elhalványult. Amikor Gömbös 
átvette a hatalmat, akkor tanú éppen Pesten volt és megdöbbenten kérdezte a vélemé-
nyét. Szabó Lőrinc meglehetősen tájékozatlan volt, de jóhiszeműen fogta fel a hely-
zetet. Az volt a véleménye, hogy nem történt más, mint hogy proletár helyett népet 
mond. Később hallotta, hogy jobboldali hírét keltették, meg is kérdezte tőle levélben, 

356 Vass László (1905–1950) a szlovákiai Sarlós-mozgalomban indult, utóbb a Magyarország újságírója, 
1945-től a Kisgazdapárt sajtófőnöke.

357 Anton Straka (1893–1944) mártírhalált halt szlovák származású csehszlovák kultúrattasé a két világ-
háború között Budapesten. Az általa szervezett fordításokból állt össze a Cseh és Szlovák Költők Antológiája. 
Összeállította és sajtó alá rendezte Straka Anton. Bp., 1936. Az antológia ugyanebben azv évben megjelent 
Pozsonyban is, az Eugen Prager könyvkiadó kiadásában.

358 Szabó Lőrinc szerkesztette nemzedéki folyóirat 1927-ben: hat számot ért meg (az utolsó két összevon-
tan jelent meg).
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hogy mi ennek az oka, igaz-e. Erre azt válaszolta, hogy van néhány ellensége és azok 
keltik ilyen hírét. Amikor Budapestre jött, felkereste a szerkesztőségben. Ugyanez volt  
a válasz. A szállingó híreknek ellentmondott az, hogy amikor beszélt vele, magatar-
tásában nem érzett semmi változást. Neki és többi zsidó barátjának a könyveit min-
dig megküldte Debrecenbe. Amikor munkatáborba került és családját deportálták, ezt 
közölte Szabó Lőrinccel, aki kérés nélkül mindent elkövetett, hogy rajta és család-
ján segítsen. Családjával tudott levelezni, de amikor úgy nézett ki a helyzet, hogy 
orosz fogságba kerülve ez a lehetőség megszűnik, levélben megkérte Szabó Lőrincet, 
hogy értesítse családját arról, hogy mi az oka annak, hogy tőle nem kapnak levelet. 
Minthogy nem tudta, hogy levelét Szabó Lőrinc megkapja-e, másoknak is írt ilyen 
értelemben. Mint később kiderült, családja ezeket a leveleket megkapta, de Szabó Lő-
rinc levele volt az egyetlen, amelyen a feladó neve és lakcíme fel volt tüntetve. Tanú  
érdekében eljárt a kabinetirodában és a minisztériumban, és hallotta később, hogy mi-
nisztériumban milyen eréllyel védte érdekeit és csak az októberi események közbe-
jötte volt az oka annak, hogy nem segíthetett rajta. Tudja, hogy nemcsak az ő, hanem 
mások érdekében is tett lépéseket. Kérdésre kijelenti tanú, hogy Szabó Lőrinc eljárása 
érdekében 1944. június–július hónapban lehetett.

Szabó Lőrinc bemutat egy levelezőlapot, melyet ő írt névaláírással 1944. október 
4-én Kardos Lászlónénak Bécsbe.359

Tanú esküt tett.
Horvát Henrik, Benczur u. 1., szül. Kolozsvár, 1877., nős. A törvényes figyelmez-

tetés után.
Szabó Lőrinc politikai állásfoglalásáról csak azt tudja mondani, amit hallott, mert 

24 év óta, amióta ismeri, politikai megjegyzéseket nem tett, sem antiszemita, sem 
jobb-, sem baloldali kijelentéseket, csak irodalmi kapcsolatban állottak. Egyébként 
úgy tudja, hogy zsidóknak segítségére volt anélkül, hogy azok felkérték volna vagy 
csak tudtak volna róla. Ezzel kapcsolatban felolvassa Szabó Lőrinc 1944 augusztusá-
ban hozzá intézett levelének egy részét,360 melyben Szabó Lőrinc közölte vele, hogy 
Kardosék, Sárközi, Gellért, Péchy Blanka stb. ügyében beadványt intézett halasztás 
végett a minisztériumhoz és az akció reményteljesnek látszik. Tanúról a levél szerint 
a beadványban igen szépen írt, mindenképpen fáradozott azon, hogy tovább dolgoz-
hasson, Hlatkyhoz361 egy négyoldalas beadványt küldött. Rossz anyagi helyzetében 
segítségére volt. Tanúnak az a véleménye, hogy egy konok antiszemita nem tud olyan 
hangon írni zsidó barátjáról, mint amilyen hangon Szabó Lőrinc Hlatkynak írt. Hlat-
kytól, aki akkor miniszterelnökségi államtitkár volt, azt kérte a részére, hogy dolgoz-
hasson.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Markos Erzsébet, Nagyajtai u. 1/b., szül. Bpesten, 1900. A törvényes figyelmez-

tetés után.

359 Kardos Lászlónénak a munkaszolgálatba küldött német nyelvű levelezőlap, rajta a német ellenőrzés 
számai és pecsétje az MTAKK Ms 4679/5. szám alatt. A levelet lásd Az igazolási tárgyalás dokumentumai című 
alfejezetben.

360 Lásd az 1944. augusztus 2-i, korábban idézett levelét e fejezetben.
361 Hlatkyról lásd előbb a 168. számú jegyzetet.
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Szabó Lőrincet 17 év óta ismeri, igen jól, mert voltak idők, amikor naponta együtt 
voltak. Pontosan látta emberi és költői fejlődését, amin ezen idő alatt keresztülment. 
Ahhoz az írói társasághoz tartozott, amely náluk megfordult, és akik közé tartozott 
Illyés Gyula, József Attila stb., akik felette voltak a napi politikának. Soha nem politi-
zált, mindig az örök dolgok érdekelték. Tele volt zsidó barátokkal, akik ragaszkodtak 
hozzá az utolsó percig. Kátai Miklós362 ellenszenvét azzal tudja magyarázni Szabó Lő-
rinccel szemben, hogy habár antiszemita kijelentést soha nem tett, de a háború előtti 
nyugodtabb időkben előfordulhatott a vita hevében egy-egy olyan megjegyzése, amit 
a zsidók nem hallottak szívesen.

Nem lehet mondani, hogy Hitler-barát volt, mert mint ember és mint költő pesszi-
mista volt, akiről elképzelhetetlen ez a vád.

Tanúnál volt egy „illegális szálloda” és Szabó Lőrinc hozta oda az emberek egy 
részét, Szabó Lőrinc tudta azt, hogy a tanú és fivére kommunisták, habár előtte rész-
letekről soha nem beszéltek. Tanú a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége II. ker. 
szervezetét vezeti.

Tanú szerint Lőrinc egy olyan ember, aki a maga teremtette világban él, amely 
minden politikától mentes, ún. osztálytalan társadalomban. Cikkeiben mindig a jelen 
volt ismertetve, azt nem írta meg, hogy az események hova fognak vezetni, ő lefény-
képezte az eseményeket.

A Vezér c. versét ismerte, nagyon régi időben volt az, amikor ezt a versét látta. Tanú 
Szabó Lőrinc társaságában mindig baloldali emberek között volt, jobboldali emberrel 
társaságában soha nem találkozott.

Tanú fogadalmat tett.
Szegi Pál, Branyiszkó út 11., szül. Bpesten, 1902., két gyermek atyja. A törvényes 

figyelmeztetés után.
Előadja, hogy zsidó íróknak segítségükre sietett üldöztetésükben és tanúnak ilyen 

irányú tevékenykedésében segítségére volt. Ilyen esetek voltak: Zelk Zoltán, Fenyő 
László, Pap Károly. Olyan leveleket kapott Szabó Lőrinctől, melyekkel felment az 
illetékesekhez és ezek alapján néhány heti haladékot és így menekülési időt kaptak. 
Zelk Zoltán,363 aki tanúnál bújt, bizalmas értesítést kapott, hogy onnan el kell mennie 
és akkor Szabó Lőrinc útján találtak más búvóhelyet. Ugyanez történt Fenyő László 
esetében. Általában azt tudná mondani, hogy szemlélete lényegében humanista szem-
lélet volt. Volt ebben a szemléletben valami szenvedélyesség, ami mindig esztétikai 
szenvedélyesség volt. Pótlólag említi a tanú, hogy Gelléri Andor Endre ügyében is 

362 Az újságírói igazolás alatt a Szabad Népben ez a „kis hír” jelenik meg, szeptember 12-én: „Szitnyai 
Zoltán író, a Népbíróság előtt megtartott tárgyaláson azzal védekezett, hogy anyagi okokból lépett az Új Ma-
gyarország kötelékébe, de »a lap szelleme idegen volt egyéniségének«; Kátai Miklós népügyész vádbeszédében 
hangoztatta, hogy a magyar írógárdából Szabó Lőrincen és Erdélyi Józsefen kívül csak Szitnyai állott azok 
közé, akik a németek új »Európa-rendjét« helyeselték. A Népbíróság Szitnyait ötévi kényszermunkára ítélte.” 
Szitnyai Zoltán (1893–1978, Salzburg) író, egy év múlva kegyelemben részesült, büntetése letöltése után pályá-
ját (1949 után) Nyugaton folytatta.

363 A PIM Kézirattára hagyatéki letéti anyagában megmaradt a Zelk Zoltán ügyében írott, és éppen Szegi 
Pál akciójára hivatkozó levél. (Az irat másolatát a címzett Romhányi Gyula juttatta el Szabó Lőrincnek 1947. 
július 24-ei levelében.) Közöltem in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 250. A levelet lásd Az igazolási 
tárgyalás dokumentumai című alfejezetben.
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eljárt Szabó Lőrinc.364 Szabó Lőrincet kb. 25 esztendeje ismeri, tiszta embernek tartja, 
mint akinek a politika vonalán semmi lényeges élménye nem volt, viták politikáról  
ritkán voltak, apolitikus ember volt. Egy családi ügyben is segítségére volt, apósa ügyé-
ben és egy olyan közbenjáró levelet adott, melynek alapján el tudott vidékre jutni.

Kérdésre: Veszélytelen nem volt a zsidók érdekébeni közbenjárás, mert abban az 
időben a közbenjáróra vetett sötét árnyékot az ilyen eljárás.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Hajnal Györgyné, Ábrámovics Ilona, II. Görgey Arthur u.365 33/b., szül. Vác, 1905., 

férjezett. A törvényes figyelmeztetés után.
Előadja, hogy Szabó Lőrinc vele íratott egy kérvényt zsidók érdekében Mester Mik-

lóshoz és kérte becsületszavát arra, hogy nem szól senkinek. A kérvényben Sárközi, 
egy debreceni öregember és még több deportált neve szerepelt. Tanú megjegyezte, 
hogy a kérvény beadásának most, amikor az illetőket már deportálták, nem sok értelme 
lesz, miért nem előbb tett lépéseket. Szabó Lőrinc erre azt mondta, hogyha gondolja, 
hogy nincs értelme, akkor talán ne írják meg. A kérvényt mégis elkészítették. Tanú 
előbbi észrevételét közölte Kárpátival366 is, megjegyezve, hogy akkor kellett volna 
lépéseket tenni, amikor még nem vitték ki őket az országból.

Kérdésre: Nem emlékszik arra, hogy mely időtől kezdve lehetett mentesítéseket 
kérni, de azt tudja, hogy Heltaiéknak már a kérvény leírása előtt felajánlották a men-
tesítést.

A felmutatott, 1944. augusztus 2-án kelt kérvénymásolatról megállapítja tanú, hogy 
ez az, amit Szabó Lőrinc neki diktált.

A másolat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.367

Dr. Kardos László bejelenti, hogy Kardos Albertet június közepén vitték el és ez 
év január vagy február havában halt meg. Gázkamrába nem került, habár 84 éves volt.

A bizottság megállapítja, hogy Horvát Henrik, Gyergyai, Sárközi, Péchy Blanka 
ügyében sem történt későn az intervenció.

Tanú: Valószínűnek tartja, hogy Szabó Lőrinc őt akarta piszkálni akkor, amikor 
egy ízben azzal jött ki a másik szobából, hogy tudja-e, hogy bent arról beszéltek, hogy 
őt, tanút, ki akarják irtani. Majd később nevetve kijelentette, hogy csak viccelt, de ta-
nút ez nagyon bántotta.

Előtte mondta Konkoly Kálmánnak,368 hogy „Képzeld, azt mondják rólam, hogy 
én filoszemita vagyok, pedig te tudod, hogy én mennyire utálom a zsidókat.” Amikor 
Németországból hazajött, a szerkesztőségben direkt német propagandát csinált. Azt 
mondta, hogy Németországban minden van, legalábbis a külföldiek részére. Német-
országba leveleket íratott vele és meghívott német embereket.

364 A Gelléri-ajánlás a Magyarország céges papírján a régi, Pandora-beli együttműködést idézi, majd egy 
kis jellemrajzot is rögtönöz írói alkatáról. A szöveget a Szabó Lőrinc-hagyatékban talált dokumentum alapján 
idéztem monográfiámban (Útkeresés és különbéke, i. k. 327.). A levelet lásd Az igazolási tárgyalás dokumen-
tumai című alfejezetben.

365 Görgey Arthur utca: utóbb Varsányi Irén utca.
366 Kárpáti Aurél.
367 Lásd Az igazolási tárgyalás dokumentumai című alfejezetben.
368 Konkoly Kálmán (1912–1970, München), újságíró, a Magyarország állandó munkatársa (1951 és 1957 

között a Szabad Európa Rádió szerkesztője).
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Kérdésre kijelenti, hogy a szerkesztőségben nem vett észre olyan magatartást, sem 
másokkal, sem saját személyével kapcsolatban, amelyből antiszemita voltára lehetett 
volna következtetni.

Kérdésre kijelenti, hogy soha semmit Szabó Lőrinc a vállalatnál ellene nem tett. 
Megesketését nem kívánták, mellőzve.

Szabó József, Pusztaszeri út 18., szül. Martonvásár, 1910., nős, két gyermek atyja, 
hírlapíró. A törvényes figyelmeztetés után.

Szabó Lőrinc politikai állásfoglalását nem ismeri. Naplóját átnézte, de abban Szabó 
Lőrinc neve politikai vonatkozásban nem szerepel. A naplóban a Magyarországtól 
mint exponált németbarát, Kokas Miklós369 szerepel. Minthogy a Magyarország-
hoz volt tanú beosztva, Szabó Lőrinc szerkesztője volt, jó címeket adott cikkeinek, 
utasításokat adott, hogy hova menjen, riporteri működésének mindig hasznára volt; 
nagyon jó költőnek tartotta. Soha nem tapasztalta azt, hogy a szerkesztőségben el-
hangzott kijelentéseket tovább vitte volna, pedig a viták hevében elhangzottak olyan 
kijelentések, melyek tovább mentek, de soha nem Szabó Lőrinc vitte szét azokat.

Kérdésre: Feltétlenül kollegiális viselkedésűnek tartotta Szabó Lőrincet. Ugyan-
azon a fanyar hangon, amely Szabó Lőrinc költészetében megnyilvánult, hangzottak 
el kijelentések részéről a szerkesztőségben is.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
Mihályfi Ernő dr. hivatalosan bejelenti, hogy Major Róbert370 közlése szerint Szabó 

Lőrinc ellen eljárás folyamatban nincs.
A bizottság ismerteti a Vezér c. versnek a Pesti Napló 1928. szept. 16-i számában 

megjelent szövegét. Hitelesített másolatban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Ismerteti 
a bizottság továbbá ugyanezen versnek a Harc az ünnepért c. verseskötetben, 1938-ban 
megjelent szövegét.

Szabó Lőrinc: Felépítésében, tartalmában, elvontságában, gondolatmenetében a két 
szöveg azonos. A később megjelent szöveg az előző változattal szemben csak gazda-
gabban hozza azt a kissé gyermeteg drámai szituációt, egy lélek analízisét. A vers egy 
lélekrajz és semmi köze a politikához.

Pakots György előadja, hogy Szabó Lőrinc cikkeit átnézte a Pesti Napló-ban, 
Az Est-ben és a Magyarország-ban, és semmi olyat nem talált, amit a legjobban mér-
legre téve is komolyan kifogásolható lenne. A cikkek közönséges tudósítások voltak, 
melyekben Szabó Lőrinc annyiban adta önmagát, hogy a cikkeket feldíszítette. A leg-
súlyosabb megállapítás az volt, hogy egy Hitler-beszédről azt írta, hogy a hatalmas 
beszéd a rögtönzés és az előadás remeke volt. Ez a megállapítása a Pesti Napló 1939. 
május 2-i számában jelent meg.

Brüll Dániel dr. ismerteti Szabó Lőrinc következő cikkeit:
1939. május 2., Az Est
1939. augusztus 26., Magyarország
1941. március 7., Magyarország

369 Kokas Miklós a Magyarország belső munkatársa volt.
370 Major Róbert (1896–1985, Budapest) újságíró, közgazdász, politikai író. Igazságügyminisztériumi 

tanácsos, a Kis Újság és a Közgazdaság szerkesztője. 1947-ben Nyugatra távozott. 1945-ben a Népbíróságok 
Országos Tanácsának sajtófőnöke.
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1939. május 3., Az Est
1939. április 29., Magyarország
1939. április 29., Pesti Napló
1941. március 9., Magyarország
1941. május 20., Magyarország
1941. május 7., Magyarország
1941. május 29., Magyarország
1941. március 6., Magyarország; 22 nemzet 6800 kiállítója a lipcsei vásáron c. cik-

kében nagyon szépen írt az orosz pavilonról.
Szabó Lőrinc: másnap, amikor a tudósítás megjelent, a külügyből felhívták, és meg-

intették a szerkesztőséget, hogy az orosz pavilonról legfeljebb hat sort lett volna sza-
bad írni.

1939. május 2., Magyarország
1939. május 2., Az Est
1939. május 1., Pesti Napló
1939. április 30., Magyarország
1939. április 30., Az Est
1938. augusztus 25., Az Est
1938. augusztus 24., Magyarország
1938. augusztus 23., Az Est
1938. augusztus 26., Magyarország
1938. augusztus 26., Az Est
1938. augusztus 25., Pesti Napló
1938. augusztus 23., Pesti Napló
1938. augusztus 24., Pesti Napló
1938. augusztus 27., Pesti Napló
1938. augusztus 27., Az Est
1958. augusztus 28., Pesti Napló
1938. augusztus 28., Az Est
1938. augusztus 28., Magyarország
Pakots György: A Magyarország volt szerkesztőségében emberi számítás szerint 

minden cikket látott.
Rátkai dr.: 1938–39 után 1941-ben a lipcsei vásárról és a frankfurt–berlini látoga-

tásról371 írt cikkeket.
Szabó Lőrinc: Bodó Béla cikkében volt egy kijelentés, mely szerint a Pesti Napló 

szerkesztőségét kényszerítette a cikk közlésére. Megállapítja, hogy ez nem így volt. 
Egyetlen német követet sem ismert meg az elmúlt évek alatt. Wolff excellencet,372 akit 
minden újságíró ismert, nem ismerte. Goethe-érmet vagy érdemrendet nem kapott.

371 A Nemzeti Színház németországi látogatásáról.
372 Gustav Wolff követségi tanácsos a budapesti német képviseletnél a harmincas évek második felében 

és a negyvenes években. Weesenmayer birodalmi megbízott 1944. április 10-i táviratában külügyminisztériu-
mának jelenti a követség munkatársainak beosztását, Gustav Wolffról azt jelenti, hogy: „követségi tanácsos 
különmegbízott” (A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. 
Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky 
Lóránt, Juhász Gyula. Kossuth Kiadó, Bp., 1968. A „nem ismerte” kitétel természetesen több értelmű. Mert 
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A bizottság az ügy folytatólagos tárgyalását szeptember hó 25-re tűzi ki, mely tár-
gyalásra megidézi Bodó Bélát.

Az ülés 1/2 4 órakor véget ért.373  
K. m. f.

Balassa Pálné jegyzőkönyvvezető
Mihályfi elnök
Brüll Dániel dr.
dr. Rátkai Károly
Dobándy
Hirmann József
Pakots György
dr. Peller Imre
Farkas Ferenc

ha igaz a Reggeli Magyarország 1943. június 6. vasárnapi számának híre, hogy 5-én tartotta a Magyar–Német 
Társaság a margitszigeti Palatinus szállóban akkori félévi utolsó klubösszejövetelét, és azon tényleg ott volt 
Szabó Lőrinc, és akkor már nem Münchenben tartotta az előadását, akkor ott „találkozhatott” a híradás szerint 
résztvevő Wolff titkos tanácsossal is; persze, saját tapasztalatomból is tudom: egy-egy fogadás, követségi ren-
dezvény nem jelenthet minden jelenlévővel való érdembeli kapcsolatfelvételt.

373 A második tárgyalási napról ezt írja a Naplóban Szabó Lőrinc: „Tegnap pedig, csütörtökön, a második 
igazoltatási nap. Meglepetés: Nagy Sándor ott volt, a Júlia-ügyben vallott, roppant idegesen és félénken, de 
becsületesen. Derék ember. Azt hitte talán, hogy égő kráterbe ugrik alá; – annál jobban kellett becsülnöm benne 
a morális erőfeszítést! Neki is lehet egy »acélmagva«; még nálam is idegesebb. Utána a Népszava kiküldötte 
vallott, illetve tett bejelentést, egy Szabó István nevű snájdig szociáldemokrata fiú: konkrétuma, elismerte, nem 
volt. Horvát Henrik szívből, objektíven. Markos Erzsébet meglepett, most egyszerre valahogy kivirult ez az 
asszony, önálló lett, legjobb értelemben használ neki a radikális világ, az elnöklései is ilyesmit mutatnak. Ked-
ves, okos, baráti és becsületes volt. Szegi Pál okos, meleg, reális, egy kissé már mélypszichológus ilyen helyen. 
Neki is, M. E.-nek is kommunista jelvénye volt. Vass László ünnepélyesen vallott, mélyen, komolyan átérezve, 
nagyon becsületesen. Az elnök bejelentette, hogy hivatalos közlés szerint a népügyészségen ellenem semmi el-
járás nincs! S felolvasta a szlovákiai magyarság vezéreinek, a volt sarlósoknak valósággal lángoló nyilatkozatát 
rólam: utóbbi meglepett, mert íme kiderült, hogy az antibarbarus-szellemi-etikai műveim és állásfoglalásaim 
földi fegyvernek is jók voltak éveken át!! Szabó József hírlapírót a vád emberének hitték; fordítva történt, ked-
vesen, igazi újságírós humorral vallott. Előtte azonban rettenetes jelenet zajlott le: Hajnalnét idézte meg a bíró-
ság, nem tudom, kinek a kezdeményezésére, ez az asszony, kitűnő gépírónő, húsz éve ismerősöm Az Est-éktől, 
valami rémes dolgokat szedett elő, olyan stílusban, az elvakultság és – én így hiszem – hisztéria olyan fokán, 
hogy az csak ellenszenves lehetett, illetve élénken illusztrálta azt a lelkiállapotot, amely megmagyarázza azt 
a földagasztott gyűlöletet ellenem. Nem mondom el a részleteket, semmi kedvem hozzá, felejteni szeretném 
azt a nőt: tavaly augusztusban, s talán még azután is, ott dolgozhatott nálunk a Magyarországnál; tudtam, hogy 
érez, miket mond akkori világnagy hatalmasságokra, mivel vádol hálából a hátam megett; s természetesen nem 
ártottam neki. Most azonban ő ártott, ártani akart: »mikor a Sárközi-csoportért beadtam a kérvényemet, akkor 
azok már mind gázkamrában haltak…« – mondta, és így tovább. Szerencsére a bíróság szétszedte dühöngő 
állításait, sorra cáfolódtak a hiedelmei, Kardos László, már a közösség soraiból, cáfolt, sőt egyik-másik bizott-
sági tag is mintha elszörnyedt volna. Aztán az ülést keddre, 25-re halasztották. Hát izgulhatok tovább. (Ma még 
dolgozni szeretnék…) Szörnyű érzés, mikor – akár ilyen bizottság előtt is – az ember érdekében megesküszik 
valaki. Hiába nem hiszek, ez nagyon hat. (Markos E. különben tiltakozott, s így fogadalmat tett.) Elég nagy 
közönség volt jelen. Illyésné is, és sokan. Úgy érzem, még a szocdemekre is hatottak a valóság, igazság érvei.” 
(Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 198–199.)
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J e g y z ő k ö n y v

a Magyar Újságírók Szövetsége tagjainak igazolására az Igazolóbizottságok Központi 
Titkársága által kiküldött bizottság 1945. szeptember 25-én a Szövetség Vilma ki-
rályné út 16. szám alatti helyiségében tartott üléséről. – Jelen vannak: Mihályfi Ernő dr., 
Rátkai Károly dr., Farkas Ferenc, Hirmann József, Peller Imre dr., Brüll Dániel dr. és 
Pakots György.

Mihályfi Ernő dr. 1/2 1 órakor megnyitja az ülést.
Szabó Lőrinc ügyében folytatja a bizottság a szeptember 20-án felfüggesztett tár-

gyalást.
Bodó Béla, Lónyai utca 24., szül. Budapest, 1903., nős. A törvényes figyelmezte-

tés után.
Előadja, hogy annyit szenvedett és kínlódott az elmúlt rezsimben, hogy tudja, hogy 

mi a szenvedés és kínlódás, gyűlöli az üldözést és az embervadászatot, nem szeretne 
abban részt venni és ezért szeretné, ha a bizottság felmentené a tanúvallomási köte-
lezettség alól.

Mihályfi Ernő dr. elnök: A bizottság a Világ c. lap 1945. szeptember 16-i számában 
megjelent cikke alapján rendelte el a tanúkihallgatást és erre vonatkozólag szükséges-
nek tartja meghallgatását.

Tanú: Szabó Lőrincet 25 esztendeje ismeri és ebből – egy pár év kivételével – úgy 
ismerte, mint a demokrácia komoly harcosát. Hosszú éjszakákon keresztül vitatkozott 
vele a kommunizmusról, a demokráciáról, meggyőződéses jó baloldali volt. Elkövet-
kezett egy óra, amikor mindenki úszott az árral, és feltételezi, hogy nem is meggyő-
ződésből, talán nem is átgondoltan, talán azért, hogy érvényesüljön, talán azért úszott 
Szabó Lőrinc is annyira az árral, mint cikkében leírta. De itt is tud egy mentő körül-
ményt, hogy amikor bekövetkezett a legrosszabb, akkor számos embert megmentett.

A bizottság ismerteti a Világ-ban 1945. szeptember 16-án megjelent cikket. Tanú: 
A felolvasott cikkben írottakat generálisan Szabó Lőrincre is értette, részben rá is vo-
natkozik az, hogy istenítette Hitlert. Közben átnézte a Szabó Lőrinc által írott cikke-
ket és megállapította, hogy azok a háború előtti keletűek. Pontosan nem emlékszik, 
hogy melyik cikk volt az, de megjelenésük idején feltűnést keltettek cikkei. A felelős 
szerkesztők abban az időben Mester Sándor374 és Földi Mihály375 voltak. „Kiutazott 
Hitlerhez és tarsolyában egy csomó apotheózist hozott magával”, ez Szabó Lőrincre 
vonatkozott. „Elintézte a német követség útján, hogy a cikkek megjelenjenek.” Na-
gyon meg volt döbbenve, hogy ilyen cikk a Pesti Napló-ban megjelenhet, mire Földi 

374 Mester Sándor (1875–1958) újságíró, 1918 őszétől a Pesti Napló felelős szerkesztője. 1947-ben A toll 
mártírjai címmel a fasizmust leleplező cikkgyűjteményt adott ki.

375 Földi Mihály (1894–1943. október 16.) író, szerkesztő; 1924-től a lap megszűnéséig a Pesti Napló szer-
kesztője. Szabó Lőrinccel feszült volt a viszonyuk, de halála előtt megbékéltek (lásd Szabó Lőrinc: Vers és való-
ság, i. k. 104.: „Földivel, akivel a viszonyunk még évekig tovább romlott, 1943 (?) végén, értelmes emberekhez 
illő módon, egyszerre csak kibékültünk. Ebből azonban már egyikünknek sem lett sok haszna: őt rövidesen 
váratlanul megölte a szíve. Kibékülésünk egy Sváb-hegyről lejövő fogaskerekű-kocsiban történt, amelyben 
ő véletlenül pont elém telepedett le, s lehetetlen lett volna elkerülni, hogy ne szóljunk egymáshoz. Akkor már 
pórul járt cigányok voltunk mind a ketten.”
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azt mondta, hogy meg kell, hogy jelenjen, mert Szabó Lőrinc ezt illetékes helyen el-
intézte. Ezt Földi egy négyszemközti beszélgetés során mondotta.

Kérdésre kijelenti tanú, hogy nem tudja, hogy Szabó Lőrinc milyen viszonyban 
volt Földi Mihállyal. Felteheti azt is, hogy Földi maga is restellte ennek a cikknek 
a megjelenését, és ezért takarózott ezzel a kijelentéssel.

„Nyilatkoztak nem jobbra-balra, de mindig szélsőjobbra.” Ez Szabó Lőrincre vo-
natkozott. Ezek szóbeli nyilatkozatok voltak, de idézni nem tudja őket.

„Milyen hévvel magyarázta, hogy … benneteket ki fogunk irtani.” Szabó Lőrinc 
ezt tanúra értelmezte. Lehet, hogy ez egy szarkasztikus megjegyzés volt. Ezt magán-
ügynek tartotta, annyira, hogy ezután beszüntette Szabó Lőrinccel az érintkezést.

Megállapításait a tanú nem konkrét cikkre alapította, hanem valamennyi cikkre, 
amit átnézett, ezt a benyomást tette. Az a véleménye, hogy botolhatott Szabó Lőrinc, 
de olyan lelkes harcosa lesz a demokráciának, amilyen botlása előtt.

A cikk olvasása óta 5-6 év telt el, nagyon sok szenvedésen ment át azóta, sok ke-
serűség gyülemlett fel benne. Cikke megírásakor nem olvasta el újból Szabó Lőrinc 
megjelent írásait, hanem távlatból nézte a dolgokat, impresszió alapján írta a Világ-
ban megjelent cikkét.

Többek közt a Pesti Napló 1939. május 2-i számában megjelent Hitler, a szónok 
című cikkre is alapította azt a megállapítását, hogy istenítette Hitlert.

Farkas Ferenc kérdése: A Szabó Lőrinc ellen elterjedt hangulatot fogta-e össze 
a Világ-ban megjelent cikkében, anélkül, hogy konkrétan gondolt volna valamire?

Tanú: Nem. Azt hiszi, hogy Szabó Lőrinc naivságból írta ezeket a cikkeket, mert 
a Magyarország szerkesztője akart lenni. Utóbb hallotta, hogy felkérés nélkül is na-
gyon sok embernek segített és tanú szemében ezzel minden meg van bocsátva.

Hirmann József kérdése: Melyek azok a jobboldali sajtókörök, amelyekben Szabó 
Lőrinc mozgott?

Tanú erre nem emlékszik.
Szabó Lőrinc: Semmi opportunitás nem volt. Haszonszerzés, állásszerzés nem ve-

zette. Wolff excellencet nem is ismerte. Amikor Gombaszögi Frida kérésére ki-
küldték, Földi Mihályt személyesen megkérte, hogy húzza meg a cikkeit, alkalmazza 
a szükséglethez és ő a vezércikkek tónusához alkalmazta is. Földi és közte feszült 
volt a viszony, sokszor bántotta, sértette, megalázta, és lehetett benne az ingerültség-
nek bizonyos foka. Arra a kitételre, hogy „kiirtunk benneteket” nem emlékszik, de ha 
ezt mondta volna, őszintén sajnálja, de ilyen kitételt semmi esetre sem a maga nevé-
ben használt.

Tanú megesketését nem kívánták, mellőzve.
Zelk Zoltán, Balázs utca 29., Érmihályfalva, 1906., nős. A törvényes figyelmez-

tetés után.
1944 nyarán, amikor Mátraderecskén volt munkaszolgálatos, Szegi Páltól levelet 

kapott, melyben kéri összes adatait, mert Szabó Lőrinc el akarja intézni mentesítését. 
Amikor munkaszolgálatból megszökött, az első két napot Szegi Pálnál töltötte, ott 
nem maradhatott tovább, és amíg felesége és barátai más búvóhelyet kerestek számára, 
ez alatt az idő alatt Szabó Lőrinc segítségével talált helyen bujdosott.

Megesketését nem kívánták, mellőzve.
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Lőrinczy Szabolcs, Hieronymi út376 36., szül. Nyitra, 1899., nős, 1 gyermek atyja. 
A törvényes figyelmeztetés után.

A kultuszminisztériumban a zsidó tanárok, tudósok, írók mentesítése hozzájuk tar-
tozott. 1944 augusztusában nagyon sokat járt hozzá ez ügyben Szabó Lőrinc. Eljárt 
Kardos László, Kardos Albert, Tóth Árpádné, Nagy Zoltán, Rubinyi Mózes, Sárközi 
György érdekében és szinte erőszakosan követelte a mentesítést. Az előbb említett 
névsor nem tejes, eljárt még Szép Ernő és még mások érdekében. Összesen talán 
20 ügyben interveniált. Ilyen ügyekben nem sokan jártak hozzá.

Kérdésre: Tanú döntését a politikai államtitkár, Mester Miklós mindig elfogadta.377 
Az volt a megállapodás a kabinetirodával, hogy akit lehet mentesítenek. A mentesítést 
megakadályozni csak Tárczay Felicides Román378 igyekezett.

Szabó Lőrinc kérdésére: Amikor a mentesítésekhez a kormányzó hozzájárult, 
nagyon gyorsan akartak csinálni egy listát, ezen a listán rajta volt Sárközi György is, 
azért, mert tanú személyes régi barátja volt. Amikor az előterjesztés már elment, 
Szabó Lőrinc kérte, hogy telefonáljon Ballának,379 hogy Sárközi mentesítését sürgő-
sen írják alá. Tanú még mondta is, hogy megszerzi Szabó Lőrincnek azt az örömöt, 
hogy ő adhassa át a mentesítést Sárközinek.

Rátkai Károly kérdésére: Nevezettek érdekében történt intervenció az első napok-
ban, történt azután, hogy erről szó lehetett.

Tanú esküt tett.
Brüll Dániel dr. ismerteti a jegyzőkönyvhöz csatolt következő nyilatkozatokat:
A Szlovák Sajtókamara két tagjának levelét380 arról, hogy Szabó Lőrinc irodalmi 

munkássága a kisebbségi magyar életben, Szlovákiában, a demokráciáért, a szellem 
szabadságáért, az igazi humanizmus méltóságáért viselt harcukban egyik legnagyobb 
segítségük és megerősítőjük volt.

Dr. Frahne381 levelét, melyben megköszöni kilátásba helyezett részvételét a weimari 
írótalálkozón Szabó Lőrincnek, aki azt is leszögezte levelében, hogy végleges állás-
foglalását ott fogja ismertetni.

376 Hieronymi út: Határőr út.
377 A Lőrinczy Szabolcs által emlegetett intervenciót igazoló levelek hiteles másolata a tárgyalás jegyző-

könyvéhez csatolva a hagyatékában, MTAKK Ms 2277/50–51. A leveleket lásd Az igazolási tárgyalás doku-
mentumai című alfejezetben. Mester Miklós (1906–1989) 1944. április 30. és október 15. között a VKM állam-
titkára, aki ahol tudott, segített, amit az Izraelita Hitközség 1945. február 14-i köszönőlevele visszaigazolt.

378 Vitéz dr. Tárczay Felicides Román, miniszteri osztályfőnök, a VKM IX.(iskolai és társadalmi testne-
velés ügyek főosztály) főosztályvezető. 1942-ben a Leányifjúságot a honvédelmi nevelésre előkészítő csoport 
ügyosztály vezetője (valamint a Nemzeti Úszósport Alapítvány elnökhelyettese, elnöke: Béldy Alajos).

379 Miután Balla keresztneve nem szerepel a jegyzőkönyvben, az 1944-es alap és a kiegészített tiszti cím-
tárban (Az 1944. évi Magyarország tiszti cím- és névtára, Bp., 1944) két Balla jöhet számításba a miniszterel-
nöki hivatalban: Balla Pál a II. B osztály vezetője, az idegenbe szakadt magyarokkal foglalkozott, valószínűbb 
Balla István dr. miniszteri osztályfőnök, az elnöki osztály beosztottja.

380 A felolvasott nyilatkozat a tárgyalás hiteles másolatához csatolva a hagyatékban, MTAKK Ms 2277/71. 
A nyilatkozat szövegét lásd Az igazolási tárgyalás dokumentumai című alfejezetben.

381 A PIM Kézirattárában V. 4341/6. szám alatt őrzött noteszok egyikében: Dr jur. K. H. Frahne Legati-
onssekretär an der Deutschen Gesandtschaft, Bp., Rózsa u. 61. A hagyatékból az MTAKK két levelet őriz 
Dr. Frahnétól, a Deutsche Gesandtschaft Budapest céges papírján (Ms 4680/289 és 290.). Az első a felkérés  
a részvételre. Lehetséges, hogy a két levél között megszületett a visszajelentkezést igazoló levél, de ezt a hagya-
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Gelléri Andor Endréné két levelét, dr. Nagy Zoltán, Kardos Mária, Moldvai Klára, 
Keresztury Dezső, Péchy Blanka, Szép Ernő, Gáspár Endre, Kardos László és dr. Bas-
sola Zoltán levelét.382

Felolvassa Brüll dr. a pozsonyi Esti Újság 1940. karácsonyi számában megjelent, 
Szabó Lőrinc üzenetét a szlovákiai magyarsághoz.383

A Szózat 1940. november 18-i számában Szabó Lőrincet támadó cikket.384

Ismerteti továbbá Brüll dr. a Magyar Csillag 1942. december 1-i számában Búcsú 
Weimartól címen megjelent írást,385 mely politikumtól teljesen mentes. Az arisztokrá-
cia válsága és jövője című kötetben 1942-ben Életfogytiglani arisztokrácia c. mun-
káját.386

Szabó István: Figyelembe veendő Szabó Lőrinc ügyében az, hogy az a lapvállalat, 
amely őt kiküldte, mindig szoros kapcsolatot tartott fenn a német kultúrával, lévén 
zsidó lap, amely a német kultúrát Magyarországon mindig sokra tartotta. Ha Szabó 
Lőrinc egy más lapnál lett volna, akkor függetlenebbül vizsgálhatta volna a fasizmus 
előretörését, és már akkor észrevette volna ennek a politikai iránynak jelentkezését, 
amikor a Pesti Napló-ék Mussolinit dicsőítették. Tekintettel arra, hogy Szabó Lőrinc 
szellemi rangjánál és képességeinél fogva hamarabb és még világosabban megláthatta 
volna a fasizmus jelentkezését és veszedelmes voltát, az igazolás alatt álló költőt fed-
déssel kérte igazolni.

Mihályfi Ernő dr.: Ez az igazolóbizottság dolga.
Szabó István: A szóban forgó Hitler, a szónok c. cikk jó színben tünteti föl Hitler 

Adolfot. Ez hiba volt. Szabó Lőrincnek meg kellett volna találni az alkalmat arra, hogy 
Hitlert elítélje és szerepét veszedelmesnek és bűnösnek bélyegezze meg.

Bodó Béla: Tiltakozik az ellen, hogy a kérdést zsidó szempontból állítsák be. Nem 
azt kell nézni, hogy milyen körökben olvasták a Pesti Napló-t, hanem azt, hogy ez egy 
lap volt, amit kinyomtattak és bárki elolvashatta.

Szabó Lőrinc: 1938-ban egy államfőről hogy lehetett volna elítélően nyilatkozni? 
Ami a németeknél elítélendő volt, azt elítélte azzal, hogy hallgatott róla és másról 
beszélt.

tékban eddig nem találtuk, nincsen a PIM Kézirattárában a hagyatéki letétben sem. Egy harmadik levél a PIM 
letéti hagyatékából került elő, ez pedig a repülőútra vonatkozik.

382 A levelek ismertetése a tanúk jelenlétében, illetőleg előzetes engedélyükkel történt. Ugyanis a közben 
egy ideig Szegeden tanító Moldvai Klárának 1945. december 2-án ezt írja Szabó Lőrinc: „Az újságírói igazo-
lásnál Szép Ernő, Keresztury Dezső és mások tíz–húsz baráti levele közt magától is felolvasott az ügyész egy 
levélrészletet. Ez tévedésből került a kezébe, de szintén jól jött. Tudom, hogy bizonyára készséggel engedélyt 
adott volna a felolvasására, de minthogy nem kértem s nem is volt már szükség rá, feszélyezett a rögtönzés. Szó-
val: bocsásson meg érte… Jó társaságban szavazott vele rám!” In: Szabó Lőrinc és felesége levelezése, 2. kötet, 
i. k. Jegyzetek, 547–548. (A levél xeroxos másolatát átadtam a MTAKK számára: MTAKK Növ. sz. 5/2005.) 
A Szép Ernő írta levelet fentebb idéztem, lásd a 234. számú jegyzetet. A többi levél az MTAKK-ban található. 
A levelek nemcsak a dokumentáláshoz voltak szükségesek, de – mint belőlük is kiderül – a közlekedés még 
bizonytalan volt, és nem volt biztonságos.

383 Megjelent: pozsonyi Esti Újság, 1940 karácsonya. A szöveget lásd Az igazolási tárgyalás dokumentu-
mai című alfejezetben.

384 Lásd részletesen az „…úgy éreztem magamat, mint egy keresztrefeszített” című fejezetben.
385 Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 679–692.
386 Szabó Lőrinc: Életfogytiglani arisztokrácia, megjelent: Az arisztokrácia válsága és jövője. Ankét. 

Aurora Kiadó, Bp., 1942, 53–56., kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 692–695.



397

Pakots György kérdésére, hogy tagja volt-e a Turul Szépmíves Céhnek? Nem 
tudja, de azt hiszi, hogy nem; ha mégis, akkor csak valami tiszteletbeli tag lehetett. 
Azt tudja, hogy oda friss szellemet, szociális irányzatot akartak bevinni és felkérésre 
egyszer felolvasott teljesen ártalmatlan és veszélytelen verseket387 és ennek következ-
tében nincs kizárva, hogy valami tiszteletbeli tag lehetett.

Pakots György: Amikor Az Est-et elégették, tagja volt-e a Turul Szépmíves Céhnek?
A vers felolvasása az égetést követően történt, ahhoz semmi köze nem volt. A Tu-

rul előadással párhuzamosan a Miefhoe-ban388 is előadást tartott.
Pakots György: Milyen rangban szerelt le, mint katona?
Mint hadnagy szerelt le, 1938-ban tizedes volt.389

Pakots György: Lillafüreden390 milyen baloldali író volt jelen?
Illyés, Darvas, Erdei Ferenc.
Pakots György: Hitler, a szónok c. cikke témáját választotta, vagy utasításra írta?
Politikai írás helyett arról beszélt, hogy milyenek a szónok mozdulatai, milyen 

a hangja stb.
Pakots: Hitler, a szónok c. cikkének lehetett egy bizonyos hatása az olvasóra. Ha 

ezt a hatást előre látta volna, a cikke megírásakor, változtatott volna a szövegen?
A cikkben közölt kifejezések helytállóak voltak és azok ma is. Igaz volt, de hogy 

ezt és a többieket megírta, rendkívül sajnálja.
A bizottság újból ismerteti a Hitler, a szónok című cikket, amely a Pesti Napló 

1939. április 29-i számában jelent meg.
Szabó Lőrinc folytatja a szeptember 12-én írásban a jegyzőkönyvhöz csatolt vé-

dekezésének előterjesztését.
A bizottság zárt ülést rendel el.
Zárt ülés után a bizottság kihirdeti a külön íven fogalmazott és a jegyzőkönyvhöz 

mellékelt határozatot.
Az ülés 1/2 4-kor ért véget.391

387 Lásd a Turullal való kapcsolatáról Egy vers vágóasztala című fejezet 15–18. számú jegyzeteit.
388 Miefhoe: Magyar Izraeliták Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete, amely különösen 

a harmincas években volt aktív ellenpontja a Turulnak, 1948-ig működött. A jegyzőkönyv Új Írás-beli publiká-
ciójában a betűszó téves feloldását tételeztem fel.

389 Az első világháború végén a tüzérségtől szerelik le tizedesi rangban. A hadnagyi kinevezésről „Buda-
pest, 1941. évi május hó 31-én” a M. kir. „Bercsényi Miklós” 2. honvéd tábori tűzérosztálynál 1941. január 1-jé-
vel hadnaggyá nevezték ki. Íróasztalában az erről szóló értesítést megtaláltam, valamint a Honvédségi Közlöny 
1941. május 27-i, 23. számát, amelynek a 294. oldalán jelenik meg hivatalosan a kinevezése. Szolgálati idejét 
tekintve 1944-ben automatikusan megkapta a főhadnagyi kinevezést is, de mivel az már a német megszál-
lás idejére esett, nem igazolták utóbb. Katonaságáról lásd Naplóját, Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, 
i. k. 11–16., valamint az „…úgy éreztem magamat, mint egy keresztrefeszített” című fejezetet.

390 A már említett 1942. őszi konferencián.
391 Erről a tárgyalási napról csak röviden ír a Napló: „Reggel fürödtem, csoda, de volt víz, ha kevés is. 

Nagyklára korán be Pestre a Demokrata Nők ügyeiben. Én Kisklárával autóbuszon fél tizenkettőkor. Anyám 
biztosan imádkozott. Vissza este 8-ra. Közben megtörtént az igazolás: dorgálással. Nem részletezem. Tanúk 
még: a cikkíró Bodó Béla; visszavonult, nem vádolt, elsiette a cikkét, tévedett, rendes volt, utána kibékültünk. 
Lőrinczy Szabolcs dr., legerőteljesebben mellettem, mint kultuszbeli elnöki osztályfőnök tavaly: a mentesítési 
akciókról és a Sárközi-esetről is!! Szépen, nemesen Zelk Zoltán, komm. Nagyon elhúzódott minden. Utána irat-
ismertetések végtelen sora, felolvasások. Aztán zárt tárgyalás. Béke Bodóval. (Előbb még Szabó István vádjai: 
miért nem írtam rosszat erről s arról?!) Hosszú tanácskozás után ideiglenes indokolással, melyet majd nagy, 
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K. m. f.

Balassa Pálné jegyzőkönyvvezető
Mihályfi Ernő dr. elnök
dr. Rátkai Károly
Pakots György
dr. Peller Imre
Dobándy Károly

Az igazolásnak a költő hagyatékában lévő szövege a következő:392

A Budapesti Nemzeti Bizottság által a Magyarországi Újságírók Országos Szövetsé-
géhez küldött 366/b számú igazolóbizottság Szabó Lőrincet egyhangúlag
igazoltnak
nyilvánítja, egyben ugyancsak egyhangúlag
m e g f e d d i.

Megokolás

Szabó Lőrincnek a magyar szépirodalomban elfoglalt helyénél fogva különös gon-
dosságra és lelkiismeretességre késztette az igazolóbizottságot. A Bizottság úgy vélte, 
hogy nem elég, ha Szabó Lőrincnek csak újságírói szerepét vizsgálja felül, hanem 
felül kell vizsgálnia írói munkásságát is. Úgy vélte, csak akkor tud igazán megnyug-
tató határozatot hozni, ha egész habitusát teszi mérlegre. A költő szempontjából Szabó 
Lőrinc ellen felmerült vád a Vezér versére koncentrálódott.

A Bizottság megállapította, hogy ennek a versnek első változata már 1928-ban 
megjelent a Pesti Napló-ban. Ekkor elvileg kizárt dolog volt, hogy a versnek Hitler 
lett volna a tárgya. A második bővített változat 1938-ban jelent meg – elvileg ugyan 
nem lett volna lehetetlen, hogy utólag a költő a verset Hitlerre transzponálja.

Ámde a Bizottság e verset ismételten, nyilvános üléseken is, tanácskozások so-
rán is, különböző előadók előadásában meghallgatta, megállapította, hogy tartalmilag 
a kibővítés a vers első változatának szerkezetét és tartalmát nem érintette, és hogy 
az 1938-ban megjelent második változat sem vonatkoztatható Hitlerre. Nem is tar-
talmazza Hitler dicsőítését, általában nem tartalmazza a diktátornak elvi dicsőítését, 
hanem a vers egy elképzelt és a diktátor minden tulajdonságait magában foglaló dik-
tátort személyesít meg. A vers maga nem a dicsőítése a diktátori fogalomnak, sokkal 
inkább kiemelése annak a nagy felelősségnek, amely a diktátort terheli.

részletes követ: igazolás, dorgálással! – – – Hát igen. Gyusziék aranyosak voltak, a felesége is. Kaptam tőlük 
3000 P-t kölcsön – – – Újságok. – Istenem! – – – Erzsikénél uzsonna. Cigarettát vettünk. Villamos és csónakút 
haza.” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 201.) Az idézet szereplői: Demokrata Nők: Szabó Lőrincné 
konyhavezető volt. Erzsike: Baranyainé, ő a szomszédban lakott, Király utca 100., korábban, Szabó Lőrinc náluk 
aludt, amikor nem tudott még hazatérni esténként a közlekedés nehézségei miatt. Még a költő leveleit is erre 
a címre küldik: „Nagyságos Szabó Lőrinc úrnak, Budapest, Király u. 100. II./11. Baranyai Zoltánné méltóságos 
asszony levelével” (Fodor Gyula idézett levele: MTAKK Ms 4678/61.).

392 MTAKK Ms 2277/40.
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Minthogy tehát a Bizottság úgy találta, hogy ez a vers nem Hitler dicsőítése, de 
még csak nem is a diktatúrának dicsőítése, úgy döntött, hogy ez a vers nem lehet aka-
dálya Szabó Lőrinc igazolttá nyilvánításának.

Emberi szempontból a Bizottság megállapította, hogy Szabó Lőrinc akár vallás, 
akár demokratikus vagy baloldali érzületük miatt üldözötteket védeni törekedett. Lő-
rinczy Szabolcs vallomása alapján a Bizottság megállapította, hogy legalább 20 zsidó 
vallású író, tudós és költő érdekében önszántából, anélkül, hogy erre bárki is felkérte 
volna, sőt az érdekeltek nagy része által nem is tudottan lépéseket tett a vallás és köz-
oktatásügyi minisztériumban, és itt egyenesen erőszakosan lépett fel annak érdekében, 
hogy ezek, vagy minél többen, kormányzói kivételezésben részesüljenek.

Ez különben kitűnik abból a beadványból is, amelyet Szabó Lőrinc Mester Miklós 
kultuszminiszteri államtitkárhoz 1944. aug. 2-án e tárgyban intézett. Kitűnik továbbá 
Gelléri Judith (Gelléri Andor Endréné), dr. Nagy Zoltán, Kardos Mária, Moldvai 
Klára, Keresztury Dezső, Péchy Blanka, Szép Ernő, Gáspár Endre, dr. Kardos László, 
dr. Bas sola Zoltán nyilatkozataiból is, amelyeket az igazolási tárgyaláson a nyilvános-
ság előtt a bizottság felolvasott.

Kitűnik továbbá Szabó Lőrinc által Sárközi György érdekében 1944. június 19-én 
intézett leveléből, végül Szalatnai Rezső és Peéry Rezső szlovák sajtókamarai tagok, 
a Masaryk akadémia tagjai által Pozsonyból 1945. szeptember havában az igazoló-
bizottsághoz intézett beadványából is. Végül megállapítható volt ez Zelk Zoltán, Szabó 
István, Stella Adorján, Pap Károlyné, Illyés Gyula, Nagy Sándor, Vass László, dr. Kar-
dos László, Horvát Henrik, Markos Erzsébet, Szegi Pál, Szabó József tanúvallomásai-
ból is. Ezeknek a tanúvallomásoknak a tenorját csak Hajnal Györgyné tanúvallomása 
zavarja, az ő vallomásából megállapítható volt, hogy az általa Szabó Lőrinc diktá-
tuma alapján írott kérvény augusztus 2-án készült, tehát nem elkésetten, mint Hajnal 
Györgyné tanúvallomásában előadta, hanem éppen idejében.

Mindezekre tekintettel a Bizottság emberi szempontból, a humánum szempontjából is 
arra az eredményre jutott, hogy Szabó Lőrinc az örök humánum alapjáról nem tért le, hanem 
az üldözötteknek az igazi író és igazi újságíró szellemében segítségére igyekezett lenni.

Hírlapírói szempontból is nagyon részletes vizsgálat tárgyává tette a Bizottság 
Szabó Lőrinc működését. Mindenekelőtt kihallgatta tanúként Gombaszögi Fridát, és 
az ő tanúvallomása alapján megállapította a Bizottság, hogy Németországba küldeté-
sét Szabó Lőrinc nem kereste, hanem Az Est-lapok kiadói kezdeményezték azzal: ez 
egyszer nem hírlapíró, hanem költő írja meg színesen az eseményeket.

A Bizottság 1945. szept. 20-án tartott tárgyaláson felolvastatta Szabó Lőrincnek 
Az Est-ben, a Magyarország-ban, a Pesti Napló-ban 1939. május 2-án, aug. 26-án, 
március 7-én, május 3-án, ápr. 29-én, március 9-én, május 20-án, május 7-én, május 
29-én, március 6-án, május 2-án, május 1-én, április 30-án, augusztus 24-én, augusz-
tus 23-án, augusztus 25-én, 26-án, 27-én, 28-án megjelent cikkeit.393 A bizottság an-
nyira lelkiismeretesen igyekezett Szabó Lőrinc hírlapírói tevékenységét mérlegelni, 
hogy nem elégedett meg csak a háború kitörése, vagyis 1939. aug. l. után megjelent 
cikkének nyílt ülésen felolvasásával, hanem az ezen idő előtt megjelenteket is mérle-
gelés tárgyává tette, és megállapította mindezen cikkek elolvasásának közvetlen hatása 

393 Az augusztusi dátumok: 1938; a márciusi és május végi: 1941.
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alatt, hogy ezek közönséges tudósítások voltak, amelyekben Szabó Lőrinc a riportokat 
színesen, de a valónak megfelelően írta meg, és ha ezek esetleg Hitlert vagy a nemze-
tiszocialista Németországot egyes körök előtt valamennyire szimpatikus színben tün-
tették fel, akkor ezért csak igen kicsiny mértékben lehet felelős, mert ő nem politizálás 
céljából írta ezeket a cikkeket, hanem riportok céljára. Megállapította a bizottság azt 
is, hogy ezek a cikkek nem tartalmaznak politikumot, sem politikai gondolatmenetet, 
hanem színes riportok a környezetről és visszaemlékezések irodalmi nagyságok mű-
ködésére és működési helyére. Pl. Goethe, Weimar. Ezekben a cikkekben a politizálás 
elől Szabó Lőrinc irodalmi, történeti és esztétikai problémákba menekül, és azokat, 
továbbá a környezeti jelenetek megrendezését és nagyvonalúságát írja meg színe-
sen, ami mind érthetően a költőt kellett érdekelje. Ha tehát ezek a cikkek valamilyen 
szempontot kelthettek egyesekben annak idején Hitler vagy a nemzetiszocialista Ma-
gyarország394 irányában, akkor ezért nemcsak ő felelős, különösen szerkesztősége is, 
amely őt, a politikához nem értő, apolitikus írót küldte ki, és az általa telefonon leadott 
vagy beküldött cikkeket a népszerűsítés vagy a politikai következmények mérlege-
lése nélkül kiadta. Csak a Pesti Napló 1939. április 29-iki számában közzétett Hitler, 
a szónok című cikkről állapította meg a Bizottság, hogy Hitlert népszerűsíti, és hogy 
ez a népszerűsítés Szabó Lőrinc terhére számítandó, mert a témát ő választotta. Ezért 
az egy cikkért tartotta a bizottság helyénvalónak, hogy őt megfeddje.

Az igazolási eljárás során tulajdonképpen csak a háború kitörése óta tanúsított ma-
gatartást szokás bírálat tárgyává tenni. Ebben az esetben a bizottság – noha a háború 
kitörése óta eltelt időben tanúsított magatartásában Szabó Lőrincnek kifogásolnivalót 
nem talált, a háború kitörése előtti időt is vizsgálat tárgyává tette, és így jutott az ezen 
határozatban foglalt eredményre, különös tekintettel Szabó Lőrincnek az irodalomban 
elfoglalt helyére.

A Bizottság megemlíti Bodó Béla tanúvallomását, amely a Világ-ban megjelent 
cikke miatt vált szükségessé. A felhozott bizonyítékokra tekintettel ezt a cikket nem 
vehette figyelembe, annál kevésbé, mert Bodó tanúvallomásában a cikk a Világ-ban 
megjelent cikke miatt vált szükségessé [sic!]. A felhozott bizonyítékokra tekintettel ezt 
a cikket nem vehette figyelembe, annál kevésbé, mert Bodó tanúvallomásában a cikk 
kitételeit jelentékeny mértékben enyhítette, sőt részben el is ejtette.

A bizottság Szabó Lőrincnek a háború kitörése óta tanúsított magatartása felől mind-
azon lapok szerkesztőjéhez kérdést intézett, amelyben Szabó Lőrinc szerepét kifogá-
solhatónak tüntették fel. Konkrét adatot vagy bizonyítékot azonban egyik szerkesz-
tőség sem nyújtott, sőt az egyik ilyen szerkesztőség kifejezetten ki is jelentette, hogy 
ilyen adatok és bizonyítékok nem állnak rendelkezésére, ezért a bizottság méltányos-
nak és igazságosnak találta, hogy így döntsön.

Budapest, 1945. szeptember 25.
Mihályfi Ernő elnök
dr. Rátkai Károly
Brüll Dániel dr.
[A többi olvashatatlan aláírás.]

394 Elírás: Németország.
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Ezt követően volt munkahelyén, a Magyarország Napilap R. T.-nél még egy igazolási tár-
gyalást tartottak, és itt is, október 20-án, igazoltnak jelentették ki.395

* * *

Az igazolási tárgyalás dokumentumai. A tárgyalással kapcsolatos, illetőleg a tárgyalá-
son bemutatott levelek, írások.

Farkas Ferenc megjelenésére biztosan számított a költő, mert előzőleg külön figyel-
meztető leveleket hagyott a számára, és megadja a bizottság névsorát is az időpont meg-
jelölésével (lásd a leveleket a 402–403. oldalon).396

Kardos Lászlónénak a munkaszolgálatba küldött német nyelvű levelezőlap:397

Frau Ladislaus K a r d o s
W i e n
XV. Hackengasse 11.
Feladó: Lőrinc Szabó, Budapest,
II., Volkmann utca 8.
Budapest, 4. Okt. 1944
Gnädige Frau! Von Laci bekam ich heute eine Postkarte. Er bittet mich, Ihnen mitzu-
teilen, dass seine Adresse sich ändert, die neue werden wir später von ihm erhalten. 
Er fühlt sich wohl. Die Karte ist vom 30.-ten Sept. Datiert. Dem füge ich selbst die 
Mitteilung zu, dass sein Gesuch um die Anerkennung seiner literarischen erdienste 
ist im Kultusministerium auf gutem wege. Mit alter Freundschaft grüsst Sie und die 
Ihrigen Szabó Lőrinc

395 Először az újságírói igazolás előttre hívják, a gépelt cetlik a költő hagyatékában MTAKK Ms 2277/42.: 
„A nemzeti Bizottság 247/a sz. igazolóbizottsága »Magyarország« Lapkiadó rt.-nál. Újságírói igazolás. 1945 
szept. 3., d. e. fél 9; Szabó Lőrinc, Elnök: Forgács (Frischmann) Nándor, szoc. Dem. És szakszerv. Kiküldött; 
tagok: Cziegler Ernő, komm.; Vajda Andor, polg. dem.; Lendvai Csaba, függ. Kisg.; Juhos László, nemz. Par. P.;  
és még valaki… Dancs? nevű? – – Majling Ilona csak vállalati admin. Megbízott. Rákóczi út 54. I. em.”

Naplója bejegyzése jelzi a késedelem okát: „Hát jól éreztem, készült valami, s most bejött: a szerkesztőségi 
igazolást kitűzték szeptember 3-ra. Jó. Legyen meg végre! Ellenben ahogy bemegyek érdeklődni részletek iránt, 
a Magyarországnál ott van véletlenül Frischmann-Forgács biz. elnök, s privátim közli velem, miután megkér-
dezte, hogy »mire ítélt a néptörvényszék?«, hogy: az én ügyemet nem tárgyalja, míg az Újságíró Egyesület 
igazolóbizottsága előtt nem állottam. Ezt eddig senki se közölte velem mint előfeltételt! Majling Ilonka, a tit-
kára persze zavartan mondogatta, hogy de bizony, de ez nem igaz: hogy ez sine qua non, azt július óta igazán 
közölhették volna velem. Bosszantott, lesújtott a fordulat, már beleéltem magamat az izgalmakba, túl akartam 
jutni, s egyszerre megint fuccs. – – Az elnök, Forgács, szoc. Dem. Tehát a többit, sajnos, sejteni lehet; a hangja 
és a modora is megfelelt a várakozásnak.” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 179.)

A következő idézés a Pesti Napló, Az Est, Magyarország régi hivatalos levelezőlapján, pecsétes értesítés: 
„Magyarország Napilap R. t. Igazolóbizottsága. Igazolóbizottságunk az Ön ügyének tárgyalását folyó hó 20-án 
d. u. 3 órára tűzte ki, amelyre megidézzük. Bizottságunk távolmaradása esetén is tárgyalja ügyét. Elnök megbí-
zásából: Majling Ilona. Budapest, 1945. október 12.”

Egy részletező géppel írott cetli: „Magyarország Napilap Rt. Igazolóbizottsága, a Nemzeti Bizottság által 
kiküldött 247/a számú bizottság, magántisztviselői igazolás. Rákóczi út 54. I. 1945 október 20, szombat, dél-
után 3 óra. Elnök: Forgács-Frischmann Nándor, szoc. dem. És szakszervezeti kiküldött. Tagok: Cziegler Ernő, 
komm. Vajda Andor, polgári dem. Lendvai Csaba, független kisgazda. Juhos László, nemzeti parasztpárt. Dancs 
…..? …..? ….. (Majling Ilona, vállalati megbízott, nem szavaz.)”

396 A leveleket bisztrai Farkas Ferenc hagyatékából unokája, Farkas Judit szíves segítségével közlöm.
397 MTAKK Ms 4679/5.
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Zelk Zoltán ügyében írott ajánlás:398

Dr. Romhányi Gyulának,
a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
Művészeti ügyosztályára

Budapest, 1944. szeptember 15.
Egy nappal azután, hogy telefonon kedves voltál megadni azokat a bizonyos értesí-
téseket, ágyba fektetett az influenza. Hétfőre alighanem rendben leszek. Ha nem így 
fordul a sorom, most személyesen keresnélek megint. Ti. itt ül a betegágyamnál Szegi 
Pál barátom, a Pesti Hírlap színházi és egyéb főmuftija, s elmondta, hogy egy olyan 
akciót kezdeményezett, amelyet én is a legmelegebben pártolok. Zelk (Zelkovits) Zol-
tán költőről van szó, aki egyike a legnemesebb jellemeknek s a legpechesebb sorsok-
nak. Felesége kérvényét magam vittem volna be hozzád, így papíron kérlek és Szegi 
útján: légy kedves, hacsak lehet, vedd át Zelkné kérvényét a legrövidebb úton, és ügy-
osztályi jóváhagyás után, amely a jelen esetben talán azonnal megcsinálható, juttasd 
el Molnár őméltóságához, vagy arra a helyre, ahová kell. Nagyon örülnék, ha esetleg 
még ma megfutná az útján ez a kérvény, és a szombati szállítmánnyal a kegyelmes úr 
talán már magával is vihetné. Tégy meg ebben az ügyben, kérlek, amit csak tudsz, az 
érdemi elintézés és a gyorsaság tekintetében.

Szeretettel köszönt hálás híved és tisztelőd
Szabó Lőrinc

398 Az ajánlás másolatát a költő hagyatékában Romhányi Gyula a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium Művészeti Ügyosztályának hivatalos levélpapírján 1947. július 24-én írott levelében igazolja (PIM 
Kézirattára hagyatéki letét).
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A Gelléri-ajánlás a Magyarország céges papírján a régi, Pandora-beli együttműködést 
idézi, majd egy kis jellemrajzot is rögtönöz írói alkatáról:

Elbeszélései többnyire a nagyvárosi modern proletármiljő reális élményeit dolgoz-
ták fel, sokszor valami álomszerűen poétikus irrealitásban, melyet elsőrangúvá emelt 
a különleges képzelet s a gyermekien mesélő stílusművészet színes, tündöklő, néha 
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groteszk és humoros ereje. Novellái és később írt realista regényei kötetekben is meg-
jelentek. Az íróra mindvégig azzal a magas várakozással nézett művészi világunk, 
amely már a fellépésekor fogadta.” Gelléri Andor Endréné pedig a nekem írott 1965. 
május 19. emlékező levelében többek között ezeket mondja: „Mindjárt kérdésére té-
rek rá. A Szabó Lőrinc által elmondott, illetve leírt szöveg megfelel a valóságnak. 
Ha jól tudom – még nem kerestem ki –, eredetiben is megvan aláírásával a »Magyar-
ország« című újság szerkesztőségében leírt véleménye Gellériről. És valóban, nem is 
egyszer segített Gelléri kiszabadításában. Igaz az is, hogy nemcsak ő, hanem mások is 
közreműködtek ebben, de határozottan emlékszem, hogy kórházban, barakktáborban 
volt Nála, és – ha időlegesen is, segíteni akart, és tudott. Ugyanezt írhatom le magam-
mal kapcsolatban is. Kláránál és nála jártam szökésem után először. Kisklára és Fele-
sége is otthon voltak. Elvitt, ha jól emlékszem, valahová a Szilágyi Erzsébet fasorba 
egy házaspárhoz, és azoknál 2-3 napig voltam, majd ugyanarra, egy másik lakásban 
másoknál voltam; végül (gyerekeim miatt) és a veszély miatt, hogy nem vagyok 
biztonságban, elkerültem távolabbra Budára, amiben idegenek voltak a segítségemre. 
Segített nekem a sorozások idején is, amikor az anyákat gyermekeiktől, a feleségeket 
a családból a téglagyári telepre, majd pedig a KISOSZ pályára vitték, terelték. Gyer-
mekeimet elrejtettem, Férjemet az utolsó vagonnal elhurcolták. A hely, ahol cseléd-
ként éltem, bujkáltam, nem volt annyira sem biztonságos, mint a Hűvösvölgy. Lába-
mat amputálták ebben a veszélyes zónában. (Rózsadomb, Marcibányi tér környékén.) 
Gyerekeim a Béla Király úton, én az Assisi Szent Ferenc Kórházban voltam az ágyúk 
elcsendesedéséig. Férjem már valahol messze. Levelezőlap érkezett, hír arról, hogy 
életben maradt. Gyenge. (Március 29-i lev. lap bajtársi értesítés.) Május 5–20. között 
már semmi hír, éppen most 20 éve. Nem is írok Róla többet, ez is túlsok volt…”399

Szabó Lőrinc levele Sárközi György ügyében:400

Címzett: Homoki-Nagy közjegyző h.; helyette az édesapja válaszolt.
1944. jún. 19.
Kedves Barátom!
Engedelmeddel egy nehéz és szomorú ügyben fordulok hozzád. Ha elvi vagy más ok-
ból nem tehetnél semmit, akkor tekintsd tárgytalannak a kérésemet.

Sárközi György barátomról van szó, az íróról. Alighanem ismered a nevét: verse-
ket, regényt, tanulmányokat írt, verseket fordított, egy időben a Válasz körében dolgo-
zott, valaha tüdőbajos volt, mostanában valami egyébbel sokáig kórházban volt. Született 
zsidó, vallása több, mint húsz éve róm. kath. Kitűnő tehetség, nemes lelkület, minden 
jót mondhatok rá, s mondok is, hiszen 25 éve jól ismerem és sokféle helyzetben kipró-
báltam. Úgyszólván betegágyból került munkaszolgálatba. A felesége olyasmit telefo-
nált ma hozzánk, hogy „börtönbe” vitték, majd Monorra került munkaszolgálatosnak. 
A „börtönt” nem értem, az asszonnyal a feleségem beszélt s így a dolog homályos. 
Sárközinek Molnár Márta a felesége, Molnár Ferenc lánya; ezt mellékesen.

399 Rövidítve idézem monográfiámban: Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke, i. k. 327.
400 PIM Kézirattára hagyatéki letét.
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Itt Féja Géza próbál valamit tenni a szerencsétlen Sárközi érdekében, olyasmit, 
hogy – esetleg Rajniss Ferenc segítségével – valami pesti zsidó irodába osszák be. 
Természetesen pártolom ezt az akciót, szegény fiú olyan idealista volt mindig, mint 
mi talán soha, s megérdemelné, hogy az adott helyzetben valahogy aránylag jól 
járjon. Az eredmény persze kétes. És addig, tekintettel majdnem halálos betegségére, 
elpusztulhat. Hogy hol van, nem tudom, valahol Monoron.

Már most az volna a baráti kérésem hozzád: ítéld meg a magad szempontjából 
a helyzetet, ismeretségi körödet a helyszínen, a kilátásokat stb., s ha a dolog nem le-
hetetlen számodra, akkor – addig is, míg a nagyobb akció eldől – valaki monori  
illetékesnél, magasabb vagy éppen közvetlen parancsnokságnál légy kedves esetleg ér-
deklődni iránta. Hogy hol van, hogy van, respektálható-e bármilyen határig a munka-
beosztásnál az igazán magasrendű irodalmi érdem stb. Biztosan van kíméltebb hely-
zet a munkaszolgálatosoknál is: mondj róla valami referenciát. Vagy szó lehetne talán 
arról is, hogy felkeresd? Kórházban vagy valahol? Nem tudok róla közelebbit, csak 
azt, hogy – mint írtam – Monorra került, most, a napokban. Ha látnád, üdvözlöm. 
Minden attól függ, hogy van-e véletlenül ismerősöd az irányítóknál. Sárközi, mint 
hallom, azt üzente Féjának, hogy ne tegyenek érte semmit, inkább a kislányán igye-
kezzen segíteni, aki tud. Ez más kérdés.

Még egyszer hadd hangsúlyozzam: nem akarlak kényelmetlen helyzetbe juttatni. 
Vedd tehát levelemet nem is kérésnek, csak előzetes érdeklődésnek: mit gondolsz, ott, 
a helyszínen, ahol te vagy az egyetlen személyes ismerősöm? Örülnék, ha mielőbb 
értesíthetnél – bármiről.

Fölösleges hangsúlyoznom, hogy ez az egész kis dolog nem valami zsidómentés, 
vagy efféle akar lenni, hanem a személynek szól, Sárközi György írónak, akit tiszte-
lek és becsülök, s akit, legalább inter paribus, igazán megilletne ez a minimális meg-
különböztetés.

Légy tapintatos az ügyben s vigyázz, kérlek, még arra is, hogy ha segíteni nem 
lehet, legalább ne rontsunk a dolgán az érdeklődésünkkel.

Egyébről most nincs kedvem érdeklődni… Minden jót kíván szép munkáidhoz és 
üdvözöl

tisztelő híved:
Szabó Lőrinc
Címem: Bpest, II., Volkmann utca 8. (Tel:184-482), vagy
Budapest, VI. Rákóczi út 54, a Magyarország szerk (12 és 3 közt)

Szabó Lőrinc levele zsidó írók mentesítési ügyében Mester Miklós államtitkárhoz:401

401 MTAKK Ms 2277/50–51.
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Budapest, 1944. augusztus 2.
Méltóságos
Mester Miklós államtitkár úrnak,
Budapest
Kultuszminisztérium

Méltóságos Államtitkár Úr! Igen tisztelt Barátom!
Lelkiismereti okokból tisztelettel és bizalommal fordulok Hozzád egy nagyon aktuá-
lis kérdésben. Mindenfelől hallom, hogy a zsidóság körében bizonyos érdemekre való 
tekintettel az élet legkülönfélébb ágazataiban mentesítések történnek. Természetesen 
hozzám is sokan fordulnak kérdésekkel és kérésekkel, de ezek nélkül is gondolnom 
kell bizonyos dolgokra, melyeket most eléd tárok. Más szakmák ügyeibe beleszólni se 
módom, se hozzáértésem nincs, az irodalmi világot azonban ismerem, és ezért enge-
delmeddel szeretném felhívni figyelmedet: ebben a körben is meg kellene – érzésem 
szerint – vizsgálni néhány kivételt érdemlő személyiség ügyét. A zsidók kulturális 
életben vitt szerepét én már nagyon régóta bizonyos kritikával néztem és nézem és 
általános elvi belátásaimon nem változtat az a tény, hogy természetesen kivételekről 
is tudok.

Arra kérnélek, hogy az adott lehetőségekhez képest – amennyiben mód van rá –  
jusson mentesítéshez vagy legalább valami kímélt helyzethez, beosztáshoz néhány 
olyan zsidó ismerősöm, akit én évtizedek óta jól ismerek, és akikről személyi és tárgyi 
tekintetben csak jót mondhatok.

Ezek közé tartozik például:
Dr. Kardos Albert, a debreceni reálgimnázium volt igazgatója, a kitűnő irodalom-

történetíró, irodalmunk egyik legjobb ismertetője külföld felé, közel 80 éves ember;
ennek fia, Kardos Pál, a volt debreceni zsidó gimnázium irodalomtanára, kritikus, 

műfordító;
továbbá dr. Kardos László (az utóbbinak nem rokona), kritikus, esztéta, Victor Hugo 

és Rimbaud kitűnő fordítója, szintén volt debreceni zsidógimnáziumi irodalomtanár.
Ezt a három embert én húsz éve ismerem, egyenes karakterek, nem politizálnak, se 

magyarságukat, se zsidóságukat soha meg nem tagadták, nagyon művelt, tisztességes 
kultúrmunkások, én jobban bíznék bennük, mint bárki másban a hasonló helyzetűek 
közül. Tudomásom szerint az öreg Kardos Albert valahol Ostmarkban hányódik: 
a másik kettő pedig közérdekű munkatáborban van.

A legnagyobb emberi megbecsülés és teljes írói tisztelet hangján kell szólanom 
Sárközi Györgyről, a költőről és regényíróról, aki kitűnő teremtő tehetség és igazán 
nemes, tartózkodó lélek. Mindig betegeskedett, nemrég megint operálták, félig még 
betegen került munkatáborba. Szerintem ő a legértékesebb, mint szépíró, a felsoroltak 
közül. Azt hiszem, sárga-csillagos, de már vagy 20–25 éve kikeresztelkedett.

Egészen speciális érdemei vannak Horvát Henriknek (Medgyaszay Vilma férje, csil-
lagtalan, régen kikeresztelkedett): rendkívüli nyelvkultúrával és egészen rendkívüli  
versfordítói tehetséggel tolmácsolja a klasszikus és modern magyar líra legszebb darab-
jait Németország felé. Német kulturális tényezők előtt egyetlen külföldi kiküldetésem 
során se mulasztottam el hangoztatni, hogy ha magyar–német irodalmi együttműkö-
désen dolgozunk, akkor – főleg a líra terén – Horvát Henrik fordítói művészetének 
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bekapcsolása nélkül lehetetlen igazán megmutatnunk legjobb értékeinket, mert min-
den más németországi vagy magyarországi versfordító meg sem közelíti az ő telje-
sítményeit. Az ő egészen ritka kvalitásait forszírozásomra Berlinben is elismerték 
a mai rezsim egyes kultúrvezetői és áthidaló megoldásokat ajánlottak: pl. más nevet. 
A régiek pedig egyenesen ünnepelték Horvátot, így Liliencron és Richard Schaukal 
stb., és Moderne Ungarische Lyrik című hatalmas könyve 22 évvel ezelőtt, amikor 
még semmiféle állami vagy társadalmi segítsége nem volt efféle kiadványoknak, két 
kiadásban elfogyott. Elemi magyar érdeknek tartom, hogy Horvát valamilyen formá-
ban dolgozhasson.

Felhívom figyelmedet Gellért Oszkárra is, a költőre, (csillagtalan): folyton csak 
az 1918-as sajtófőnökségét emlegetik, pedig szembefordult a diktatúrával, emigrált 
Bécsbe a kommün elől, és nemcsak az én tapasztalatom szerint mindig a legegyene-
sebben, mondhatnám: katonás nyíltsággal beszélt a magyar oldal igazságai mellett. 
Farkas Gyula professzor úgy emlegeti, mint a tökéletes asszimiláció tökéletes bi-
zonyítékát, az asszimilációs korszak irodalmáról írt nevezetes könyvében. Gellért fiai 
katonák, kettő talán már tiszt is.

Gyergyai Albert (csillagos), tanár, esztéta, fordító, szerintem föltétlen kivételezést 
érdemelne rendkívüli elméleti és gyakorlati tudása és teljesítményei alapján. Mint tu-
dod, Gyergyai elsősorban francia–magyar vonalon dolgozott.

A magyar tudományos irodalmi esszé és kritika terén különleges érték Halász Gá-
bor: volt könyvtáros; (nem tudom, csillagos-e vagy félvér): ő adta ki, többek közt, 
a tavalyi könyvnapon Madách összes műveit.

Péchy Blanka (csillagos), évtizedeken át tolmácsolta, mint előadóművésznő ma-
gyar költők műveit a közönségnek, s amikor már csak zsidó helyeken adhatott volna 
elő, megtagadta ottani közreműködését, úgyhogy esztendők óta bojkottálta a másik 
oldal.

A felsoroltak ügyét, egyéniségét, helyzetét, adatait stb. bizonyára külön-külön és 
részletesen kellene ismertetni: de most csak rögtönözve írok, s mintegy azért, hogy 
megtudjam: elvileg lehet-e szó arról, hogy például a felsoroltak kivételezést vagy va-
lami kíméletet kapjanak.

Nagyon kérlek, Méltóságos Uram, ha rád tartozik ez az ügy, vedd vizsgálat alá elő-
terjesztésemet; ha nem, akkor talán terjeszd – belátásod szerint – illetékes hely, eset-
leg a Miniszter Úr Őexcellenciája elé. Igen örülnék, ha ez a levelem kiindulópontja 
lehetne valami szükséges, igazságos vagy legalább is méltányos akciónak. Levelemet 
csupán a magam nevében és a benne említettek kérése nélkül írtam: ezek az emberek, 
azt hiszem, mind szerények.

Igaz tisztelettel köszönt és a rögtönzött diktálás stiláris rendetlenségéért elnézést kér
régi barátod
S z a b ó L ő r i n c
Bpest, II. Volkmann utca 8.

A PIM Kézirattára hagyatéki leltárában még két levél másolatát találtam. Az egyiket 
1944. augusztus 7-én küldte el „a szabadságon levő Lőrinc megbízásából” a felesége Kar-
dos Mariska, Kardos Pál, Kardos László, Sárközi György, Horvát Henrik, Gellért Oszkár, 
Gyergyai Albert, Halász Gábor, Péchy Blanka, Kardos Albert, Kardoss Ferenc, Kardoss 
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Ferencné, Kardos Pál fia, Kardos Pálné és dr. Garzó András érdekében, a másikat 1944. 
augusztus 28-án, Sárközi György, Horvát Henrik, Gellért Oszkár, Halász Gábor, Gyer-
gyai Albert, Péchy Blanka érdekében; ezek a levelek adatkiegészítéseket tartalmaznak, 
„Légy kegyes hozzávenni mindezt, vagy amennyit lehet, az eddigiekhez” záradékkal.

A pozsonyi sarlósok nyilatkozata:402

N y i l a t k o z a t
Egyes budapesti napilapokból megdöbbenve arról értesültünk, hogy S z a b ó  Lőrin-
cet, az ismert költőt, műfordítót és esszéírót a magyar közvélemény előtt irodalmi 
működése alapján a költő megítélésére véleményünk szerint kevéssé hivatott egyének 
fasisztának óhajtják minősíteni.

Szabó Lőrinc irodalmi munkásságát jól ismerjük s hitelesen bizonyítjuk, hogy az 
írói alkotómunka a mi kisebbségi életünkben Szlovákiában a demokráciáért, a szel-
lem szabadságáért, az igazi humanizmus méltóságáért viselt harcunkban egyik leg-
nagyobb segítségünk és megerősítőnk volt. Amikor például 1940-ben a pozsonyi Esti 
Újság karácsonyi számában (ezt a napilapot, a demokrácia és antifasizmus bátor har-
cosát, a szlovák fasiszta kormány 1941-ben hosszú hajsza után végleg betiltotta és 
íróit, köztük e nyilatkozat aláíróit is bebörtönözte) a haladó és európai rangú magyar 
írókkal, együtt Móriczcal, Babitscsal, Veres Péterrel, Zilahyval, Illyés Gyulával, Má-
rai Sándorral megszólalt Szabó Lőrinc is s fennkölt, épp a fasizmus elleni harcot 
erősítő üzenetet küldött, melyet hasonmásban közölt a lap. Ebben az üzenetben Szabó 
Lőrinc bátran szembeszállt a német koreszmével és harcra buzdított a szellem, kultúra 
és a szabadság jegyében. A szlovákiai olvasó nem tudta ezt az üzenetet elfelejteni.

A pozsonyi Esti Újság betiltása után a pozsonyi Magyar Hírlapban, mely éppoly 
bátran és kitartóan harcolt a fasizmus ellen, mint az Esti Újság, egymás után jelentek 
meg Szabó Lőrinc legszebb versei s páratlan erővel szervezték a lelkek ellenállását 
a horogkereszt diktatúrája ellen. Ugyanígy tettük közzé a lapban Szabó Lőrinc leg-
újabb francia és angol versfordításait. Szabó Lőrinc nevelő hatással volt a szlovákiai 
magyar írókra, az intellektuális ifjúságra és a szlovák irodalomra is. A szlovák iroda-
lom ezt azzal is dokumentálta, hogy legnagyobb költői fordították szlovákra Szabó Lő-
rinc nagy verseit s épp Laco Novomesky (a mai szlovák iskolaügyi miniszter, a szlovák 
Kommunista Párt és a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke) és Emil Boleslav Lukač, 
a két nagy szlovák poéta épp most az üldözés idején jelentették ki őszinte szolida-
ritásukat a magyar költővel. Tudjuk, hogy Szabó Lőrinc két évvel ezelőtt a csehek 
nagy üldözése idején megjelent cseh versfordításaival a magyar olvasó figyelmét egy 
szomszéd nép megbecsülésére hívta fel.

A szlovákiai magyar demokraták igaz szolidaritását kívánjuk itt kifejezni mi is 
a magyar költői szó ma élő legnagyobb mestere érdekében, aki bátorítónk és felejthe-
tetlen támogatónk volt egy sötét korszak embertelen és magyarellenes éveiben.

Pozsonyban, 1945. szeptember havában.

402 MTAKK Ms 2277/71.
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Szalatnai Rezső
író, állami tanár,
a Szlovák Sajtókamara tagja,
a Sarló alapító tagja,
a szociáldemokrata Munkásakadémia
országos választmányának, tagja,
a Masaryk Akadémia rendes tagja.

Peéry Rezső
tanár, publicista,
a Szlovák Sajtókamara tagja,
a Sarló alapító tagja,
a volt csehszlovákiai Szociáldemokrata Párt
magyar tagozatának országos
végrehajtó bizottsági tagja,
a Masaryk Akadémia rendes tagja.

Az aláírás hiteléül

Vass László
A Szabad Szó belső munkatársa
mint tanú

Érdy Antal
A volt pozsonyi Magyar Hirlap
szerkesztője
mint tanú

A Frahne-levelek403 közül az első a weimari meghívás:

Dr. Frahne
VI., Rózsa utca 61

Budapest, den 25. August 1942
Sehr verehrter Herr Szabó!
Ich habe die Ehre, Sie im Namen des Präsidenten der Europäischen Schriftstellerve-
reinigung, Hans Carossa, zu dem in Weimar in der Zeit vom 6. bis 11. Oktober 1942 
stattfindenden Dichtertreffen ergebenst einzuladen.

Im Falle Ihrer Zusage darf ich Sie bitten, spätestens am Dienstag, dem 6. Oktober, 
abends in Weimar einzutreffen. Ihre Rückreise könnte dann frühestens auf Sonntag, 
den 11 Oktober, nachmittags angesetzt werden.

Auf der Weimarer Zusammenkunft werden Fragen des Aufbaus und der Arbeit der 
Europäischen Schriftstellervereinigung zur Diskussion gestellt werden. Im Űbrigen 
ist Gelegenheit zur Begegnung mit allen namhaften deutschen Dichtern und Schrifts-

403 PIM Kézirattára, Ms 4680/289–290.
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tellern geboten. Ferner werden einige Ausflüge zu kulturell bedeutsamen Stätten des 
Thüringer Landes (Wartburg) veranstaltet werden. Schließlich ist für Interessenten die 
Möglichkeit gegeben, an der Arbeitstagung der deutschen Dichter und Schriftsteller 
sowie am Staatsakt teilzunehmen, bei dem Reichsminister Dr. Goebbels über die kul-
turellen Fragen der Zeit sprechen wird.

Die Reise- und Aufenthaltskosten im Reich sowie die Kosten für ausländische Fahr- 
oder Flugstrecken werden vom Reichsministerium für Volkaufklärung und Propaganda 
getragen, sofern letztere in Reichsmark beglichen werden können.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir möglichst umgehend unter der oben 
angegebenen Adresse mitteilen würden, ob mit Ihrem Erscheinen in Weimar gerech-
net werden darf und, wenn ja, ob Sie von Weimar aus direkt nach Ungarn zurückzu-
fahren beabsichtigen oder weitere Aufenthaltswünsche im Reich haben.

Indem ich Ihrer Rückäußerung entgegensehe, bin ich mit dem Ausdruck meiner 
ausgezeichneten Hochachtung

Ihr sehr ergebener
Dr. Frahne

[Tóth Szilvia fordítása: „Tisztelt Szabó Úr! Az a megtiszteltetés ért, hogy Hans Ca-
rossa, az Európai Írók Egyesületének elnöke nevében meghívjam Önt az 1942. okt. 6. 
és 11. között megszervezésre kerülő weimari költőtalálkozóra. Amennyiben elfogadja 
maghívásunkat, arra kérem, legkésőbb okt. 6-án kedden az esti órákban érkezzen meg 
Weimarba. Visszautazásának időpontja legkorábban okt. 11-re, vasárnap délutánra te-
hető. A weimari találkozó lehetőséget nyújt az Európai Írók Egyesületének szerkezetét 
és munkáját érintő kérdések megvitatására. Ezenkívül lehetőség nyílik arra is, hogy 
neves német költőkkel és írókkal találkozhassanak. Továbbá Türingia kulturális jelen-
tőséggel bíró városaiba szervezünk kirándulást (Wartburg). Végül az érdeklődők részt 
vehetnek a német költők és írók munka ülésén, valamint egy állami összejövetelen, 
ahol dr. Goebbels birodalmi miniszter ejt szót aktuális kulturális kérdésekről. Az úti-
költséget, az itt-tartózkodás, valamint a külföldről történő utazás, repülőút költségét 
a Népnevelésügyi és Propaganda Minisztérium állja (amennyiben az utóbb említett 
költség birodalmi márkában kifizethető). Hálás lennék, ha a fent említett címre minél 
hamarabb visszaküldené válaszát, hogy számíthatunk-e megjelenésére. Ha igen, kér-
jük, közölje velünk, hogy rögtön vissza akar-e utazni Magyarországra, vagy esetleg 
tovább kíván maradni a Birodalomban. Őszinte tisztelettel dr. Frahne”]404

404 A levélre Szabó Lőrinc kézírásával ceruzával két név van felírva: Ullein-Reviczky, Pallay Piroska. (Pal-
lay Piroskáról ezt írja Szabó Lőrinc utóbb a feleségének: „Holnap a következőt kell csinálnia: 1 10 és 1 óra 
között elmegy a Farkas Gyulának címzett borítékkal a Várba, Dísz tér 2. alá, a második emeleten a 76. szobába, 
ott van a követ úr (Ullein-Reviczky őexcellenciája) titkárnője, a híres Pallay Piroska. Telefonon a 160-040 szá-
mon a külügyi központ kapcsolja, ha a nevét mondják. De telefonra nem lesz szükség. Piroska, akivel nyugod-
tan összetegeződhet, intéz mindent, és várja a hétfői magyar futárpostaszámára ezt a lezáratlan küldeményt.” 
Ugyanitt Frahnéról a következőt írja Szabó Lőrinc: „A fényképügyben már megmondtam, hogy szükség esetén 
el kell menni a Rózsa utcába dr Frahnéhoz, a konzulátusra, illetve telefonálni is elég: föltétlenül elfogadják 
a képeket.” Ezek már hazatérte után a decemberi berlini előadása előkészületei, sajtóközlemények és fordítás 
számára, Harminchat év 1. kötet, i. k. 577–578.)
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A másik levél:

Budapest, den 24. September 1942
Sehr geehrter Herr Szabó!
Ich habe soeben festgestellt, dass Pass und Ihr Passierschein nur für die Benutzung 
mit der Eisenbahn gültig sind. Ich darf Sie daher bitten, mir Pass und Passierschein in 
den nächsten Tagen noch einmal einzureichen, damit ich ihn auch für die Flugstrecke 
gültig machen lassen kann. Im anderen Fall würden Sie an der Grenze Unbequem-
lichkeiten haben.

Mit den verbindlichsten Grüssen
Ihr ergebener

Dr. Frahne

[Tóth Szilvia fordítása: „Tisztelt Szabó Úr! Az imént arra lettem figyelmes, hogy az 
Ön útlevele és belépési engedélye csak vasúti használatra érvényes. Ezért kérem Önt, 
hogy minél hamarabb küldje vissza ezen iratait, így én időben el tudom Önnek intézni, 
hogy repülőgéppel is utazhat. Ellenkező esetben kellemetlensége támadhat a határon. 
Őszinte tisztelettel dr. Frahne”]

Lehetséges, hogy a két levél között megszületett a visszajelentkezést igazoló levél, de 
ezt a hagyatékban eddig nem találtuk, nincsen a PIM Kézirattárában a hagyatéki letétben 
sem.

Egy harmadik levél a PIM letéti hagyatékából került elő, ez pedig a repülőútra vonat-
kozik:

Deutsche Gesandschaft
Budapest

Budapest, den 22. September 1942
Sehr geehrter Herr Szabó!
In der Anlage sende ich Ihnen wie verabredet eine Flugkarte von Budapest nach Ber-
lin, gültig für den 5. Oktober, und eine Eisenbahnfahrkarte von Berlin nach Weimar.

Das Flugzeug verlässt Budapest um 12 Uhr 05. Abfahrt des Zubringeautobusses 
von der Dorottya-u. 7 um 11 Uhr 20. Eintreffen in Berlin um 16 Uhr 20. In Berlin fah-
ren Sie am 6. Oktober vom Anhalter Bahnhof um 12 Uhr 11 ab und sind in Weimar 
um 15 Uhr 51.

Ob Sie in Berlin im Collegium Hungaricum wohnen können oder im Hotel abstei-
gen müssen und welches Hotel für Sie in Weimar ausgewählt wurde, werde ich Ihnen 
noch rechtzeitig mitteilen.

Inzwischen bin ich mit den verbindlichsten
Grüssen
Ihr sehr ergebener
Dr. Frahne
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Herrn Szabó Lörinc
Budapest
II., Volkmann utca 8

[Nagy Csilla fordítása: „Mélyen tisztelt Szabó úr! Mellékelten, ahogy megegyeztünk, 
egy repülőjegyet küldök Önnek, amely október 5-re szól, valamint egy gyorsvonat-
jegyet a Berlin–Weimar vonalra. A repülőgép 12 óra 5 perckor száll fel Budapestről, 
a busz, amely odaszállítja, 11 óra 20-kor indul a Dorottya utca 7. szám alól. Október 
6-án, 12 óra 11-kor indul tovább Berlinből, az Anhalti pályaudvarról, és 15 óra 51-kor 
érkezik meg Weimarba. Időben tájékoztatom arról, hogy Berlinben majd a Collegium 
Hungaricumban lakik-e, vagy a hotelben kell megszállnia, és hogy melyik hotel lesz 
az Ön részére kiválasztva. Addig is szívélyes üdvözlettel híve dr. Frahne”]

A tárgyaláson ismertetett vallomás-értékű levelek:
Gelléri Andor Endréné két levele, az első 1945. május 6-án Szabó Lőrincnének szól.405

Drága Klára Asszony!
Nagyon örültem, hogy levél érkezett Tőled. Biztosan Te is sokat szenvedtél. Nincs 
olyan ember, akit az elmúlt hónapok alatt ne ért volna megpróbáltatás. Az Isten adja, 
hogy Nálatok is rendeződjön minden. Boldog volnék, ha legközelebb arról értesítenél, 
hogy Lőrinc ügyei jól intéződtek. – Hálásan gondolok arra, hogy legválságosabb nap-
jaimban segítettetek. Sokat jelentett Móricz Miklóséknál tett látogatásunk, mert megol-
dotta egyik nagy problémámat. És az, hogy Férjed Bandikám ügyében is fáradt, igazán 
jó barátra vall. Ezért és mert olyan nagy költő, kérem az Istent, segítsen Benneteket.

Férjemről tegnap végre megérkezett az első olyan hír, ami a gyertyaszálat tovább 
lobogtatja: 1945. III. 21-ig volt vele egy bajtársa (az illető levelezőlapot írt). Eddig 
egészségesen bírta száműzetését az eigenaui táborban; (Ausztria?) Aki ezt írta, onnan 
megszökött és nemrég érkezett haza. Fel fogom keresni és kikérdezem. Képzelheted 
mit jelentett ez nekünk. – Tudsz-e róla, hogy anyóskám előkerült és így sorsom némileg 
rendeződött, mert a jövő héten Óbudára mehetek „haza”, ahol valaki mégiscsak vár.

Gyerekeim L., J. változatlanul jól vannak, hiányzik nekik is az otthon, – velük 
együtt kerülök haza.

Remélem a Te családkád jól van?
Vigyázz Magadra drágám, nagyon sajnáltalak sorozatos betegséged miatt, tudom 

mit jelent testileg is szenvedni akkor, amikor az embernek a lelki egyensúlya majd-
nem teljesen felborul a kívülről rázúduló bajok miatt. –

Meghívásodat köszönöm. Egyelőre a távolság miatt lehetetlenség Téged megláto-
gatni, de ha a közlekedés megindul, egész biztosan sor kerül rá. Ha téged majd nem 
fáraszt az út, gyere el hozzám Óbudára, persze ha idődből futja.

Sokszor csókollak, kedves lányodat is. Lőrincet üdvözlöm, – az ő üdvözletét kö-
szönöm.

Szeretettel
Gelléri Judit

405 MTAKK Ms 4678/65.
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U. i. 1.) Az 50. P-t ráérsz személyesen visszaadni.
2.) Szeginét üdvözlöm, kívánom, hogy Pali is mielőbb hazakerüljön. Csókollak.

A másik géppel írva érkezik, Szabó Lőrinc kézzel való bejegyzése szerint „1945. IX. 20.” 
keltezésű, és zárójelben az új címet is odaírta: „III. Timár u. 24.”406

Kedves Szabó Lőrinc
Nagyon szeretnék Önnek segíteni nehéz perceiben azzal, hogy megmondanám, mi-
lyen nagyon akart és segített rajtam akkor, amikor élnem igen nehéz volt. Hogy sza-
ladt velem éjnek idején azért, hogy lakásom és ennivalóm legyen, és mennyire szerette 
volna bujkálásomat megkönnyíteni egy-egy jó szóval és bátorítással is. Köszönöm 
Önnek, hogy akkor mellém állt és köszönöm, hogy akkor hosszú ideig nem a szabad 
ég alatt vártam sorsom javulását. Tudom azt is, hogy férjemnek ügyében is közben-
járt, hogy itt maradhasson.

Mindkettőjüknek személyesen is elmondtam volna milyen nagyon szeretnék most 
Ön mellé állni, sajnos azonban, újra kórházba kerülök.

Ezért nem tudok elmenni és azért, mert ugye tudja, hogy egy lábon ugrálgatok, 
amiben én is művész leszek.

Gyerekeim egyelőre édesapjuk nélkül élnek és mindkettőjük nagy nyomorúságára 
most egy ideig engem is nélkülözni fognak. De nemsokára ugye, hazajön majd drága 
Gellérim?

Üdvözlöm és szívből kívánom, hogy segítse Önöket az Isten!
Gelléri Andor Endréné

Nagy Zoltán hivatalos ügyvédi levélpapírján küldi gépírt levelét 1945. május 9-i dátum-
mal.407

Kedves Lőrinc!
Az ostrom befejezése óta szétdúlt lakásom és irodám rendbehozása annyira lefoglalt, 
hogy csak most tudom megköszönni neked az irántam a legnehezebb időkben tanúsí-
tott barátságodat. Tudom, hogy a kormányzói kivételezettségem ügyében is mennyit 
fáradoztál, de még hálásabb vagyok azért, amit bujdosásom alatt tettél érdekemben, 
mikor lakást kerestél számomra, sőt erkölcsi felelősséget is vállaltál személyemért 
a lakásadóval szemben, dacára annak, hogy álnéven és hamis adatokkal mutatkoztam 
ott be.

Megköszönöm a szíves vendéglátást is, melyben akkor nem egyszer részesítettél 
és mindazt a figyelmet, amit házadban részedről és hozzátartozóid részéről tapasztal-
tam. Nagy öröm volt számomra, hogy régi barátságunk ezt a próbát is kiállotta.

Szeretettel ölel
Zoltán

406 MTAKK Ms 4678/66.
407 MTAKK Ms 4678/74.
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Kardos Mária Budapestről 1945. május 8-i kelettel írja kézzel levelét.408

Kedves Lőrinc!
Annyi fájdalom ért az utóbbi időkben, hogy csak most tudok magának írni, pedig az 
egész szörnyű őszön és télen át sokat gondoltam magára és mindarra, amit értünk tett.

Azóta, sajnos, majdnem teljes bizonyossággal megtudtam, hogy a szüleim odakinn 
Ausztriában mindaketten meghaltak, most reménykedem és várom még, hogy Klári 
és Ferike megjöjjenek.

Sokszor gondoltam magára, különösen, mert az utóbbi napokban, amikor szüleim-
ről megtudtam, hogy hiába várom őket haza. Végiggondoltam a múlt évet, amikor 
maga annyiszor segítségemre volt kétségbeesett küzdelmemben, hogy megmentsem 
őket. – Megújuló jóleső érzéssel gondolok arra, hányszor jöttek hozzám, újabb és újabb 
segítő tervekkel a csillagos házba, hányszor járt el a szüleim és a Pali ügyében a mi-
nisztériumban, tanácsokat adott, biztatott és segített reménykedni, hogy hazajövetelük 
sikerülni fog.

Ezt szeretném magának újból és kifejezetten megköszönni – amennyire lehetséges 
ezt puszta szavakkal megtenni –, megköszönni azt, hogy azokban a szörnyű időkben 
kinyújtotta felém baráti segítő kezét.

Őszinte barátsággal és hálával gondolok magára és Klárára.
Szeretettel

Kardos Mária

Keresztury Dezső az igazolás során a parasztpárt képviseletében is eljárt Illyés felkéré-
sére: „Illyés: »Maga fog odamenni, és megmenti ezeket, mert magának abban a körben 
nagy tekintélye van.« Ez még a Pester Lloydból származó tekintélyem volt.”409 Levelét 
1945. április 20-án írta.410

Kedves Lőrinc
Itt Budán, ahol még mindig eléggé visszavonultan élünk, csak most hallottunk először 
hírt rólad, sajnos igen rosszat. El voltam készülve arra, hogy a számonkérés a sötét 
bűnösök, gyilkosok és gyilkosságra uszítók mellett azokat is nehéz helyzetbe fogja  
hozni, akik nem vétettek az emberiesség parancsai ellen. Visszaemlékszem utolsó 
éjszakai telefonbeszélgetésünkre s arra az aggodalomra, amely akkor mindkettőnket 
eltöltött, az ostrom előtt, az ország s a magyar szellemi világ sorsát illetően. Akkor 
beszéltünk utoljára élő hangon, de gondolatban azután is találkoztunk: az elmúlt hó-
napokban sokszor voltak kezemben köteteid s újra meg újra arra kellett gondolnom, 
hogy nemzedékünk írói között a te műveidben van talán legtöbb az igazi demokrácia 
szelleméből. S a költőt művei jelentik; ha vét, műveiben vét. Ezért érzem igazság-
talannak és oktalannak a te elfogatásodat. Meg vagyok róla győződve, hogy ezt az 
illetékesek is be fogják látni s a mai szorongásokból s élményekből csak szép versek 
születnek. Ha tehetem, bármilyen vonatkozásban szívesen tanúskodom amellett, hogy 

408 MTAKK Ms 4678/71.
409 Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 171.
410 MTAKK Ms 4678/72.
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nem tartozhatsz a háborús bűnösök közé. Öngyilkos volna az a nemzet, amelyik leg-
jobb költőit irtaná ki vagy némítaná el, ártatlanul. Ezt szerettem volna neked első-
sorban megírni. De örülök, hogy életjelt is adhattam magunkról. Élünk, megvagyunk, 
én kissé sántán s erősen megfogyva, de erősen bizakodva is abban, hogy már kifelé 
megyünk. Marika is sokszor üdvözöl a régi barátsággal

Dezső

Péchy Blanka kézírással küldi dátumozatlan levelét, többes száma a kommunista párti 
értelmiséget jelenti.411

Kedves Lőrinc,
Hallom, olvasom és elképzelem, hogy milyen válságok és megpróbáltatások napjait 
éli. Amint tehetem, rögtön átmegyek Magukhoz, addig is a megnyugtatásukra hadd ír-
jam meg, hogy milyen hangokat hallok a Maga kivételes esetéről: általában fájlalják, 
hogy Magát, az embert a másik táborban kellett látniok, de mint költőt változatlanul 
az ország legnagyobb értékei közé számítják és nem tudják elképzelni, hogy ez az új 
szellem, amely kivételes megbecsülést juttat az íróknak, tudósoknak, művészeknek, 
egy halhatatlan költőt elnémítson. Azt is tudják Magáról, hogy a szélsőségek, a ke-
gyetlenkedések megdöbbentették, felháborították és hogy üldözött barátait készség-
gel segítette. Én is örömmel mondom el, hogy a legválságosabb időkben sem lazított 
évtizedes barátságunkon, sőt tetteivel igyekezett szorosabbra fűzni: a csillagos házban 
többször meglátogatott, tudtom és megkérdezésem nélkül próbált számomra mentesí-
tést szerezni, csak utólag közölte velem, hogy néhány kitűnő írónk és tudósunk érde-
kében Mester államtitkárhoz fordult és erre a listára felvette az én nevemet is.

Tudnia kell, Lőrinc, hogy gyűlölet nem fordul Maga felé, „nagy gyerek”-nek mond-
ják és nem felejtik el, hogy a költő örök gyerek, gyerekből pedig hiányzik az ítélőké-
pesség, amellyel megbírálhatnák, hogy ártalmas vagy ártalmatlan-e a csíny, amelybe 
belesodródnak. A ránkzúdult katasztrófa azóta alkalmasint felnőtté avatta Magát is.

Ha Pestre jönne, – hamarabb, mint én Budára – akkor a régi lakásomon keressen 
fel (V. Juhász Andor u. [Falk Miksa u.] 19. I. 3.)

Klárit, kis Klárát, Lócit csókolom, Magát sokszor csókolom
Péchy Blanka.

Gáspár Endre műfordító szinte az ismeretlenségből merül fel, Budapesten, 1945. május 
5-én írott levelével.412

Kedves Szabó Lőrinc,
Csak elkésve értesültem arról az igazán megható kedvességéről, hogy annakidején 
felszólítás nélkül, egészen spontánul, de eredményesen interveniált a kultuszminiszté-
riumban kivételezésem érdekében. Jól esett hallanom erről az intervencióról, melynek 
létrejöttében még személyes okok sem játszottak közre, hiszen két évtizeden át kül-

411 MTAKK Ms 4678/75.
412 MTAKK Ms 4678/64.
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földön éltem és akármilyen tisztelője voltam és vagyok értékes irodalmi munkásságá-
nak, sohasem volt alkalmam arra, hogy személyes kapcsolatba jussak Magával.

Most, mikor őszinte megdöbbenéssel olvasom nevét a háborús bűnösök listáján, 
kissé kötelességemnek is érzem hogy – ha kissé elkésve is – ebben a formában fe-
jezzem ki hálámat akkori magatartásáért. Remélem, hogy mielőbb személyesen is 
megismerhetem.

Őszinte híve
Gáspár Endre

Kardos László Budapesten, 1945. május 4-én kézzel írott levele.413

Kedves Lőrinc,
Megdöbbenve olvasom neved a háborús bűnösök listáján. Bármennyire kívánom azok-
nak a gazoknak a pusztulását, akik kevés híján egész életemet s életünket tönkretették, 
annyira nem értem, hogyan kerülsz Te ebbe a névsorba.

Lőrinc, itt valami fatális és tragikus félreértésről van szó. Lehetetlen, hogy Te, 
aki értem, barátaimért, családomért olyan bátran s annyit kockáztatva kiálltál a nyilas-
világgal szemben, s aki a legveszettebb időkben is változatlan hűséggel állottál mel-
lettünk, egy kategóriába kerülj tömeggyilkosokkal, háborús uszítókkal, a letűnt kor 
utálatos szájasaival.

Hiszem, remélem, hogy lapsusról van szó, s a korrekció nem maradhat el.
Küldöm egyben családom hálás üdvözletét is: megjöttek a deportációból, ahol leg-

főbb vigaszuk a te értesítéseid voltak.
Szeretettel ölel

Kardos László

A „Magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium” gépelt fejlécével dr. Bassola Zoltán 
(1902–1968) miniszteri osztálytanácsos (utóbb 1946 és 1948 között államtitkár) pecsétes 
levélben írja gépen üzenetét.414

Kedves Barátom.
Sajnálattal értesültem a napilapokból, hogy politikai magatartásod tekintetében több 
vád hangzott el Ellened. A sajtóközleményekből az is kitűnt, hogy úgynevezett jobb-
oldali érzelmeid miatt gáncsolnak. A magam részéről ezt annál inkább feltűnőnek talá-
lom, mert a Sztójay-kormány alatt éppen Te voltál az, aki hozzám, a zsidó mentesítési 
ügyeket intéző kultuszminisztériumi megbízotthoz többízben hoztál zsidó-metesítést 
kérelmező beadványokat. Jól emlékezem például arra, hogy a debreceni Kardos Al-
bert család kérvényét meleg ajánlósorokkal kísérve magad nyújtottad át és részletesen 
kifejtetted, hogy a Kardos Albert fiához milyen régi barátság fűz. Nem hinném, hogy-
ha valaki olyan időkben, amikor a zsidó-ügyekben való kiállás többet jelentett, mint 
egyszerű ódium-vállalást, ilyen önkéntes segítségnyújtásra jelentkezik, az valaha is 

413 MTAKK Ms 4678/70.
414 MTAKK Ms 4678/62.
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túlzottan jobboldali érzelmű lehetett. Őszintén szeretném, ha elfogadnád ügyed tisztá-
zásához ezt az én spontán tanúvallomásomat.

Budapest, 1945 évi április hó 30-án.
Szíves üdvözlettel köszöntelek

Dr Bassola Zoltán
Miniszteri osztálytanácsos

Megjelent a pozsonyi Esti Újság 1940. karácsonyi számában, a pozsonyi sarlósok erre 
hivatkoztak Nyilatkozatukban:

Kortársak

Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven,
de tán csak egy, vagy annyi se,
mindegy, végez velünk a betegség, az undor
vagy a véletlen fegyvere.
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven,
és megbékélve mind együtt leszünk a földben.

Irígység s szeretet küzködött sírva bennünk;
s gyötörtük egymást szomorú
testvérharcban, (amely sokszor ma is olyan már,
mint egy szinpadi háború)
irigység s szeretet küzködött sírva bennünk
s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk.

De hozzád mi közünk, titokzatos jövendő?
Ami különbség most akad
ember s ember között, sohsem oly kegyetlen,
amilyen idegen te vagy!
A sírból mi közünk hozzád, örök jövendő?
Teneked, ami volt, mind semmi és egyenlő.

Az igazi haza az Időé, nem a Földé.
az Időből halunk ki mind,
az Időből, amely hazánk fölött hazánk lett
uj s nagyobb közösség szerint.
Az igazi haza az Időé, nem a Földé:
meghal az Egy Idő, de a Föld él örökké

s akár egy idegen planéta is lehetne,
ahogy tovább forog s viszi
hátán uj népeit, míg minket összerágnak
puha, fekete fogai;
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akár egy más világ csillaga is lehetne,
úgy száll majd, temetőnk, a tilos végtelenbe.

Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven;
s tetszik, nem tetszik, látni kell:
ellenségünkkel is közösebb sors köt össze,
mint azután majd bárkivel.
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven;
– Béke, mért vagy csak a halottaké a földben!

Istennek az istenét, császárnak a császárét… A többi azonban az emberé, a miénk, mindig 
és mindenütt. Legyen is miénk az ép test és az ép lélek minden öröme, a szellem igazsága és 
ami csak fokozhatja a jogos önbecsülést. Nem hinném, hogy elsősorban kívülről kaphat 
erőt, biztatást és tanácsot a szlovákiai magyarság: a lélek igazi ereje külön-külön hat min-
denkiben és többnyire nagyon jól megsúgja, hogy konkrét esetekben mit jelent ez a négy 
gyönyörű és eszményi jelszó: szeretet, erő, kultúra, igazság.

A Magyarország Lapkiadó rt. igazolására vonatkozó cetli:415

És a hagyatékban van egy 1945. október 20-ról dátumozott újságírói igazolásról szóló 
határozat.

* * *

Sajtóvisszhang. Szabó Lőrinc Naplója veszélyekkel sokkal telítettebbnek mutatja ezeket 
a hónapokat. Tehát ne csak a hivatalos állásfoglalásokat és az ítéleteket, hanem közöljünk 
egy csokrot azokból a cikkekből is, amelyek főként a Népszavában jelentek meg, követve 
a költő igazolási eljárásait, sőt még azután is.

415 MTAKK Ms 2277/42.
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A szent meg a rajongója címmel, H. szignóval416 a május 13-i számban főleg a költő 
védőit, legelsősorban Illyés Gyulát fenyegeti a Népszava cikkírója:

Szabó Lőrinc kivételes költő. Azért kivételes költő, mert a költők általában költői esz-
ményekért rajonganak, ő azonban a Vezérért rajongott. Rajongását a nyilvánossággal 
is közölte a Vezérhez címzett ódájában. Majd később rajongása tárgyának megválasz-
tásában oly szerény lett, hogy magánbeszélgetésekben Kolosváry-Borcsa Mihályról 
mint szent emberről emlékezett meg. Régi igazság, hogy minden zsák megtalálja a maga 
foltját és minden szent a maga rajongóját.

Azok azonban, akik Szabó Lőrinc érdekében mostanában mentőakciót indítanak, 
úgy látszik, nem tudnak Szabó Lőrinc rajongó tevékenységéről. Vagy ha igen, akkor 
nem tudnak arról a rendelkezésről, amely úgy intézkedik, hogy a nyilas- és fasiszta-
mentőket internálni kell. Márpedig nemcsak az a fasiszta, aki zöld inget és nyilaskar-
szalagot öltött és ajkán a nemzetiszocializmus igéivel rohant, persze nem a halálba, 
hanem a csillagos házakba fosztogatni. De az is fasiszta, sőt főként az a fasiszta, aki, 
mint szellemi bacilushordozó, a fasizmus eszméit terjesztette szóban és írásban. Nem 
hisszük, hogy bárkinek is bátorsága lenne Szabó Lőrincet visszacsempészni a magyar 
irodalomba, bár lehetséges, hogy Szabó Lőrinc, aki tegnap a Vezérért és Kolosváry-
Borcsa Mihályért, a szent emberért rajongott, majd hajlandó lenne a szabadságért és 
a demokráciáért rajongani. De figyelmeztetjük őt is és Önkéntes Mentőegyesületének 
tagjait is, hogy a szabadság és a demokrácia egyáltalában nem rajong a hivatásos ra-
jongókért.

Majd terjedelmes publicisztika követi, május 23-án. Mentőakciók, írta: Horváth Zoltán.

A közelmúlt napokban a budapesti sajtó s a rádió híradása is foglalkozott az írók iga-
zoltatásának kérdésével s – valljuk meg: nagy meglepetésünkre – az egyetemi tanár 
urak után, most az írókat is külön, kivételezett emberfajtának kívánják tekinteni.

Csodálkoznunk kell ezen, mert alig hisszük, hogy vita lehetne abban a tekintetben, 
hogy a rendőrségnek joga van-e letartóztatni és bíróság elé állítani azt az egyetemi ta-
nárt vagy írót, akit lopáson, gyilkosságon vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző 
cselekményen ér. Tisztázzuk végre egyszer s mindenkorra, hogy a demokratikus Ma-
gyarország ideiglenes kormányának rendeletei alapján, amelyeket a nemzetgyűlés fel-
hatalmazása alapján bocsátott ki, de ezen túlmenően a ratifikált fegyverszüneti szer-
ződés szerint is, a fasizmus támogatása, elősegítése s bizonyos esetekben egyszerű 
szolgálata is közönséges bűncselekmény s így bírói ítélet alá tartozik. A kormány  
s a politikai pártok által létrehozott Nemzeti Bizottságok ezeknek a bűncselekmények-
nek a kivizsgálására, megítélésére az igazolóbizottságokat tették meg bírói fórummá.

Aki tehát nem veti alá magát e fórumok ítéletének, aki igyekszik olyan megoldá-
sokat találni, hogy vagy önmagát vagy másokat elvonjon az igazoló eljárás elől, 
az szembehelyezkedik a törvény s a fegyverszüneti szerződés előírásaival s azonfelül 
még gyanússá is teszi magát.

Mert akinek nincs félnivalója – az bátran állhat az igazolóbizottság elé. Hónapok 

416 Horváth Zoltán cikke.
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óta folynak az igazoltatások, s eddig legfeljebb csak az ítéletek enyhesége miatt hang-
zott el panasz, s egyetlen esetben sem tudta senki sem bizonyítani, hogy az igazolás 
erőszakosan, kegyetlenül vagy igazságtalanul zajlott volna le. Tehát senkinek sincs 
oka félni az igazoltatástól, akinek tiszta a lelkiismerete. És senkinek sem kell féltenie 
azt, akiről úgy tudja, hogy az elmúlt válságos időkben nem vétett a nemzet s a dolgozó 
nép érdekei ellen.

Mi hajlandók vagyunk elismerni, hogy az írók s az egyetemi tanárok más elbírálás 
alá esnek, mint a többi földi halandók. Más mértékkel is kell mérni mindazt, amit ők 
tettek és írtak – mert az ő felelősségük sokszorta nagyobb, mint egy közhivatal fogal-
mazójáé, segédhivatal igazgatójáé vagy akár államtitkáráé.

Az író s a tanár vezeti és irányítja a nemzet közvéleményét. Egy hibás, mérgező 
sora, világnézetének bármily csekély megalkuvása ezrek és ezrek felfogásának kiala-
kulására hat ki. Az írás s a tudomány emberének nem szabad tévednie ilyen sorsdöntő 
kérdésben – mert tévedése jóvátehetetlen. A nyoma megmarad a lelkekben, amelyeket 
tévedésével megfertőzött, a szellemekben, amelyeket elcsúszása tévútra vezetett.

S azokat, akik ebben hibásak, a dolgozó demokrácia harcos erejével kell száműzni 
az írás, a tanítás teréről, nehogy újabb fertőzést okozzanak a magyar nemzet legyen-
gült, lassan lábadozó s még igen-igen érzékeny szellemén.

Nyíltan akarunk beszélni. Tudjuk, hogy az írók igazoltatásának megakadályozása 
bizonyos emberek megmentése érdekében történik. Bárki legyen is az, aki erre vállal-
kozik, író, költő, nemzetgyűlési képviselő vagy publicista – esetleg valamennyi egy 
személyben –, gondolja meg jól, hogy miközben a „fasisztamentés” bűncselekményét 
követi el, önmagát teszi gyanússá. Igenis állítjuk, hogy Szabó Lőrincnek s a hozzá 
hasonlók – sajnos – elég nagy tömegének, legyenek mégoly tehetséges írók is, nem 
lehet többé szavuk a magyar irodalomban, a magyar szellemi életben. Könyörtelenül 
el kell őket tanácsolni, el kell őket intézményesen tiltani a betűtől, mert méregbe már-
tott tollal szennyezték be tehetségüket, hivatásukat.

Tudjuk, hogy Szabó Lőrinc cseppet sem volt érzékeny, mikor egyik legközelebbi 
barátjának, akivel együtt szerkesztette a Pandorát, s aki azóta munkatáborban, nyo-
morúságban meghalt, azt a tanácsot adta, hogy legokosabban teszi, ha főbe lövi ma-
gát – mert zsidó származású.417 Ne kívánja hát senki, hogy ugyanaz a Szabó Lőrinc, 
aki utolsó napig kitartott a maga fasiszta újságíróasztalánál, most visszatérhessen az 
íráshoz, most demokráciát, művészetet akarjon tanítani az új Magyarországon. Vegye 
tudomásul ő, s vegyék tudomásul mindazok, akik érte s társaikért – ők tudják, milyen 
okból – exponálják magukat, hogy nem csupán nem kérünk a Szabó Lőrincek művé-
szetéből, hanem minden erőnkkel tiltakozunk ellene, hogy őket művészeknek tekint-
sék. Tagadjuk, hogy igazi művész lehet az, aki össze tudta egyeztetni ízlésével, emberi 
mivoltával, művészi lelkiismeretével a Hitlerrel és Himmlerrel kötött szövetséget. Ha 
kifejezési formája művészi, akkor ez azt jelenti, hogy nemcsak hazáját, nemcsak né-
pét, hanem magát a művészetet is elárulta, cinikusan áruba bocsátotta.

Mi nem vagyunk és nem leszünk vevői ennek az árulásnak, s nem is vagyunk haj-
landók tűrni, hogy ez a „szabadkereskedelem” a szellem területén még egyszer fel-
üsse a fejét. Vesszen a férgese! S ne nyúljon senki e féregirtáshoz, aki nem akarja, 

417 A Sárközi Györgynek mondottakra utal.
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hogy az egészséges és tiszta, felelősségteljes irodalmat követelő magyar közvélemény 
benne a férgek istápolóját lássa.

S azt, aki még tovább kísérleteznék azzal, hogy mentsen, bújtasson, a maga sze-
mélyi tekintélyével fedezzen fasisztákat, hazaárulókat, a magyar dolgozók felháboro-
dása, a magyar demokrácia ereje a népbíróságok illetékessége elé fogja utalni.

A Népszava szeptember 14-i száma közvetlenül az igazolóbizottsághoz címezve:

Bejelentést teszünk az írói igazolóbizottsághoz Szabó Lőrinc ellen. Csodálkozunk ugyan 
fölötte, hogy ilyen bejelentésre szükség van, mert ha a tisztelt igazolóbizottság nem 
tudná – a közvélemény már ítéletet mondott Szabó Lőrinc felett. Ítélete marasztaló, 
mégpedig igen súlyosan marasztaló. Továbbá azt is közöljük az igazolóbizottsággal, 
hogy Szitnyai Zoltán bűnperének tárgyalása során a népügyész egy kategóriába so-
rolta Szabó Lőrincet Erdélyi Józseffel és Szitnyaival, aki legalább annyi tisztességet  
árult el, hogy megnyugodott az ötévi kényszermunkában. Szabó Lőrinc írásban és 
szóban beállott a nyilas-reakciós-fasiszta rendszer szolgálatába. Öngyilkosságot aján-
lott saját zsidó barátainak, előadásokat tartott Németországban, cikksorozatban dicsőí-
tette a náci rendszert és féktelen antiszemitizmusával tüntetett. A nép- és nemzetellenes 
bűncselekmények egész sorozata terheli emberi és írói lelkiismeretét. Ne azt bizonyítsa 
be Szabó Lőrinc, hogy ártatlan, mert ezt nem lehet bizonyítani. Azt bizonyítsa be, 
hogy tudatára ébredt a szellem, a humánum és az írói rang erkölcse ellen elkövetett 
bűneinek. Ha ezt be tudja bizonyítani, akkor majd lassan, fokozatosan homályba 
borulhat múltja. Addig nem egyéb, mint valaki, aki ügyesen kihasználja egyesek tá-
mogatását – akik a maguk bizonytalanságát igyekeznek Szabó Lőrinc elfogadásával 
csökkenteni.

Majd a Népszavában szeptember 19-én glossza, igaz, éle Féja ellen: Népbíróság helyett 
közhivatal? címmel:

Hírt kaptunk arról, hogy Féja Géza, a letűnt fasiszta idők tollnoka az egyik vidéki 
városban mint városi levéltáros „dolgozik” az ország újjáépítésén. Szép pályafutása 
volt Féja úrnak. Kezdte, mint a Márciusi Front vezetőségi tagja, azután hirtelen len-
dülettel az Imrédy-kormány lapjánál lett cikkíró.418 Számtalanszor írtunk annak idején 
a Népszavában erről a lelkiismeretlen bértollnokról, anélkül, hogy egyszer is cáfolni 
merészkedett volna bennünket. A felszabadulás után tudomásunk szerint internáló-
táborba került, de titokzatos kezek közreműködése folytán kiszabadult. Most pedig 
– hír szerint – közhivatalnok lett a letűnt idők dalnokából. A napokban egy fasiszta 
költőt próbáltak fehérre mosni az igazolóbizottság előtt, most meg Féja Géza neve 
bukkan fel. Van egy kis csoport, mely nem elégszik meg azzal, hogy a demokrácia 
elnézésből nem kutatja az ő múltját (pedig nem is kellene sokat kutatni), hanem még 
barátait is át akarja menteni a demokrácia számára. Nem kérünk Féja Gézákból, Szabó 
Lőrincekből. Még ha olyan tehetségesek is. Norvégiában senki sem merné menteni 
Knut Hamsunt. Pedig ő is tudott írni.

418 Nem az Imrédy-, hanem a Teleki-kormány idején „államosított” Magyarország munkatársa volt.
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Még a Ludas Matyi című kommunista han-
goltságú szatirikus hetilap is ugyanabban  
a számában (1945. október 7.) két gúnyira-
tot is közöl: az egyik Megoldódott a Szabó 
Lőrinc-vers rejtélye címmel a Vezér-versről 
élcelődik (5.), a másik pedig egy pastiche-
szerű zöngeményben (lásd a képet) kom-
mentálja az igazolás történetét (4.):

Majd, túl a megpróbáltatásokon, Szabó 
Lőrinc 1945 decemberében, régi ismerő-
sükhöz, Thomas Ernőékhez utazik a Nyír-
egyháza melletti Sóstóhegyre, nyugodt kö-
rülmények között folytatni a Tücsökzenét,  
a hosszas várakozás során a Keleti pálya-
udvaron újságot olvas, és az újabb táma-
dásról még értesíti feleségét:419 „A Népsza-
va mai nagy vezércikke (Horváth Zoltán)  
a Tildy-beszéddel420 foglalkozik s beisme-
rést-vezeklést kíván az együttműködéshez, 
helyesli az írói vizsgálatokat, mindenkiben 
bizalmatlan, aki »fasiszta mentő«, csak Jó-
zsef Attila és Bartók a kifogástalan, szidja 
Kodolányit és Sinkát, rólam azt írja, hogy 
»pár héttel ezelőtt Sz. L. csúszott át az iga-
zoltatáson«… Végeredmény: ha nem, akkor 
»lemondanak« rólunk és büszkék lesznek  
a »szegényebbségükre«…”

Horváth Zoltán a „fordulat éve” után  
a Rákosi-diktatúra áldozataként börtönbün-
tetést szenvedett. Szabó Lőrinc ekkor még 
nem azt érzékelte, hogy egy diktatórikus 
rendszer szorongatta meg őt is, majd a szo-
rongatókat is ugyanerre a sorsra juttatta. 
Ember volt ő is, a megkönnyebbülést érezte 
inkább: „Mióta Horváth Zoltán a régi, go-
nosz, személyes ellenségem lebukott, kissé 
jobb a helyzetem általában. (Tudod ki ez  
a H. Z.?: legutóbb a Népszava főszerkesz-
tője volt, ő gyilkolt éveken át, s tavaly aug. 

419 Szabó Lőrinc és felesége levelezése, 2. kötet,  
i. k. 26. A levél december 8. „Szombat délelőtt 10 óra”-
kor kelteződik. A Népszava cikke: Tiszta vizet a pohár-
ba, szerzője Horváth Zoltán.

420 Tildy Zoltán miniszterelnök előzőnapi számban  
(Népszava, december 7.) közölt beszédéről van szó.
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óta több társával együtt, akik mind csak ártottak nekem, mint angol-amerikai kémgyanús 
ül, azazhogy nem tudni róluk!)”421

Már a költő halála után Balatonfüreden közös barátjuk, Lipták Gábor422 felesége ös-
szeismertette a költő özvegyével. Liptákné és Szabó Lőrincné egybehangzó emlékezése 
szerint Horváth Zoltán bocsánatot kért és megjegyezte, már nem az az ember, aki a tá-
madásokat annak idején vezette a költő ellen. Azóta már ő is megtapasztalta annak a „de-
mokráciának” a mibenlétét. A költő akkor már nem élt, csak özvegye fogadta – előbb zord 
távolságtartással, utóbb megértéssel is – a valahai üldöző magamentését.

De hadd idézzek a közvetlenül az igazolás után, október 26-án, a Független Újságban 
megjelent Fasiszta című cikkből:

[…] gonosztevőnek, háborús uszítónak bélyegezték lapjaink a felszabadulás után sza-
kadatlanul, hónapokon keresztül Szabó Lőrincet, a kitűnő magyar költőt. A belső vér-
zések, s az igazságtalanul üldözött ember belső fájdalma felől nem is nézzük most ezt 
a dolgot, mert nem akarunk embertelenséghez méltó embertelen szavakat használni. 
Csak a legegyszerűbb közösségi jog felől vetünk fel egy szerény kérdést. A legutóbbi 
napokban adták hírül a lapok, hogy Szabó Lőrincet immár másodszor, vagy tán 
harmadszor igazolták. Az a kérdés, vajon az összes demokratikus pártok küldöttei-
ből alakult igazolóbizottságoknak nincsen igazuk, s egy húron pendülnek a fasiszta 
gonosztevő, háborús uszító, németbérenc Szabó Lőrinccel, vagy pedig a Szabó Lőrinc 
emberi, magyari és írói tisztességébe térdig gázoló sajtócikkeknek nem volt igazuk?! 
Mi, a magyar szellem örök tisztessége felől nézve a dolgokat, még csak megtorlást se 
kívánunk a súlyosan tévedőkre, de annyit már igazán elvárunk, hogy a támadóked-
vűek a jövendőre gondoljanak, a legfőbb igazolóbizottságra: a történelemre is, mert 
annak a végzése ellen aztán sehová sincsen fellebbezés.

* * *

Túl a Naplón és tovább. Szabó Lőrinc az alkalmi eseményekbe zárkózva tájékozódásá-
ban is bizonytalanná válik: hiszen baráti beszélgetésben és vétót gyakorló szerepekben 
ugyanazokat az embereket látja. Naplójában nem egy barátját meggyanúsítja, későbbi 
segítőit, élete bizalmas kísérőit ellenségnek látja. Az elvi tisztázás helyett csak személyes 
segítségben reménykedik, környezete eseményeit nem összefüggésében követi, eseten-
ként akar egy-egy bonyodalomból mentve maradni. Ezért egyetlen biztos ponthoz köti 
magát, megadó ragaszkodással: Illyés Gyula barátságához. Úgy látja: ő az, aki elrendezi 
végül is körülötte a dolgokat, védi a bajoktól, és csillapítja kétségbeesésében, a félel-
mét túlkompenzáló gyűlölködési rohamokban. „Erit mihi magnus Apollo” – írja Naplójá-
ban,423 egyik szorongásos rohamában, amikor tanácstalanságában hiába várja a nyugtató 
híreket; és szinte refrénszerűen tér vissza a sóhajtás, valahányszor valami újabb baj éri: 
„Illyést szeretném látni.” Ezt egészíti ki Illyés naplójegyzete: érezte, hogy ekkor egy nagy 

421 Szabó Lőrinc sógornőjéhez Miskolcra írott levelének bátyjához szóló beszámolójából, 1950. április 
10-ről. Lásd még Szabó Lőrinc a koalíciós években című fejezet 68. számú jegyzetét.

422 Lipták Gábor (1912–1985) író és kultúrtörténész és felesége volt Szabó Lőrinc állandó vendéglátója 
1951 és 1957 között Balatonfüreden.

423 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 165.
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költő és egy jó barát sorsa az ő kezében van. Nemcsak cselekvőleg kellett ténykednie, 
de ő volt a legfőbb biztató. És ezt a szerepet tudatosan vállalja is: „Le Sz. Lőrincékhez, 
megvigasztalni, hogy nem veszélyes, hogy rajta van a »háborús bűnösök« listáján. Tőlem 
tudták meg a hírt. Lőrinc testi kimerültsége és lelki keménysége. Irodalmi végrendelke-
zése.”424 Bárha – éppen a háborús bűnösséggel kapcsolatos listán való szerepeltetésekor 
– az Illyésbe vetett hite is bizonytalanná válik: „A dolognak viszont lehet, nagyon kön-
nyen lehet az a következménye, hogy megint elvisznek. Nem hiszem, mondja Gyuszi. 
»Hiszem…« Mi vár még rám?! Napokig leszek még itthon, vagy órákig? Meg úgyse 
szökhetem, nem is akarnék. Meg kell halni. Elveszik tőlem a levegőt, szétnyúzzák az ide-
geimet. A hatalom, a hatóság? Ó, azt oly könnyű egy forradalomban félrevezetni!”425 Ezt 
követi a Bimbó úti őrizetesség, majd átszállítása az Andrássy út 60-ba.

Bár félelmeiben az eseményeket csakis személyes viszonyokként fogja fel, és ezeken 
keresztül igyekszik kijutni a bonyodalmak közül. Egy-egy sikeres eseményt mint emberi 
kapcsolatai javulását fogja fel.

A Naplón végigvezet a Basch Lóránttal való viszony emléke és a személyes tisztázási 
kísérlete. Példaként is felidézhetem ennek a tisztázási-öntisztázási folyamatnak a mene-
tét: nemcsak – és nem elsősorban – Basch Lórántot kell meggyőznie, hanem önmaga 
bírósága előtt is végig kell gondolnia az 1944-ben történteket. „Basch Lóránt. Szeretném 
látni. Biztosan van benne tüske” – jegyzi be legelőször, és röviden vázolja konfliktusu-
kat,426 aztán már így fantáziál: „Azt hiszem, rájöttem valamire. H. Z. nemcsak Sárközi 
Márta szavainak lehet az exponense. Van itt egy csoport. Valószínűleg Basch Lóránt kö-
rül.”427 Mint „rothasztási góc”-ra gondol Sárközi Mártára, Bernáthné Alice-ra meg Basch 
Lórántra.428 Utóbb testvéreivel üzen neki: „Basch Ilona, a festő, és Basch Edit. Utóbbival 
vagy tíz percig beszéltünk B. Lóránt és az én »ügyemről«, kissé megenyhült, feltételes 
üdvözletet üzentem; örültem, hogy véletlenül jelen voltak, s hogy így tisztázódhat egy 
oktalan ellentét. Talán tisztázódhat… Majd meglátjuk.”429 Végül a személyes találkozás:

Basch Lóránt az utcán: nagyon szivélyes volt, rendes!!
Tegnapi megbeszélés szerint Baschnál. A Városmajor utcai ház udvarán, onnan nem 
látszik a szétbombázott traktus, a zöld repkényes fal s a kert a régi, nagyon nyugodt, 
szép. A kertben voltunk, egy percre a két nővére is feltűnt. Basch teljes barátságot 
mutatott, mint tegnap az utcán, Pesten, ahol összebotlottunk. Mindamellett csak olyan 
tökéletlen, amilyet sokfelé éreztem már és fájlaltam: nem disztingvál fínoman, bár 
költőileg mindenesetre védeni látszik. Horváth Zoltánt jól ismeri s igen sokra tartja! 
Sárközi Márta és a horogkeresztes szendvicsek őrülete itt is megtette a magáét! „Töb-
ben mondták, hát bizonyára igaz”: hogy lehet így ítélni? Vagy mind így teszünk, csak 
ki-ki abban az irányban hiszékeny, amelyik neki kedves vagy hasznos? Szép kis dolog 
akkor az emberi szellem!!

„Tudja, ugye, hogy Kárpáti Aurél Önnek nem barátja?”

424 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 359.
425 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 58.
426 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 70.
427 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 130.
428 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 144.
429 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 156.
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Bólintottam, bár ezt így sose tudtam. De nem tudom hinni, hogy ártott volna. Kü-
lönben ma nem…

Oltványiról is beszélt, idézte egy nyilatkozatát. Végeredményben örülök az egész 
Basch-fordulatnak, azonban a doktor mégiscsak a régi.

A Naplóban végiggondolva a történteket, szinte az Ellenfelek című későbbi, a Tücsök-
zenéből végül is kihagyott vers430 előképének számíthatom: mindkét nézőpontról vezeti 
végig a történetet, meghatározója az elmúlt évbeli, már akkor is pár héttel későbbi hori-
zontról való sajnálkozás, önmaga okolása. De benne van Basch Lóránt portréja is, akik 
ismertük, hitelesíthetjük a „nehezen elviselhető” ember portréját is.

A Basch-ügyet is el kell mondanom. Az egészet pótlásként csatolni kéne a védőbe-
szédemhez. Hogy is történt. Egyszer röviden jeleztem már.431 Tavaly nyáron felkere-
sett Basch. Előzetesen nagyon tisztelni és szeretni, illetve becsülni látszott: „Babits 
egyetlen örököse” stb. Villamoson is találkoztunk, bujkált, megismertem rémesen el-
hanyagolt ruhában is persze; elég bizalmasan beszélgettünk, sajnáltam. Aztán feljött 
a Magyarországhoz, munka után. Sok dolgom volt, katona voltam. Segítséget kért, 
tanácsot, pártolást. Hogy neki már van egy német mentesítése, irata, pénzzel szerezte, 
s jogi vonalon is fut egy kérvénye, a legjobb úton, hathatós pártolások támogatják. 
De irodalmi érdemei is vannak. Tűnődtünk, mérlegeltünk, végigondoltunk embereket 
és lehetőségeket. Onnan hívtuk fel pl. Rédeyt. Voinovichról tanácskoztunk. Testület 
kellene a támogatásra, mondtam. A Baumgarten-tanács. Az megvolt. Neki érdemei 
voltak, szaktudása az alapítvány ügyeiben. Énnekem írótársak mozogtak a fejemben, 
azt se tudtam, mit s hogyan lehet kezdeni, s hány esetben szólalhat meg az ember és 
hol. Sajnáltam Bascht, megígértem minden külső segítséget, de – mondtam – nekem, 
mint írónak zsidó íróbarátok megsegítésére kell elsősorban tartogatnom az erőmet, 
befolyásomat. Kire például, kérdezte ő. A Sárközi Gyuriéra! Erre kitört: „A Sárközi  
munkatáborban van, az életbiztosítás!” Ez felháborított. Már előbb is bosszantott, hogy 
láthatóan presszionált a Baumgarten-díjjal: pénzre ne hivatkozzék énelőttem!! Azt fe-
leltem neki, Sárközi súlyos beteg! Ő csak magával törődött. Értem, értettem akkor 
is, talán én se tettem volna másképp abban a helyzetben, amelyben volt. (Nem igaz: 
én egyenesebben jártam volna el és szelídebben.) Ezután még vagy két óra hosszat 
együtt voltunk, rengeteget tanakodtunk, az ügy nehezen ment. A szerkesztőség már 
rég kiürült, dolgaim elmaradtak, nem bántam. Őszintén segíteni akartam, de nem úgy, 
hogy miatta Sárközi vagy más rövidüljön, aki közelebb áll hozzám. „Az ön irodalmi 
érdemei? Meg kell mondanom, hogy ön igen sok szeretettel és ügybuzgósággal ve-
zette egy irodalmi alap ügyeit, de hát mégiscsak ügyvéd, s ezt nem tudom irodalmi 
érdemnek látni, s íme, másoknak még annyi nekifutási előnyük sincs még a mentesí-
tési versenyfutásban, mint önnek, aki, mint említi, kitűnő igazságügyi és bírói vagy 

430 Szabó Lőrinc: Ellenfelek, in: Szabó Lőrinc Összes versei, i. k. 2. kötet, 713.
431 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 70.: „Meg kellene magyaráznom a helyzetet, belátná. Írókra 

kellett tartogatnom az erőmet, kipróbálatlan volt az út, különben is három órám ment rá a segítés útjainak-mód-
jainak közös keresgélésére. S amit Sárközire mondott, hogy »… az életbiztosítás«, az végleg felbosszantott. Két 
hét múlva már neki is rendelkezésére állhattam volna, Sárközin és a többieken kívül.”
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milyen pártolásokkal rendelkezik, s amellett máris van egy jó német védőirata…” Fájt, 
hogy ezt így kellett mondanom. De nem tehettem mást. Megmondtam, hogy nem ír-
hatom alá a kérvényét. Ez volt az egyetlen ilyen kérés, amelyet nem teljesíthettem, 
egy gazdag s relatíve jól álló ember ügye!! Nem akarok igazságtalan lenni hozzá. De 
az csúnya volt, az a bevágás Sárközi ellen. Másnap egy fiatalemberrel mégis elküldte 
a kérvényét, már rajta volt a Tamási és az Illés Endre aláírása. Iszonyúan éreztem ma-
gam. Akkor még nem alakult ki az a látható hivatalos felfogás, hogy a kormányzó is 
akarja, elősegíti a dolgokat. Én úgy láttam, hogy nehezen mennek az efféle dolgok, 
súgóm nem volt. A katonaság is folyton duruzsolta fülembe a tilalmakat. Nem érünk 
vele semmit, csak engem ítélnek el érte, s nem mozdulhatok majd azokért, akik köl-
tők, írók, teremtők, szegény védtelen, sokkal rosszabb helyzetben levő, régi barátok. 
Megmondtam mindezt a küldöncnek is. Ahogy előző este Baschnak magának: nem 
írhatom alá, de szívesen segítem. Másképp, valahogy, eszeljük ki, hogyan. Este hétig 
voltunk együtt, vagy fél nyolcig! Tulajdonképpen csodálkoztam rajta, hogy milyen 
ereje van az előző esti közlések után mégis felküldenie aláírás végett az iratát. Persze 
az elutasítás kényszerűsége is fájt. De nem is sejtettem, hogy milyen hazugságtenger 
és vádtenger fog dagadni ebből az egyetlen ügyből.432 – Jóval később a kultuszban 
Molnár dr. őméltóságával beszéltem véletlenül a Basch-féle kérvényről, mikor az én 
kérvényeimet keresgettük: örültem, hogy túljutott az első rostákon, s bizonyítva lát-
tam az igazamat, hogy neki tehát csakugyan megvolt a kellő protekciója énnélkülem 
is. – Azután a magyarországi este után vagy három héttel, néggyel persze már lát-
tam, hogy sok-sok jóindulat van a minisztériumban, s hogy nemcsak egyet húzhat ki 
vízbeesettet egy ember, hanem nyugodtan síkraszállhat többekért. Síkra is szálltam, 
tudják. Bascht csak az elsőség, a relatíve jobb helyzet, a már megszerzett protek-
ciók ténye s az írókhoz ragaszkodó kezdeti becsületérzésem ütötte el az aláírásomtól; 
a Sárközi helyzetének rossz megítélése bántott ugyan részéről, de ez nem lett volna 
egymagában, dehogyis lett volna ok az elutasításra. Basch az árban már tutajon volt 
valahogy, mikor mások még úsztak s én tutajt kezdtem ácsolni a mentésükre: úgy 
éreztem, érdemesebbeket veszélyeztet. Vagy inkább lélekvesztőkről kéne beszélnem: 
egyszemélyes tutajokról.433

Csak személyektől befolyásolt ügyként kezeli a vele történteket, és erről meg is tudja 
győzni magát: hiszen azt, amit magából a legértékesebbnek tartott, költészetét – és általá-
nosabban: az alkotásait –, az újraszerveződő irodalmi életben is otthonosnak érzi. Poétikája 
visszaigazolásának is tarthatja mindezt: a történelmi tárgyilagosság helyett a személyes 
sorsok tárgyilagos értelmezését vállalja költői kérdezésmódja céljának.

A viharok múltával, a Tücsökzene megjelenése és az írószövetségi felvétele után az-
után egy ad hominem versvariációval tesz pontot önmagában is az elmúlt évek körülötte 
és benne kavargó vitáira. Nem látványos gesztus ez, csendes baráti szívesség, és alkalom, 

432 Ha ezzel az egyetlen megtagadott aláírással kellett Szabó Lőrincnek elszámolnia barátai és önmaga 
előtt, akkor valószínűleg erre vonatkoztatható Keresztury Dezső „nagyvonalú” általánosítása: „Szabó Lőrinccel 
előtte való év őszén valami metési ügyben halálosan összekülönböztem, és azt mondtam neki, hogy nem vágom 
le a kötélről, ha fölkötik; mert úgy viselkedett, hogy megérdemelt egy ilyen dühkitörést.” (Kabdebó Lóránt: 
A háborúnak vége lett, i. k. 171.)

433 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 132–134.
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hogy versalkotás közben belegondoljon a század bűntényébe. „Egy komplikált és szomorú 
hátterű sírboltavatási alkalom kapcsán felirat készítésére kért meg egy újabb ismerősöm, 
építész, igen nemes lélek, aki teljesen keresztény gondolkodású és régen kikeresztelke-
dett ember. Ezt csak azért említem, hogy sejtsd a feladat kényes, de vonzóan emberi vol-
tát. Apa, anya s egy testvér közös sírboltban nyugszik, s ott lesz majd ő is. Öt rokonát, 
testvérét, férfit-nőt azonban elvitte a deportáció. A sírkőállító sorscsapásnak, végzetnek 
tekinti a tragédiát, s nem gyűlölködik. Részletesen elmondta a hátteret. S olyan feliratot 
kért, amely az egész családot keretbe foglalja. A nehézség csábított, a barát lelkülete meg-
hatott. Több változatot készítettem, rímeset s görög formájú epigrammot. Az egyik majd 
a sírboltra kerül, valószínűleg nyolc sor.”434

A Wellisch-család síremlékére készített felirat

1.
Egy tőnek sarjai, kik itt nyugosznak,
És azok is, kiket a gyülölet
Gonosz hatalma rut halállal ölt meg,
Áldott hamvukat szétszórta a szélbe.
Ötüknek árnya felkiált az égre,
Appellál az Isten itéletére.
S kiket itt lenn szétszórt a gyülölet,
Egyesiti majd fenn a Szeretet.

2.
Drága Társak, hol nyugosztok?
Ádáz átok, gyilkoló düh
Merre szórta hamvatok?
Várva vártunk már Reátok
De ha itt nem – Istenünknél,
Kié bosszu és itélet,
Kié áldás, béke, élet,
Édességes örökélet –
Fénybe, napba öltözötten
Egyesülünk,
Együtt leszünk
Mindenkor.

434 Az első két variáns megjelent a Baumgartneréknek 1947. december 22-én küldött levél közlésekor, 
in: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 443.; a többi a költő hagyatékából megjelent az Osiris Kiadó által 
megjelentetett Összes versekben, Budapest, 2000.
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[Öt rokon emlékét…] 
(Változatok)

1.
Öt rokon emlékét, aki eltünt nyomtalan, őrzi
 itt ez a kő s az a szív, mely maga is idetér
egykor, a hatodiké, aki élve maradt s a családi
 sírhoz szellemüket, azt köti, kötheti csak,
édes szellemüket, mely áttündöklik az oltó
 viharok őrületén: ,,Béke velünk s veletek!”

2.
Öt lelket, rokont, testvért, gyermeket
idéz e sírkő azokhoz, akik
alatta nyugszanak: Klárit, Lilit,
Móricot, Pált, Egont, – csak lelkeket,

mert dúlt porukat isten tudja hol
keveri a mindenségben a szél,
mialatt az egyetlen, aki él
övéi közűl és valamikor

maga is itt pihen majd, e követ
állitva úgy érzi, hogy a család
mégis vele van s hogy Krisztus szavát
együtt mondják: ,,Békesség, emberek!”

3.
Sirni ha tudna a kő, vele sirnál, idegen, oly bus
 az emlék, melyet e felirat őriz, idéz:
öt rokonét, akiről nem tud más senki a földön,
 csak ez a jel s az a sziv, mely maga is idetér
egykor, a hatodiké, aki élve maradt s e sorokkal
 édes szellemüket kötheti csak a család
poraihoz, mert az mint isteni csillag örökké
 ragyog a viharon át: ,,Béke velünk s veletek!”

4.
Sírni ha tudna a kő, vele sírnál, idegen, oly bús
 az emlék, melyet e felirat őriz, idéz:
öt rokonét, akinek nincs más nyoma sehol a földön,
 csak ez a jel meg a szív, mely maga is idetér



430

egykor, a hatodiké, aki e sorokat idevésve
 fénylő szellemüket kötheti csak a család
hamvaihoz, mert az nem aludt ki a szörnyü viharban,
 de mosolyogva ragyog: ,,Béke velünk s veletek!”

5.
Sírni ha tudna a kő, vele sírnál, idegen, oly bús
 történet, amit e felirat őriz, idéz:
öt rokon emlékét, aki eltűnt nyomtalan, és a
 hű, testvéri szivet, mely maga is idetér
egykor, a hatodiké, aki élve maradt s a családi
 sírhoz szellemüket, azt köti, kötheti csak,
édes szellemüket, mely áttündöklik az oltó
 viharok őrületén: ,,Béke velünk s veletek!”

* * *

Az alkalmi események számára áttekinthetetlen szövevényéből Szabó Lőrinc úgy igyek-
szik kimenteni magát, hogy másfél évre egy folyamatosan készülő mű alkotásfolyama-
tába zárkózik. Nem a világot zárja ki, nem a valóságtól fordul el, csak az őt körülvevő 
esetlegességektől akar szabadulni.

Ahogy Naplójában tisztázódik korától elválasztó ítélőereje, minden erőszakkal szem-
ben a humánumra fellebbező látásmódja, úgy válik lehetővé számára, hogy elszakadjon 
az esetlegességektől, szabadulása napi eseményeitől, még személyes békülési sikereitől 
is. A Napló műhely addig, amíg tisztáznia kellett magában a világhoz való viszonyát, 
ezután már csak emberi viszonylatok leltára marad. Az igazi érték: a Tücsökzene lesz ez-
után. Ott fogalmazza már (110. A gályarabok szobra):

mert hiszek benned, jóság, türelem,
hiszek benned, isteni értelem, –
hiszek benned, szabadság, szeretet,
s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.

Az alkotás így nem menekülés a számára, hanem az újrakezdés jogalapja, amely az élet-
rajz újrafelfejtésére készteti, a szükségesnek érzett életmagyarázat, a hozzájárulás a meg-
újuló irodalomhoz egy világképet összegező nagy mű ihletét adja. De elkészítéséhez meg 
kellett teremtenie a sajátos személyi feltételeket. Az Umetoli védőszárnyai alatt töltött 
hetek példát adtak: meg kell szervezni az alkotás idilli körülményeit. A Tücsökzene 346. 
darabja a köszönet szavával nyugtázza a helyeket, amelyek az idillt biztosították ennek 
az alkotásfolyamatnak a számára:

         S köszönet
nektek is, nők, barátok, emberek,
kik, mikor minden remény elhagyott,
segítettetek, vígasztaltatok,
Buda, Sóstóhegy, Békés, Pest, Tahi,
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Ózd, Igal, Patak: hazám szivei:435

áldjon meg, Akit, ha hisszük, ha nem,
Istennek mondunk közönségesen!

Szinte kettős én él benne: az egyik kimerül az alkalmi eseményekben, a várt pusztulás 
kínjait éli át, a másik emberfeletti erővel zárkózik az alkotásfolyamatba: részletező mes-
termunkával bontja ki azt a látomást, amelyet Naplója és a Tücsökzene 345. darabja ta-
núsága szerint 1945. augusztus 14. kedd éjszakáján átgondolt. Ami az ihlet pillanatában 
fogant, amit a „tücskök” egy éj alatt elmondtak, azt bontja ki. „Másnap kótázni kezdtem.” 
És ez a lassú-szívós munka éltette és teremtette meg számára az újrakezdés lehetőségét. 
Az élet szövevényei metamorfózison esnek át: eddig kiszolgáltatottjuknak tudta magát. 
Mostantól: mindezek csak zavaró, hátráltató tényezőkké válnak. A külső szemlélő szá-
mára: embertelen közöny, de a maga számára is rejtélyes ez a munkakészség, már 
idéztem a Naplóból.436 És ugyanezt a hősi-emberi nekiszánást élik át az általa fordított, 
tudományos-fantasztikus regény, a Rejtelmes világ a tenger alatt hősei, akik menekülést 
már nem remélve, mégsem adják fel az életüket és a munkát: „Csak csodálni tudtam Ma-
racotot, aki e fojtó levegőben, a halál nehéz árnyéka alatt, még mindig engedelmeskedett 
a tudomány parancsszavának, s egyre írta észleleteit a jegyzőkönyvébe.”437 Az emberhez 
méltó ténykedésnek ez az etikai mértéke az, amelyik ekkor a műalkotáshoz szükséges 
erőt adja a költőnek, méghozzá nem is akármilyen műalkotáshoz: költészete megújításá-
hoz. És ennek visszaigazolása is megtörténik: az értő költő barát szemében valóban érték-
alkotó munkaként jelenik meg ez az alkotásfolyamat. Sóstóhegyi barátainak 1946. január 
28-án ezt írta: „Illyés Gyusziéknál: […] Mutattam neki az újszülött Tücskökből, borzasztó 
nagyot nézett az utolsó darabokon […] azokon az »elvont« témákon. Azt mondta: »Te 
voltál az egyetlen ember Magyarországon, aki az elmúlt évben értelmes dologra fordította 
az erejét, idejét. Ez a főműved lesz !«”438

A tárgyalás során, a sajtóbeli ismertetések-támadások idején mindent felsoroltak, amit 
még azóta is alkalmanként összefüggéseiből kiemelten felemlegetnek a költővel kapcso-
latban.439 Még ha minden megfogalmazott vád valóságos bűnként megtörtént volna, ak-
kor is a költő megítélésében az időben elenyészhetne. Nem a személyes felelősség, 
de a költészettörténeti hely szempontjából. Így válhatott Ezra Pound a huszadik század 
egyik reprezentatív poétikai eredményének megteremtőjévé, hogy ne csak az eljárás ide-
jén felemlegetett dán Nobel-díjas íróra, Knut Hamsunra hivatkozzam, mint ahogy meg-
tette ezt Kassák Lajos 1945-ben.440 De Szabó Lőrinc esetében – meggyőződésem – nem 
erről van szó. Ha bármely más értelmiségi körben éli át ezeket az éveket, senki nem fi-

435 Azokra helyekre utal, ahol baráti családok segítették a Tücsökzene készültét.
436 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 197–198.
437 Conan Doyle: Rejtelmes világ a tenger alatt. Fordította Szabó Lőrinc. Fehér-holló könyvek, Bp., 

1947. 57.
438 Szabó Lőrinc levele Thomaséknak, PIM Kézirattár V 4063/1/6.
439 Mint legutóbb születésének centenáriumán: lásd e fejezet 325. számú jegyzetét.
440 K. L. [Kassák Lajos]: Emlékezés Knut Hamsunra. Uj Idők, háború utáni első számában. A glossza zárása: 

„sorsa példa lehet mindazoknak az íróknak számára, akiket, megfeledkezve nagyszerű hivatásukról, bekötött 
szemmel kerget a hínárba saját mértéktelen gőgjük és kielégíthetetlen hiúságuk”.
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gyel fel megjegyzéseire, alkalmi vélelmeire. Gondoljunk bármelyikünk életére abban a 
huszadik században.

De nemcsak a költő helyét keresem abban a században, jelen dolgozatom éppen az 
ember elhelyezkedését vizsgálja a század ideológiai térképén. Illyés Gyulát a védőbeszé-
dek logikája győzte meg, láttatta meg vele Szabó Lőrinc, a magánszemély szenvedélyes 
„tárgyilagosságá”-t. Az ideológiai hangoltságú huszadik században található egy ember, 
aki teljesen apolitikusnak nevelte magát.

„Milyen gyötrődéssel!” – teszi hozzá Illyés.441 Számomra ennek a gyötrődésnek az út-
ját rajzolja meg Szabó Lőrinc életrajza. Az életrajz, mely nemcsak a század egyik legna-
gyobb magyar költőjének viszonylatait mutatja meg, hanem egy nagy moralistáét is. Aki 
nem azért gondol végig minden ideológiai és politikai eshetőséget, hogy azután bocsá-
natot kérjen, hanem azért, hogy önmagában elborzadjon a feltáruló meredélyektől, hogy 
önmagában megbocsássa az elgondolás szörnyűségét is. Számomra a Napló visszatérő 
időjelölése olyan figyelemfelhívás, amelyre eddig sem védői, sem támadói nem figyel-
tek fel. „Hat” évről és „Tizenöt” évről beszél, ebben látja „gyötrődése” intervallumát. 
Benne az idő, amivel elszámoltatják, de ő egy teljesebb, nagyobb egységről akarna elszá-
molni: „Akik egy percig vagy tíz percig vagy egy óráig velem beszélgettek, azok ebben 
az értelemben tanúi lehettek valamely mozzanatnak, hallhatták – ha ugyan jól hallottak 
– gondolataim, tűnődéseim valamely töredékét, de nem hallották tízezer óra szakadatlan 
belső vitáit, amelyeket másokkal, legtöbbnyire pedig saját magammal folytattam, képvi-
selve az ő elveiket, az ő legbizalmasabb tűnődéseiket is. De hát nem akarják észrevenni, 
mennyire logikátlan, következetlen az összkép úgy, ahogy ők néznek?! Ellenben – ismét 
elismerve, hogy tévedtem, tévedhettem is; ki nem tévedett soha? –, ellenben mennyire vi-
lágos, egyszerű és érthető, ha az egészet szemlélik, együtt, igazi összefüggéseiben. Nem 
akarják.”442

Hogyan készültek a sértő érvelések? Miként szenvedte meg a költő maga saját 
gondolatmenetét? Hogyan korrigálja esetleg még sértőbbre? Egy levél legyen a példa,443 
amelyben – talán apósa, Mikes biztatására, netán parancsára, mint a címzett véli emlékezésé-
ben,444 talán saját megdöbbenésétől hajtva, hogy szavait ennyire félremagyarázhatták – még 
a húszas években Hatvany Lajosnak magyarázza el gondolatmenetei-érvelései működését:

Budapest, 1927. június 1.
Kedves Barátom,
Két héttel ezelőtti leveledre445 örülök hogy mindeddig nem válaszolhattam, mert ha 
akkor sebtiben írok, bizonyára megbántalak megütközésem fönntartásnélküli közlé-
sével. Mérgesen és igazságtalanul akartam felelni mérges és igazságtalan soraidra, 
s főleg arra a közlésedre, hogy három vagy négy esztendeje érzelmi vagy nem tudom 
én milyen ellenséget látsz bennem, de erről csak most írsz őszintén. Kedves Laci, te 

441 Illyés Gyula: Naplójegyzetek, i. k. 362–363. Lásd e fejezet 289. számú jegyzetét.
442 Szabó Lőrinc Újságírói védőbeszéde, in: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 244–245.
443 Szabó Lőrinc levele Hatvany Lajoshoz 1927. június 1-jén, MTAKK Ms 391/18. Lásd e fejezet 98. számú 

jegyzetét.
444 Hatvany Lajos kéziratos emlékezése, MTAKK Ms 391/19. Lásd e fejezet 98. számú jegyzetét.
445 A Bécsből kelt, 1927. május 16. levél PIM Kézirattára hagyatéki letét. Lásd e fejezet 98. számú jegy-

zetét.
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sokkal idősebb, idegenebb, gazdagabb, másfelé-orientáltabb, előkelőbb és függetle-
nebb ember vagy, semhogy eleve föl nem tételezhettem volna rólad úgy az őszintesé-
get, mint azt, hogy ha szükségét érzed, a lehető legegyszerűbben elhárítod magadtól 
érdeklődő közeledésemet. Nagyon jól tudom, hogy én kerestelek föl Bécsben annak 
idején, nem felejtettem el, hogy élveztem vendéglátó barátságodat a Hermes-villában 
(mindezt nem is tekinthetem különleges dolognak), de sohasem hittem, hogy ez a ré-
szemről történt közeledés és részedről történt lekötelezés bármily tekintetben megkötné 
veled szemben érzett szólás-szabadságomat.

Így például nem hittem, hogy – mint írod – ne mondhassak véleményt akár Fran-
cia Kiss Mihályról is, esetleg szimpatikus véleményt, előtted, az emigráns előtt, akivel 
szintén szimpatizálok. Nem hittem azt sem, hogy véleményemet el kell hallgatnom 
a te irodalmi vagy egyéb munkásságodról, mint ahogyan te sem hallgattad el a maga-
dét az én törekvéseimről. Véleményeltérések esetében azonban engem nem tüzel sze-
mélyi ellenszenv, sőt a másik vitázó fél részéről sem ismerem el jogosultnak az ellen-
szenv kialakulását: ennélfogva én, kissé naivul talán, a legmelegebben együtt tudtam 
érezni azokkal, akiket megszerettem, még akkor is, ha elveink teljesen ellentétesek 
voltak. Mindig úgy éreztem, hogy épp legjobb barátainkat kell meggyőznünk igazi 
vagy általunk vélt tévedéseiről, s azt éreztem, hogy őket is ugyanaz a szándék vezeti.

Eszem ágában sincs azt hinni, hogy évek folyamán sose követtem el baklövéseket. 
Legjobb akaratom mellett is mondtam dolgokat rossz pszichológiai pillanatban, kifo-
gást akkor, amikor talán nem maga a kifogás volt helytelen, hanem a kifogás tudomá-
suladása, szóval olyankor, amikor tapasztaltabb ember – anélkül hogy hazudna – in-
kább biztat; sőt mondtam kifogást, amely az én tévedésem. Hogyne! Nagyon kevés 
ember lehet, aki úgy szenved a szavaiért és úgy vezekel önmaga előtt, mint én; s ha ezt 
a tényközlésemet dicsekvésnek gondolod, nem bánom, mert én valóban dicséretesnek 
tartom, s a tisztán-látást egyedül-elősegítőnek, ezt a tulajdonságot mindenkiben.

Szeretném, ha éreznéd szavaimból, mennyire indokolatlannak hiszem szemrehá-
nyásaidat. S minthogy a szemrehányást biztosan nem jókedv előzte meg benned, ha-
nem valami keserűség vagy fájdalom vagy ilyesmi (csak annak az értékelésnek mértéke 
szerint, amellyel a te helyzetedben ezt a mi viszonyunkat nézni lehet): fogadd igaz 
sajnálatomat amiatt, hogy emberileg valaha is megbántottalak. Az elveidet a jövőben 
éppúgy fogom elfogadni vagy elutasítani, mint eddig, de, ha sor kerülne rá, azt hi-
szem, most már jobban sikerülne a gyakorlatban megítélnem azt, hogy szavaim a te 
nyelveden milyen hatást keltenek. Vagyis: nem kerülnék olyan helyzetbe, hogy bántó 
leveledből tudjam meg, mennyire megbántottalak. (Előzőleg dr. Mikes mondta ne-
kem, hogy ellenségeskedésről beszéltél előtte, de én ezt viccnek vettem, s megírtam 
neked is.)

Egy példát említettél arra, hogy milyenek voltak a megbántásaim. „Jól emlékszem 
még Francia Kiss Mihályról zengett dicséretedre…” – írod. Levelednek ez a passzusa 
eleinte teljesen érthetetlen volt számomra. Aztán lassan emlékezni kezdtem, csodál-
kozni rajtad, – – s végül nagyon haragudtam magamra, hogy évekkel ezelőtt olyan 
rosszul fejezhettem ki magamat. Kérlek, tévedés azt hinni, hogy én szeretem azt  
a kecskeméti őrmestert, s lelkesedem érte, úgy, ahogy érted sose fogok. Gúnyolódtál, 
s visszagúnyolódhatnék azzal, hogy de én igenis jelentősen inkább lelkesedek érted; 
ami igaz volna… de mit gúnyolódjak és mit dühöngjek rád, mikor azt látom, hogy 



434

gyerekesen félreértettél vagy pedig én adtam gyerekes okot a félreértésre. A dolog 
úgy áll, hogy erről az úrról egy kollegájával kapcsolatban esett szó köztünk, bizonyos 
Szamuellyvel kapcsolatban, aki nekem elvileg-nem-antipatikus alkalomkor és célokért 
rendezett vérfürdőket, ugyanolyan meggyőződéssel, mint az orgoványiak. Én azon-
ban azt láttam vagy véltem látni, hogy Bécs jobban víz alá nyomja F. K. M.-et, mint 
Sz. T. urat, erkölcsileg is másképp nézi; mint ahogy nálunk is másképp nézik őt úgy 
azok, akik fölmentik, mint azok, akik – többnyire nyavalygó zsidók – Szamuelly mel-
lett irtózó hallgatással mennek el, ellenben irtózó üvöltéssel emlegetik Francia Kiss-t. 
Francia Kiss Mihály védelmének mindenesetre tehertétele, hogy ez az úr nem törté-
nelmi múlt, – de számomra már az, s én, megvallom gyöngeségemet, nem tudnám 
kivégezni. Szamuellyt se bírtam volna, ha történetesen ez lett volna bírói vagy hóhéri 
feladatom. S ha Szamuellynél az előbb elvileg-nem-antipatikusnak mondtam célt és 
alkalmat, Francia Kiss-nél – úgy hiszem – elvileg szimpatikusnak találhatod te ma-
gad is a magyar mivoltot, a magyar népet, amely egészen más valami, mint a magyar 
nép (fenét nép: félrevezetett egyesek) aktuális cselekedetei. Új regényedből, melynek 
folytatását kíváncsian várom, nem az derül ki, hogy számodra érthetetlen romantika 
a Jókai-féle Új földesúr-gondolat, szavaidból és egyéb írásaidból sem úgy ismerlek… 
Szóval: mintegy csak figyelmeztetni akartalak egyenlő mértéket kérő szavaimmal, ak-
kor régen, érzelmi momentumokra, amelyek tényszerűen vannak, s amelyeket nem 
lehet kihagyni – még ha igazságtalanok is – senkinek a megítéléséből, aki közéleti 
szerepet visz. Itt persze rögtön borzasztóan bonyolódik a probléma, mert lehet, hogy 
a gyakorlatban erősebb marad valamiért és valameddig az elvi egyetértés… és más 
színe van az ügynek, ha a Haladás, a Szovjet, a Kapitalista Állam, a Rémület, a Rend, 
a Célszerűség vagy másvalami szempontjából nézzük… rettenetesen bonyolult és 
gazdag a valóság… regényíró tudja ezt legjobban, tehát neked is tudnod kell. Nem 
akarok itt történelmi tanulmányt kezdeni filozófiai alapon a vérontás jogosultságáról 
vagy jogosulatlanságáról, nem is tudnék, s nem is kell, mert ez a tanulmány nekünk, 
akik ilyen szép időkben élünk, az idegeinkben lakik… s ha kizárólag gyakorlatilag, 
a magad személyére fordítva nézed is az ilyesmit s azt mondod vagy mondanád: aj, 
elég régóta vagyok már hazátlan bitang ahhoz, hogy elfogult lehessek, igenis elfo-
gult, azokkal szemben, akik kegyeltjei vagy megtűrtjei annak a politikai hatalomnak, 
amely nekem nem tud „megbocsátani”, – sem elfogultságod, sem elfogulatlanságod 
nem változtat a tényeken, sőt képtelenség, hogy a felháborodás intermezzóit kivéve 
teljesen ki tudja egymást küszöbölni ez a kettő benned, a kultúremberben.

De rendben van, tegyük fel, hogy a jogos elfogultság kiküszöbölt belőled olyan 
érzelmeket, amelyeket nem tagadhatsz meg, ha történetíró vagy, vagy ha regényt írsz 
Francia Kissről. Akkor rossz regényt írsz, hiányosat, és olyan történelmet, amely ten-
denciózus (az utóbbi nem baj). És okvetlenül csak ellenségednek tekintenéd azt az isme-
rősödet, aki erre a hiányosságra rámutat? Sokkal komplikáltabb az ember, semhogy…

Egye meg a fene, mit bánom én, hogy hiszed-e, amit mondok. Hiszed hát, ez nem 
lehet másképp. Kedves barátom, kérlek is, hogy hidd el. Fáradtam, veszkődtem vele, 
hogy megmutassam, milyen formán érzek én ezekben a dolgokban, s tudom, hogy 
sokkal gondosabban kellene fölépítenem mondanivalómat, hogy csak közel jusson 
is ahhoz a hiánytalansághoz, amely teljes volna. De hidd meg, hogy semmi szeretet 
nincs bennem – egész nevetséges – Francia Kiss iránt, nem volt akkor sem, amikor 
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impressziód szerint volt, s hidd meg, nem azért írom mindezt, mintha szükségét érez-
ném valami mosakodásnak, hanem csak azért, mert neked rosszul esett valami, ami-
nek én voltam az oka, anélkül hogy oka akartam volna lenni.

Most aztán tégy, amit akarsz. Tudod, hogy sajnállak, s hogy sajnálatom semmit 
sem ér teneked. Tudod, hogy én rég hazahoztalak volna, ha rajtam állana. Tudod, hogy 
nem értek veled sok mindenben egyet, de szerettem veled lenni, utóvégre nem sok 
olyan báró van a világon, mint te, és tudod, hogy, vagy tudd meg, hogy azt szoktam 
rólad mondani, hogy veled – ha kell – majd akkor fogok ellentétbe kerülni, amikor 
már itthon leszel. Együtt lehetünk, elszakadhatunk, rendben van. Vannak szempontok, 
amelyekből nézve nem sajnálhatlak: utóvégre én Magyarországon, „biztos fedezék-
ben”, döglődöm, mondhatom, oly rettenetesen, hogy nem is sejti senki, s döglődnek 
barátaim, s rémregény, ami körülöttünk történik, – te pedig ugyanakkor, a számki-
űzött, utazhatsz, ahova akarsz, s vendégül láthattad a Hermes-villában Szabó Lőrin-
cet. Ez a szempont is van. S van más is. És egyik sem meríti ki a valóságot. Az ember 
nem azért szeret vagy nem szeret, amiért egy levélben el tudja gondolni. Úgy, ahogy 
voltál, szerettem veled lenni, slussz.

Hogy hangod megjött, örülök. Használd jobb irányban.
– – – Látod, most már megint dühös vagyok. De ez csak az elkeseredés, nem is 

az, csak a rosszulesés fölfrissülése, hogy így félre lehet valakit érteni. Most már meg-
vallom azt is, hogy – vacakság –: rosszul esett gépírásos leveled. Én is azért kezdtem 
gépen a magamét. Pedig ez marhaság, hiszen így tisztább, gyorsabb és kényelmesebb 
írni, tehát mindenképpen indokolt.

Sajnálnám, ha elszakadnánk végleg, én ha Bécsbe kerülök, amire jóideig nincs 
kilátás, éppúgy felhívlak, mint eddig tettem. Megismétlem, hogy örülnék, ha találkoz-
nék veled. A múltkor Érsekújvárról írtam, nem tartom valószínűnek, hogy eljőjj oda.

Nem bánok én már semmit.
Isten veled.
[innen kézírással:] Üdvözöl régi híved,

Szabó Lőrinc
(aki most azt reméli, hogy nyolcévi

hánykolódás után hamarosan megtelepszik
egy háromszobás lakásban,

Budán.)

Hogyan működik Szabó Lőrinc érvelése baráti körben? Illyés Gyula leír egy ilyen jele-
netet:446

De arról, hogy összebékítő és elvtisztázó buzgalma mit hozott neki is, másoknak is, 
tanúságerejű emlékem van. Az mégpedig, amidőn – tán húsz éve – a népi írók közti 

446 Illyés Gyula: Róla magáról, in: Uő: Iránytűvel 1–2. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1975. 2. kötet, 233. 
Illyés 1961-ben írja le a jelenetet, amelyről azt mondja: „húsz éve”. Szerepelteti Móricz Zsigmondot is, de 
megjelenteti Nagy Lajost, aki csak az ötvenes években került szomszédi-baráti viszonyba a költővel. Én feltéte-
lezem, hogy a Németh László leírta 1954-es „baráti összejövetelről” lehet szó. És ha ez így igaz, akkor a költő 
elvi-tisztázó gondolkozása, érvelése az igazolási procedúra után sem változott.
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látszólagos ellentéteket akarta a közös ügy érdekében eltüntetni, az ő lakásában, egy 
meghitt baráti megbeszélésben. Ennek bevezetésére oly gondosan fölkészült, hogy 
még jegyzeteket is készített, abból kiindulva, hogy – amint folyton ismételte is: „a rej-
tett aknákat fel kell robbantani”. A népiek közt valóban voltak ellentétek, de a közös 
ügy még az egymástól legtávolabb működő szívek és nyelvek közt is fönntartotta, ha 
másét nem, az eszmecsere kapcsolatát. A házigazda éles elméje percek alatt s rögtön 
az első percekben föltárta az ellentétek e fertőző kelevényeit, s a cselekvő jóakarat az 
orvoskéz szenvedélyével nyomogatta elő, milyen ártalmas is az, amit Féja Némethről 
írt vagy mondott, amit Kodolányi Féjáról, amit Nagy Lajos (mert ő is ott volt) Móricz 
Zsigmondról s Erdélyi Sinkáról, Sinka pedig azt hiszem, valamennyiőnkről. Az ak-
nák sorozatban robbantak. Ma is a fülemben a láncolatos dörejek, ahogy az egymás 
után elrobogók előbb a dolgozó-, aztán az előszoba, s végül a ház ajtaját maguk után 
bevágták.

Ha ennek a stilizált történetnek valóban 1954-es valóságalapja van, akkor ugyanezt Né-
meth László két leírásából is ismerhetjük:

Az első igazi figyelmeztetést azonban – s ez szinte szimbolikus – kortársi együttlét 
után kaptam. Erdélyi József akkoriban járta meg négy versével Irodalmi Újság-beli 
Canossáját.447 A kortársak egy része attól félt, hogy Jóska, ha ráadja a fejét, túltesz, 
túllicitál rajtunk is, esetleg ellenünk fogják őrültségét kijátszani. A másik, hogy tőlünk 
is valami hasonlót vagy legalábbis az eddiginél többet fognak követelni. Engem Szabó 
Lőrinc keresett fel, hogy másnap este egy nemzedék-megbeszélés lesz nála ebben az 
ügyben. Én kereken megtagadtam, hogy részt veszek rajta. Sinka ottléte maga is bizto-
síték volt, hogy az én árulásom is fölkerül, s én nem voltam abban az állapotban, hogy 
újabb inzultusokat vállalni merjek. Teljesen igazam is volt: Illyés elmondta, hogy az 
összejövetelen maga Lőrinc könyveket szedett le a polcról, és sírva bizonygatta, nem 
igaz, hogy Galileit az inkvizíció kínpadra vonta. De Lőrincet sem akartam megbán-
tani, ő is beteg ember volt már akkor, az előző nyáron gyalogolt be Tihanyból Füredre 
a friss szívtrombózisával448 – végül is abban állapodtunk meg, hogy aznap este keres-
sük fel őket a hazaérkezett Ellával. Lőrinc igen rosszkedvű volt, a betegség s többek 
közt miattam is. Baj volt a cseléddel, neki kellett szénért járnia – közben a hidegben  
minduntalan szednie kellett nitromintját – tőle is azt fogják követelni, mint Erdélyi-
től – s ez a Németh, egy másik gyanús, külön játszmát folytató ember az összejöve-
telére sem hajlandó eljönni. Én Lőrincet mint írót tiszteltem: igazságszeretete, amely 
oly hiteles típusává tette a városra került, habzsoló s kissé tájékozatlan maradt vidé-
kinek: még szociális szempontból is nagyobb költővé teszi a népi hűséget megjátszó 
kortársainál. Most azonban itt voltam a betegsége és rosszkedve hatalmában, s tűrtem, 
amit tűrnöm kellett. Éjjel azonban egy-két óra alvás után fölébredtem, s elkezdtem 
gondolkozni rajta, a nemzedéken. Nem a mondanivalók fájtak, a szándék – mért let-

447 1954-ben – és nem 1953-ban, ahogy a levél jegyzetében a szerkesztő írja –, az úgynevezett enyhülés 
kezdetén az Irodalmi Újság február 10. számában megjelent Erdélyi József négy verse, köztük a Visszatérés 
című, valamint ezt követően a Csillag márciusi számában hét verse.

448 Nem az előző évben, hanem 1951 őszén.
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tem én József a testvérek közt. S ekkor történt meg az, amitől én az életre szóló beteg-
ségem kezdetén számítottam: a szoba egy félfordulatot tett a pattanásig feszült agyam 
körül. Másnap a doktorunk megmérte a vérnyomásomat: 165 volt, „egy kicsit fölötte 
az ép felső határának”.449

Ha a szándék, az egész széthull darabjaira, jönnek a félreértések. Ez az egész az, amire 
Szabó Lőrinc hivatkozhat. S amíg ez az egész össze nem áll, a töredék félreértelmez-
hetővé válik. Ezért veti el saját öngyilkosságának gondolatát is Naplójában. „Meg kell 
halni, meg kell halni. Csak az a rendetlenség mögöttem. Még nem vagyok kész; halálom: 
meghamisít!”450

Az eljárás, az igazolás megmarad egyetlen horizontról való ítélkezésnek. Bűnösséget 
így is meg lehet állapítani, de ahol nem bűnösségről, hanem emberi magatartásról van szó, 
éppen az ideológia területén megint csak egyoldalú vélekedésekhez jutni. Az igazolási 
tárgyalás az adott bűnösségi kérdést pontosan megvizsgálta, és feddéssel igazolta Szabó 
Lőrincet.

A legvitathatóbb ponton mondtak ítéletet az akkori horizontról Szabó Lőrinc fe-
lett. A „feddés” azt a „bűnt” fedte, amely úgy formálódott ki, hogy talán egyetlen mondat 
hiányzott a költő akkori leírásából. Valóban, Szabó Lőrinc ezzel az írásával azon a hori-
zonton kiérdemelte feddését.

Csakhogy mai horizontról – a költői életmű teljességének ismeretében – ha elfoga-
dom is, hogy a Hitler beszél a Vezér kiegészítése, éppen hogy másképpen értelmezem 
ezt a kiegészítést. A történelmi szerepvállalás mechanizmusának végiggondolására izgatta 
korábban a Vezér is a költőt, és a konkrét megfigyelés lehetősége ekkor az újságírót. Va-
lóban, akkor hallgatni kellett volna. De megíródott az újságcikk. Poétikailag érvényesen 
rögzít figyelmeztető megfigyelést. Nem hódolat-behódolás a huszadik század legnagyobb 
veszélyének, a diktátornak, hanem egy paradox helyzetben ennek a jelenségnek a lélek-
tanát tárja fel. Ezáltal a század egyik legzárkózottabb individuuma kíváncsisága révén 
a legnyitottabb megfigyelővé válik. Nem ideológus, hanem az ideológia működésének 
érzékeny átélője. Az ember teherbírásának érzékelője: máskor a szenvedésben és ekkor 
a hatalomban. 1945-ben azután ha egyik horizonton védekezik is, egy másik horizonton 
– a Rothe barátja által megfogalmazott szlogent ismételgetve: „Mi nem a mának és nem 

449 Németh László: Homályból homályba. Életrajzi írások. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1977. Gályapadból laboratórium, Áruló című részletéből i. k. 2. kötet, 268–269. Ugyanez a jelenet az Illés 
Endréhez írott levél frissességével: Németh László: Írások a hipertóniáról című könyvében (Összeállította Né-
meth Magda. Nap Kiadó, 2001. Németh László levelezéséből, 212–213.) közölt, Illés Endréhez címzett levelé-
ben 1954. április 3–4-ről: „Február elején, amikor Erdélyi versei megjelentek Lőrincnél a hallgató vagy félig 
hallgató írók összejövetelt tartottak, amelyre Lőrinc engem is meghívott. Én tudom, hogy Féja és Sinka hogy 
beszélnek rólam, nem mentem el; ekkor már egy-két hónap óta kíméltem magam, és minden társaságot elkerül-
tem. De hogy a beteg Lőrincet meg ne bántsam, kapacitálására vele töltöttem az előző délutánt, s elszenvedtem 
mindent, amit Lőrinc rossz kedvében, pláne ha neheztel is, egy másik ember idegrendszere ellen el tud követni. 
Este lefeküdtem, éjfél után azonban fölébredtem, s elkezdtem tűnődni, méltatlankodni, nem a hallottakon (pl. 
hogy akiben egy gerizd van Szabó Dezsőből, az egészen megrohad), hanem a szándékon, a többiek szándékán, 
József és testvérei, a magam és nemzedékem története. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a szoba körben jár 
körülöttem, s nem tudok fölkelni.”

450 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 69.
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a holnapnak, hanem a holnaputánnak dolgozunk!”451 – mindezekről az írásairól össze-
foglalóan elmondhatja: „Mint költő és mint gondolkodó, a legféltékenyebben őriztem 
a hűséget önmagamhoz és az Ideákhoz. […] Ez a magatartás – rádióban, közvetlen elő-
adásokon, kritikákban és interjúkban – nem alkalmazkodás volt ilyen vagy olyan hadi-
helyzetekhez; ez belőlem következett; azt a függetlenséget, hogy így beszélhessek, én 
kiküzdöttem, megszereztem magamnak a szellemi rangommal, tudásommal és helytállá-
sommal, a megvesztegethetetlenségemmel, amelyet Szófia és Helsinki és Párizs és Buka-
rest közt mindenütt kezdtek már ismerni, akik magyarul tudtak, sőt nemcsak azok…”452

És ha eddig, monográfiáimban számon kértem is az újságíró Szabó Lőrincen magam 
is a Denis de Rougemont-i elhatárolódást, fel kell figyelnem ennek az elhatárolódásnak 
egy igen finom módjára: az előző, A katonamítosz átgondolása című fejezetben leírt,  
a német katonaeszménytől elhatároló wannseei látomására: a magyar kormányzót és a mi-
niszterelnököt elkápráztatni hivatott grandezza leírásába beleszövi a költő a szabadidejét 
kitöltő „zarándokutat”, az „őrült” német romantikusok felidézését és Heinrich von Kleist 
öngyilkosságának rávetítését a birodalmi pompára. És ezt olvasva A zsidóbükk olvasatá-
ban is felerősödik a bűnt elkövető bűnhődésének jóslata. És a „kalapács vagy üllő” záró-
mondata nem többet sejtet, mint a Mario és a varázsló sugalma. Több mint félszázad 
kellett riportjai effajta összefüggésének meghallásához.

Az igazolóbizottság megvizsgálta az adott időszakban érvényes szempontok alapján 
a tényeket, és emberségesen járt el. De a moralista emberségét nem vizsgálhatta. Erre 
maga Szabó Lőrinc figyelmezteti bíráit: „A legjobb akaratú magyar értelmiség frontjának 
ismerői jól tudhatják, milyen taktikai és ideológiai kaleidoszkópban keveredtek a szellemi 
frontok. Lehet, hogy csakugyan becsaptak azok a kaján csillagok,453 de akkor becsaptak 
mindenkit, be igazakat és hamisakat… csak a hamisak még nem tudják!”454

A Napló megírásának, újabb gyötrődésének lett eredménye, hogy visszaemlékezve 
az 1931-es, A Párt válaszol című versre, felmutassa nemcsak a költő-személy teljessé-

451 Szabó Lőrinc: Újságírói védőbeszéd, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 14.
452 Szabó Lőrinc: Írói védőbeszéd, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 221.
453 Itt saját 1937-es, Eszmék című versére hivatkozik, a védőbeszéd szövegéből idézem a verset:
Eszmék, szép ringyók, cserben hagytatok?
…..…........…..…..
…..…........…..…..
már-már azt hiszem,
ember nem volt kaján sohasem,
amilyenek ti vagytok s voltatok,
eszmék, ringyók, akik becsaptatok, –
becsaptok mindenkit az ég alatt,
be igazakat és hamisakat:

nem is léteztek, ködök s fényjelek,
csak szemünk lát az égre titeket,
s míg itt fáj, forr s álmodik a világ,
ti mulattok rajtunk, szép Ideák,
szép csillagok, agyunk gyártmánya,
ti, gaz csillagok, vakság tündérei! i. k. 243.
454 Szabó Lőrinc: Újságírói védőbeszéd, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 245.
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gét, hanem éppen a moralista én teljességét is: „Mostani megpróbáltatásaim során már 
a tavasszal kezdtem sejteni, hogy én annyira én, annyira egyén vagyok, hogy engem akár 
valamennyi »párt« elítélhet; valamennyi – ha azon a diktatórikus, antidemokratikus jog-
rendi és morálbölcseleti alapon áll, amely ellen mindig küzdöttem s amellyel – a világon 
kívül állva – a vitámat már 1931 előtt megírtam A Párt válaszol c. versemben: abban az 
írásomban egy párt beszél és fenyeget… csak akkor még nem tudtam, ahogy ma sem tu-
dom, melyik lesz az a párt!”

Felülemelkedett az igazolóbizottságon, mert bemutatta azt a belső bíróságot, amely 
még szigorúbban számoltatta el, mint ők. Felülemelkedett, mert a vád minden mozzana-
tában először az igazságelemet kereste, és csak azután védekezett. Elítélte magát, hogy 
a mentességre igényt tarthasson. Ez volt költészete, és ez Naplója a tárgyalások idején: 
„Tévedhettem is – ki mondhatja, hogy mindig mindenben a legjobban csinálta a legszük-
ségesebbet?!… Higgyék meg, Uraim, előbb és kegyetlenebbül kritizáltam én magamat, 
mint bárki más, életem önvizsgálat volt és igazságkeresés. […] Én nem voltam pártember. 
De a párturalom ellen, a túlzás ellen, a disztingválatlanság ellen harcoltam én is. Ami-
ket mondok, azt csak igazán szellemi ember érti, másnak számára hamisak a mérlegek 
és a súlyok. Csakugyan kell valami belső rang ahhoz, hogy valaki engem megítélhessen! 
És függetlenség! Természetes szövetségese voltam és vagyok minden nagynak, igaznak, 
modernnek, emberinek, szociálisnak, egyetemesnek, minden igazi szabadságnak.”455 
Mi hitelesíti ezt az önképzetet? Egy életmű egészének ismerete. Erre tekint vissza Szabó 
Lőrinc is.

„Vigyázz” – mondta akkor ez a válasz, a magam dialektikus bírósága előtt, nekem, 
a haszon- és hiúságmentes, érdektelen szánalomnak és magánynak:

Vigyázz! Készítem ostorom:
mert gyönge vagy a hitre, tettre,
mert nem figyelsz az emberekre,
mert érdektelen vagy, beteg vagy,
mert igazság vagy, szörnyeteg vagy
s számodra nem lesz irgalom!

Uraim, nem mellékesen idézem ezeket a sorokat és strófákat, egy lelket akarok velük 
mutatni, keretet, valami egészet, amely értelmet ad, igazi értelmet minden törekvé-
semnek, elmerült riportázsnak és egész életműnek éppúgy, mint elejtett és félrelátott-
hallott-magyarázott, szerencsétlen vagy szerencsés szónak és mozdulatnak.456

Illyés pártpolitikai taktikái, Révai politikai gesztusa, Rákosiék egész éjszakai vitája már 
előzőleg lejátszotta ezt a pert. Szerencséjére a költőnek. Mert ezzel a szöveggel kihívta 
volna maga ellen a sorsot. Talán ő maga sem volt tudatában ennek a szókratészi szöveg-
nek a vonzatával. De tisztában volt azzal, hogy fél évi gyötretés ki kell, hogy váltsa 

455 Szabó Lőrinc: Írói védőbeszéd, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 215–216.
456 Szabó Lőrinc: Újságírói védőbeszéd, in: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 246.
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az igaz szavakat. Ekkor már nem törődött az eshetőséggel, meg akarta mutatni önmagát  
a maga bírósága előtt is. A taktikai ügyeskedéseknek felette érezte ekkorra már ma-
gát: lesz, ami lesz.

Szerencséje volt, akik kihasználhatták volna az imigyen védtelenné váló embert, 
kívülről figyelhettek csak, a taktika csak a sajtóbeli megnyilvánulásokat engedélyezte 
számukra. A bizottság pedig volt – avagy a tárgyalás során lett – olyan emelkedett, hogy 
a nagylelkűségre tudott nagylelkűséggel válaszolni. Ítélkezett a tények alapján, és a záró 
szöveget meghallatlanul hagyta. Ezzel értette meg:

Ez az, uraim, amit mondhatok. Én igazán a lelkem legmélyén nemcsak ebben a ju-
biláris évemben,457 de ha kell, egész a síromig fogok várni valami rettenetesen nagy 
jóvátételt abban a tekintetben, ami a lényeget, ami az összképet illeti. Csakhogy…

Csakhogy…
Csakhogy amikor májusban, az első és második szépírói igazolási nap között ed-

dig jutottam ennek a beszédemnek megírásában, akkor történt valami, ami miatt én 
felálltam az íróasztalom mellől, és azt gondoltam, hogy egyszerűen leteszem a fegy-
vert, és bármit kérdeznek tőlem, bármit mondanak rám, én ráfelelem az igent, mert 
nincs kedvem és nincs erőm ezen a földön tovább élni. Ami történt, az két értesülés 
volt, egy bizalmas, „baráti” félreértés és egy nyilvános, ellenséges; a részletek nem 
fontosak, hasonló dolgok azóta úgyis nemegyszer ismétlődtek. Ez volt a szándékom.458 
Huszonnégy órával később aztán mégis visszaültem védőbeszédemnek ehhez a máso-
dik részéhez, hogy befejezzem, úgy, ahogy akartam: elfáradva és belátva, amit be kell 
látnom, azonban mégsem abban az öngyilkosság-vállaló friss borzadályban. S a két 
eseményből, bármily igaztalan, mégis tanultam valamit.

Azt tanultam, azt láttam be, hogy nekem mégiscsak kellett valahol hibáznom. Kel-
lett, ha annyian félreértettek. Bizonyos dolgokban nem tudtam a végső igazat; mi, mai ak, 
sok mindenben talán nem is fogjuk már megtudni az életünkben. Emberileg nem vol-
tam csalhatatlan. Gorkij és mások is „ingadoztak”; az ember bizony az ellentmon-
dásaival együtt egész ember. Tévedéseimet mindig magamtól igyekeztem reparálni. 
Őszintén segítettem a rászorulókat, emlékezhetnek kultuszbeli és egyéb akcióimra. 
Tudom, érzem, hogy sok minden szól mellettem. Itt mondok köszönetet azoknak, akik 
– tavasszal vagy később – levélben vagy másképp felém fordultak és hozzám álltak, 
segítségüket ajánlva, s részben visszaemlékezve, néha túlzottan is, arra, amit én tet-
tem vagy próbáltam értük tenni. Mulasztásos hibában már elmarasztaltam magamat; 

457 Naplójában erre is kitér: „Huszonöt év… Erről jut eszembe, hogy az idén jubilálok: huszonöt évvel 
ezelőtt jelent meg az első írásom” (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 10.); a Nyugatban 1920-ban 
előbb fordítása (Edward Fitzgerald–Omar Kháyyám: A „Rubáiyát”-ból, 1920. 3–4. szám), majd versei (Novus 
nascitur ordo, Záporban, Augusztus, Karambol, 1920. 11–12. szám).

458 A Naplóban májusban követi ezeket a behatásokat: „Megírtam valamit délelőtt, este eldobtam, éjjel újat 
gondoltam ki, reggelre elfelejtettem, délre negyediket írtam, ez elég jó. De vendégek! Sajnos, rosszkor jöttek! 
[…] Versek a második cikkben. Vasárnap új bomba a Népszavában. [május 13., fenyegető cikk azok ellen, akik 
Szabó Lőrincet menteni igyekszenek: „A fasisztamentőket internálni kell”] Bomba? Nem. Butaság és gonosz-
ság. Meg kell halni. Ilyen világban én nem akarok élni. Vállalok mindent! Fasiszta voltál? Az voltam! Apagyil-
kos? Igen! Ez is jobb. Legyen vége. Fúj, fúj, fúj! »Magánbeszélgetésben!« Csak ne hoznék szégyent és veszélyt 
azok fejére, akik mellettem vannak!” In: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 62–63.
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elmarasztalom még egy továbbiban: elvi viták során vagy felháborodásom miatt, me-
lyet rágalmakkal és szitkokkal szemben változatlanul jogosnak tartok, a többé-kevésbé 
eredményes önfegyelem mellett magánbeszélgetésekben néha túlfeszülten és pontat-
lanul fejezhettem ki magamat. Ilyen rémületes időkben, úgy látszik, minden szót min-
den alkalommal újra definiálni kellene, amikor két ember beszél.

Ez az egyik rész. A másik az, hogy én – nem szólva az előző hat év gyötrelmei ről –, 
én itt-ott már tíz hónapja mozsártörő alatt vagyok, a családommal együtt. Uraim, én 
elfáradtam, rengeteget szenvedtem. Az élet, a véletlenek, az Írói Szövetség ügyvezeté-
sének alakulása úgy hozta magával, hogy Önök, mint igazoltató fórum, gyakorlatilag 
most akarva-akaratlan a költő sorsába is beavatkozzanak. A minap, véletlen találkozó 
során, egy úr, mai politikai életünk egyik vezető faktora459 olyasmit mondott előttem, 
hogy amikor száznyolcvan fokos fordulatot tett a világ, komoly, felnőtt embernek sze-
rinte lehetetlen szó nélkül ott folytatnia a munkáját, ahol abbahagyta. Elgondolkoztam 
a szavain, úgy éreztem, úgy érzek én is: ezért mondtam, amiket az imént mondtam. 
Az a világ azonban, amelyik elfordult, nem volt nekem a világom; én az Eszmék ku-
tatója voltam és leszek, függetlenül gyakorlati hasznosságoktól és céloktól, s mikor ez 
a földi élet nem száznyolcvan, hanem akár háromszázhatvan fokkal is elkanyarodott 
és összevissza ingott a szörnyű végzetben és összezúzta magát, nem velem, hanem 
alattam, kívülem fordult el. A Szellem világa, az én igazi hazám, változatlanul ra-
gyogtatja örök jeleit, az eszményeknek azokat a sokszor szidott, kajánnak hitt, de talán 
csak számunkra megfejthetetlen, emberfölötti csillagképeit. Egyetlen politikai cikkem 
nem volt, egyetlen uszító vagy akár csak kritikus sorom, egyetlen támadásom sem, 
egyetlen harcos cselekedetem sem; ellenben tisztán szellemi és morális fegyvereim-
ből, mint a szlovákiai magyarság pár nappal ezelőtt nálam járt képviselőitől örömmel 
hallottam, még földi fegyvert is tudtak kovácsolni határon túli testvéreink. Irtózatos 
az a meghurcoltatás, amely eddig is ért. Minden igaz szívnek, minden belső szellemi 
embernek tudnia lehet és tudnia kell, hogy nem tartoztam azok közé, akik közt em-

459 Révai József a Móricz halálévfordulója alkalmával volt koszorúzáskor. Lásd a Napló bejegyzését: „Illyés 
összeismertetett Révai Józseffel, a kommunistavezérrel; […] Higgadt, kemény, értelmes elme. Nem is sejti, mily 
közel vagyunk egymáshoz! Szó volt a holnapi újságírói igazoltatásról; szólni fog Aranyossy Pálnak, hogy ne 
maradjon el. (Zelk is szól neki, reggel.) »A Németh László esete könnyebb!« – mondta még. És megint a »Ve-
zérhez« című vers!!! Még most is, még ő is! Tudta, hogy régi, 1928-as termék; de hát kihez szól? Mondtam, 
hogy énrólam. […] Még Révaihoz. – A főszerkesztő azt is mondta, hogy »nem tudja elképzelni, hogy komoly 
ember ott akarja minden további nélkül folytatni a dolgot, ahol abbahagyta, mikor a világ száznyolcvan fok-
kal elfordult«. Ma reggel ezzel az ellenvetéssel ébredtem, s nagyon örültem neki. Ez megvilágított számomra 
valamit. Azt, hogy az én számomra nem fordult el száznyolcvan fokkal a világ. El az emberek, a vezetők, 
a politikai frazeológia; elfordították azt Hitlerék is a közvetlenül az orosz hadüzenet előtt hirdetett dolgokhoz 
képest; de nem fordították az Eszmék emberét, aki kívülről nézte a fejleményeket és okokat és szándékokat:  
a nem politikust! Abban csak a realitás undorát növelték, a belső szenvedést a világ ellentmondásaival szem-
ben, a tehetetlenség érzetét. Én, ahogy azelőtt, azután se tudtam gazembereknek nézni eszmék képviselőit, ben-
nem nem történt változás a végső ideállal szemben. Ezért nem érzem »bűnös«-nek magamat. S ezért nem értet-
tem, hogy mit akarnak tőlem a kifogások: az én gondolataim és tetteim függetlenek maradtak és maradnak!” In: 
Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 190–191. A tárgyaláson végül is Aranyossy nem jelent meg (Szabó 
Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 194.). Ha Révai szólt volna neki, nem mert volna elmaradni; föltehetőleg 
nem is szólt, mert biztos volt az eredményben, hiszen az pártpolitikai paktumon alapult. Íme a bolsevik taktika 
egyik példája.
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legetni szeretnek. Azt a jóvátételt, amivel májusban az Írók előtt zártam beszédemet, 
mindamellett nem önöktől kérem. Önöktől igazságot kérek, s méltányosságot, eny-
hülést és tisztulást mindenkinek, összefogást minden jóakaratnak, nemes értéknek, 
minden igazi demokráciának és szabadságnak.460

És egy fájdalmas sóhaj máshonnan: „Kár, hogy 46 éves vagyok. Már nem érem meg 
a dolgok igazán érdemes végét!”461

460 Újságírói védőbeszéd, i. h. 249–251.
461 Szabó Lőrinc: Napló. In: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 63.
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Szabó Lőrinc a koalíciós években

A költő megjelenései. Az igazolás megnyitotta a költő számára a publikálás lehetősé-
gét is. Persze csak fokozatosan. Előbb a műfordító szólalhatott meg. Még az igazolást 
megelőzően Révai József javaslatára már fordítással és név nélkül szerepelhetett a rádió-
ban, ezután a Magyarok novemberi számában négy fordítással (Shakespeare: 90. szonett, 
Saint-Amant: A dinnye, Puskin: Az emlékmű, Shelley: Óda a nyugati szélhez) jelentke-
zik. A Magyarokban 1946 májusában hét fordítással ismét szerepel (Bacon: Élet, Rilke: 
Az erkély, Tyutcsev: Nyáridőn…, Browning: Ketten a Campagnán, Puskin: A visszhang, 
Jammes: Meztelen ülsz majd, Goethe: Üdvözült vágy), majd előkészület történik költői 
megszólaltatására is.

A folyóirat akkori szerkesztője, Kéry László így emlékezik erről fentebb idézett írásá-
ban: „Szabó Lőrinc 46 nyarán átadja Kardos Lászlónak a készülő Tücsökzene nyolc da-
rabját. Mire a verseket kiszedik, a Magyarok a Budapest Székesfővárosi Irodalmi Intézet 
kiadásában jelenik meg. A kiadóvállalat vezetője, Vázsonyi Endre vétójogával él. Elkép-
zelhetetlennek tartja, hogy Szabó Lőrinc költőként újra jelentkezzék úgy, hogy ne mondjon 
kritikát felszabadulás előtti magatartásáról. A lap szerkesztősége találkozót javasol Szabó 
Lőrinc és Vázsonyi között. Ez létre is jön a kultuszminisztériumban, Kardos és e sorok 
írójának bevonásával. Vázsonyi előbb arra akarja rábírni a költőt, hogy tegyen közzé 
egy verset – vagy cikket –, amelyben beismeri tévedését. Mikor látja, hogy ezzel nem 
boldogul, hirtelen ötlettel azt mondja: – Lőrinc, írj egy olyan verset, akármiről, amelyért  
a nyilasok, ha visszajönnének, öt évre lecsuknának. Szabó Lőrinc azon az állásponton 
van, hogy írásait nincs oka megtagadni, egyes gesztusait, szóbeli megnyilatkozásait pe-
dig, amelyeket a nehéz években tett, végzetesen és következetesen félreértették, félre-
magyarázták, nem vették tekintetbe a mozgató okokat, az összefüggéseket. Kétórás tár-
gyalás után nyilvánvaló, hogy nem lehet dűlőre jutni. Szabó Lőrinc versei az éppen ez 
idő tájt újrainduló Válaszban jelennek meg majd rendszeresen.”1 Valóban, már a Válasz 
első, 1946. októberi számában megjelenik húsz, a decemberi és az 1947. februári számá-
ban ismét húsz, a márciusiban négy és a májusiban két vers a Tücsökzenéből (lásd a 444. 
oldalt).2

Ugyanez időben a Rádió is feloldja korábbi korlátozását: „Fordításaid a rádióban az 
utóbbi hetekben már neved megjelölésével szerepeltek, s a jövőben is így fognak szere-
pelni” – tájékoztatja erről Kolozsvári Grandpierre Emil 1946. október 29-én a költőt.3 És 
a Válasszal egy időben vidéki folyóiratok is kérnek fordítást és eredeti verseket. A Mold-
vay Győző szerkesztette hódmezővásárhelyi Délsziget a Tücsökzenéből (az 1947. február 
15-én megjelenő az évi első számában), a Várkonyi Nándor szerkesztette pécsi Sorsunk 

1 Kéry László: Szerkesztő koromban. Kortárs, 1966. 8. 1293–1294. Lásd még az Egy eszmélet története: 
Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 317. számú jegyzetét.

2 MTAKK Ms 2270/208–217. A gépiraton Illyés Gyula és Szabó Lőrinc kézírása látható.
3 MTAKK Ms 4683/103.
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előbb orosz költők fordítását, majd az 1947. júniusi számban szintén Tücsökzene-részle-
tet közölt.

A társadalmi megbecsülés is szinte első pesti útjától fogadja a költőt. A parasztpártba 
barátok közé mehet, pesti útjai mindig oda is elvezetnek. A Móricz halálának évfordulója 
alkalmából szervezett koszorúzási ünnepély az első nyilvános rendezvény, amelyen részt 
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vehet, és itt mindjárt Révai Józseffel folytat hosszan eszmecserét Illyés baráti közvetíté-
sével.4 Különben – Naplója tanúsága szerint – ezen a beszélgetésen vetődik fel a rádiósze-
replések már említett lehetősége is.

Igen fontos békéltető baráti gesztust jelentett számára Gáspár Endre meghívása híres 
péntek délutáni „irodalmi szalonjába” már 1945. június 5-én: „Nálam minden pénteken 
délután (4 és 8 óra között) összeverődik egy pár rendes ember. Nagyon kedves volna, és 
velem együtt a többiek is mind örülnének, ha egyik legközelebbi pénteken, de lehetőleg 
már a most következőn Téged is itt üdvözölhetnénk.”5 A régi debreceni barátai, Kardos  
László, Békés István kezdeményezte barátság talán a legfontosabb kapcsolata lett az iro-
dalmi életbe visszatérő költőnek. Itt ismerkedik meg a Magyarokat szerkesztő Kéry Lász-
lóval, itt kezdik a magyar Majakovszkij- és Puskin-kiadásokat tervezni. Ezek közül külö-
nösen az ügyes szervező és ötletes könyvterjesztő Erdődi István vállalkozásaként jegyzett 
Parnasszus Kiadó három kiadást is megért Majakovszkij-kötetében6 való részvétel 
vált akkoriban jelentős eseménnyé. A költő újfajta, fordítói életformájának nyitányává. 
A Lilikének című szerelmes vers, és a „spanyol zsidó” Kolumbusz Kristófról írott óda 
– a szerkesztő, Békés István emlékezése szerint – politikai vallomásnak számított ekkori 
ellenfelei szemében. Azonkívül ez volt az első olyan orosz fordítása Szabó Lőrincnek, 
amelyet nem közvetítő nyelv segítségével, hanem nyersfordításból készített. De az akkori 
nyersfordítás még nem volt azonos a később, a kiadó által mechanikusan adminiszt-
rált nyersszövegekkel, a társszerkesztő, a Szovjetunióból akkor hazaérkezett Lóránd 
György együtt dolgozott a költőkkel – Devecseri Gábor találó hasonlatával: – szinte fü-
lükbe húzta a dallamot, ritmust, melódiát.7 Ugyane kiadó másik vállalkozásában, a végül 
1948 decemberében Somlyó György szerkesztésében megjelent Aragon-kötetben8 Szabó 
Lőrinc a Gabriel Périről szóló híres kommunista ellenállási balladát is lefordítja, Illyés 
Gyulával versengve.

De másfajta váratlan segítségben is részesül a költő. Az 1945 szeptemberében Po-
zsonyból Budapestre érkező sarlósok, Szalatnai Rezső és Peéry Rezső épp az igazoló 
tárgyalások idején tartózkodnak Pesten, így Szabó Lőrinc-versek rájuk gyakorolt hatásá-
ról az igazolóbizottság előtt vallomást tehetnek. Ennek a váratlan „igazoló” eseménynek 
a történetét a Naplóban maga a költő is leírja, és utóbb Szalatnai emlékezés formájában 
közreadta.9

Még 1945. május 7-én, a református asszonyok nevében, levélben érdeklődik hogy-
léte felől Zsindelyné Tüdős Klára: ez az első lépés a különböző református szervezetek 
és a költő közötti felújított kapcsolatban.10 A koalíciós időkben ezek a szövetségek egy-
úttal a konszolidáció és a pártharcok egyszerre megnyilvánuló színterei voltak. Ezek közül  

14 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 190.
15 MTAKK Ms 4681/89.
16 Majakovszkij: Válogatott versei. Összeállította Békés István, Lóránd György. Parnasszus, Bp., 1947, 1948, 

1949.
17 Békés István: Megjelent 1947-ben. Így készült Majakovszkij verseinek első magyar válogatása. Népsza-

badság, 1977. június 12.
18 Aragon: Válogatott versei. Szerkesztette, bevezette Somlyó György. Parnasszus, Bp., 1948.
19 A történetet lásd az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezetben, valamint 

Szalatnai Rezső: A bűnvalló és szeretetáhító, in: Uő: Magyar írók nyomában, 1967.
10 MTAKK Ms. 4688/135.



446

a költő számára a legfontosabb, épp a Tücsökzene megjelenése idején az Országos Bethlen 
Gábor Szövetségnek az 1947. június 7-én rendezett „Protestáns irodalmi és művészest”-je, 
amelyen a költő ekkori következetes ellenfelével, Bóka Lászlóval, a szociáldemokraták 
által delegált kultuszállamtitkárral szerepelt egy műsorban. A szereplés jelentőségét hang-
súlyozza Kardos László, aki a Tücsökzenét megköszönő június 2-i levelében megjegyzi: 
„Örömmel láttam neved a Protestáns Napok műsorában.”11

Még két félig hivatalos, félig baráti meghívás érkezik hozzá. 1945. július 14-én Mile 
Ferenc miniszteri titkár keresi a külügyminiszter nevében a francia kultúra iránt érdek-
lődő írók társaságát. Ennél fontosabb volt aztán Keresztury Dezső folyóiratot pótló kezde-
ményezése, aki Eötvös-collegiumbeli lakására hívta meg rendszeresen az írókat, és mint-
egy ezzel is segített visszavezetni az irodalmi életbe néhány ideiglenesen onnan kiszorult 
írót. 1946. február 27-i meghívása így szól: „Kedves Barátom! A hétfői társaság március 
4-én délután négy órakor lakásomon (Nagyboldogasszony útja12 11–13.) találkozik. Örül-
nék, ha Te is eljönnél. A meghívottak jegyzékét mellékelem. Szívesen üdvözöl Keresztury 
Dezső.”13 Akik pedig a költő részvételére számítottak: Bóka László, Devecseri Gábor, 
Fodor József, Illés Endre, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Kádár Erzsébet, Képes Géza, 
Kolozsvári Grandpierre Emil, Márai Sándor, Mátrai László, Németh László, Ottlik 
Géza, Rónay György, Sőtér István, Cs. Szabó László, Szabó Lőrinc, Szentkuthy Miklós, 
Tamási Áron, Thurzó Gábor, Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán. A „hétfői társaság” 
tagjai a meghívás előtt titkos szavazáson mondanak véleményt a meghívott személyről.14

Két antológiában is szerepel ekkor Szabó Lőrinc, újraindulásként. Az egyik az Athe-
naeum kiadásában készült Kincsesházak kiegészítő kötete, Az orosz irodalom kincsesháza, 
melynek szerkesztőbizottsági munkájában is részt vesz. Ebben a kötetben szerepelhet elő-
ször méltóan orosz fordításaival.15

A másik vállalkozás Cs. Szabó László lelkesen készített gyűjteménye, az utóbb Már-
vány és babér címmel megjelent versek Itáliáról. Az 1947 karácsonyára az Officina  
kiadásában napvilágot látott gyűjtemény a szerkesztőnek a Képzőművészeti Főiskolán 
tartott kultúrtörténeti előadásai illusztrációjaként készült.16 Előkészületei Szabó Lőrinc 
újrajelentkezésének hónapjaira nyúlnak vissza. 1946. február 21-i keltezéssel a következő 
lelkesítő-biztató, „távollétében fel kell bontani” jelzéssel a sürgősségre utaló levelet kapja: 
„Lőrinc, meg kell mutatnod, ki itt az oroszlán, ki itt a mester? Csodaszép munkára aka-
rok veled szövetkezni. Nyolc-tíz verset kell lefordítanod a legnagyobb magyar antológia 
számára. Munkádat menlevél biztosítja mindenfelől […]. Csak egy a dolgod: még jobbat 
alkotni, egyre jobbat. Erre szeretnék alkalmat adni. A Magyarok egyik korai száma mu-
tatta már, hogy milyen jó formában vagy. Mondom: nyolc-tíz angol, német, francia vers-
ről volna szó, könnyű s nagyon nehéz feladatokról vegyesen […]. Az antológiából könyv 
lesz tavaszra: dolgoznunk kell.”17 És megindul a kéziratküldő és sürgető levelek sorozata, 

11 MTAKK Ms 4682/112.
12 Az Eötvös-collegium mindenkori épülete a Ménesi úton.
13 MTAKK Ms 4682/235.
14 Lásd erről Keresztury Dezső emlékezését, in: A háborúnak vége lett, i. k. 167–179.
15 Az orosz irodalom kincsesháza. Szerkesztette Trócsányi Zoltán, Athenaeum (Az európai irodalom kin-

csesháza), Bp., 1947.
16 Cs. Szabó László: Márvány és babér. Versek Itáliáról. Officina, Bp., 1947.
17 MTAKK Ms 4680/73.
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amely hol dicsér, hol sürget, hol szinte parancsol, ahogy az előadások és a könyv készí-
tésének üteme diktálja.

Lassan azután visszakerül Szabó Lőrinc az irodalmi élet mindennapjaiba is. Foko-
zatosan a különböző kiadványokba baráti-ismerősi alapon bár, de szinte automatikusan 
kérnek, válogatnak tőle verseket. Például 1946 végén Gulyás Gábor a kisgazdapárti 
Kis Újság 1947-es naptárának irodalmi melléklete számára verset kér,18 Harsányi István 
a Püski (Magyar Élet) kiadásában megjelenő, az ifjúság számára összegyűjtött versanto-
lógiába (az Útravalóba) tőle is válogat verseket.19 Végül 1947. november 28-án a Magyar 
Művészeti Tanács nevében Vidor Miklós kéri, hogy az irodalmi Diáknaptár számára, amely 
„a közelmúlt legjelentősebb magyar íróinak irodalmi portréjával és arcképével” jelenik 
meg, küldje el fényképét.20

És a közvetlen, személyes kapcsolatfelvétel is megindul. Tulajdonképpen a költő Szabó 
Lőrinc értékelését illetőleg majdnem mindenki egyetért. A munkaszolgálat viszontagsá-
gaiból csak nemrég hazatért, családjavesztett régi barát és iskolatárs, Kardos Pál így 
fordul a költő felé 1945. október 3-án: „Lelkiállapotom pedig legyen mentsége hosszas 
hallgatásomnak, halogatásomnak. Most alkalmam van megírni azt is, hogy örülök, hogy 
az igazoláson, ha értesülésem helyes, nagyobb baj nélkül átestél. De azt nagyon sajnál-
nám, ha azt hinnéd, azért nem írtam idáig, mintha ezt meg akartam volna várni. Hidd el, 
kérlek, hogy ezekben a hónapokban is hálával és hűséggel gondoltam Rád; ezt súlyosan 
is tudnám bizonyítani, de hiszem, hogy semmi szükség rá.”21 És amikor az Ady Társaság 
20 éves évfordulójára készítendő emlékkönyv számára 1947. szeptember 26-án elküldik 
a kéziratkérő körlevelet, egy hónapra rá, október 28-án külön felkéri a részvételre: „Fájna, 
ha a közös múlt után a jelen közösségét nem dokumentálhatnók.”22 És bárha az elküldött 
Eső című vers nem kerülhetett a magyar irodalmi társaságok a közoktatási minisztérium 
támogatásával megjelenő időszaki értesítőjének 6., Debrecenben szerkesztett számaként 
megjelenő Vándortűz című gyűjteményébe – mert név szerint felsorolt „bizonyos íróktól” 
való közlés esetén a minisztérium megvonta volna a támogatást –, az „efféle szúrások”-at 
is baráti gesztussal ellensúlyozza: „Ma adtam postára részetekre az Ady Társaság húsz-
éves történetét. Azt már nem tilthatták meg, hogy ebben ne emlékezzem meg rólad.”23

Személyesen, író-olvasó találkozókon is részt vesz. Ezek számára mindig kellemes 
pillanatokat jelentettek. 1945 végi, 1946 eleji Nyíregyháza melletti tartózkodását is a vá-
rosban, a parasztpárti ismerősei segítségével megrendezett irodalmi esttel zárta, amelyet 
az Iskola utca 1. sz. alatti Földosztó Hivatal helyiségében rendeztek; hasonlóképp az 
1946. júniusi, Püskiék meghívására Békésen töltött héten „a református lelkész (Kará-
cson András) kertjében összegyűlt félszáz vendég előtt vallott meghatottan életéről ver-

18 MTAKK Ms 4681/161.
19 Útravaló (versek 6–14 éves gyerekeknek). Összeállította Harsányi István. Magyar Élet, Bp., 1947.
20 MTAKK Ms 4684/95. Az említett Diáknaptár könyvtárakban, bibliográfiákban, a költő hagyatékában 

nem szerepel.
21 MTAKK Ms 4682/176.
22 MTAKK Ms 4682/177. jelzetű levelében olvasható: „Még a nyáron küldtem neked a Debrecennek egy 

számát egy kis cikkemmel a Tücsökzenéről. Remélem, eljutott hozzád.” A levél fő témája, az Ady Társaság 
emlékkönyvében való részvetélre felkérés.

23 MTAKK Ms 4682/178., 1947. december 18.
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sein keresztül”,24 majd az őszi, szeptemberi ózdi tartózkodása során a református pap 
házigazda és a helyi szociáldemokrata vezető és nyomdatulajdonos Kuzman testvérek 
– György és Leó – segítségével a Munkás Olvasókörben találkozott közönséggel, mint 
ezt leveleiből, valamint ózdi ismerősei, hallgatói – házigazdája Dóczy Antal, Csák Géza 
költő, Peja Győző iskolaigazgató és földrajztudós – emlékezéséből ismerjük.25 Ózdon 
emléktábla jelzi a református parókián a költő ottlétének emlékét.

„Igen kitűnően ment – számol be október elsejei levelében feleségének. – Igen 
megsze rettek az emberek itt, mindenfélék […] óriási hangsúlyt nyert a társadalmi életem. 
Szerdáig minden estém foglalt, s már nem fogadok el meghívást régóta. Egy s más elől 
mindamellett lehetetlen lesz kitérni.”26 1946. augusztus 18-án megint más környezettel 
találkozik, alföldi falusi parasztokkal: a Békéstől akkor elváló nagy tanyaközpont, Bél-
megyer község születési ünnepségére hívták meg Püskiék. Mind a békési, mind a bélme-
gyeri tartózkodásának és szereplésének emlékezetét őrzi Karácson András vezető lelkész 
„kúriájának” falán 2004 őszétől az emléktábla.

De részt vesz az ország különböző helyein, meghívásra irodalmi felolvasásokon: 1946 
novemberében Mezőtúrra, Túrkevére és 24-ére Orosházára várták; 1947. március 30-án 
Kaposvárt a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság vendége (melyről Kanyar 
József számol be27); november 12–17-ig pedig Hódmezővásárhelyen tartózkodik, és Ma-
kón, valamint Orosházán is szerepel. (Ezeknek a napoknak a történetét Moldvay Győző 
és Szokolay Károly írta meg.28) Itt találkozott a költő az akkor tanárként a városban élő 
Németh Lászlóval is, akinek ekkor volt tanítványához küldött beszámoló levelében a ta-
lálkozás öröme, a munkájában való elmaradás bosszankodása és a költő teherbírása iránti 
nagyrabecsülése keveredik: „Itt lenn van Pestről Szabó Lőrinc; három napot tölt lenn 
(a Városház termében olvasott föl tegnap), s nekem is meg illik hívnom […]. Nagyon 
szeretem Lőrincet, s gyönyörködöm is benne, de soha rosszabbkor nem jöhetett. Három 
vagy négy hete meg van veszve ellenem a világ: alig van délutánom, amit valamilyen 
címen el ne rabolnának […]. Ezt a nyomást az én érzékenységemmel nem lehet éveken, 
évtizedeken át elviselni. Mások sem igen bírják: Kodolányi, hallom, egészen tönkre ment 
(Szabó Lőrinc, az egy bölény – az ezt is bírja).” Utóbb pedig így ír, éppen a költő peda-
gógus készségére emlékezve: „Azt tudom, hogy egyszer az ifjúságnak is beszélt – tán  

24 Püski Sándor: Az első kiadó vallomása a „Tücsökzené”-ről. A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben 
készített emlékezés, gépirata MTAKK Ms 4697/21.

25 Dóczi Antal: Szabó Lőrinc Ózdon. A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emlékezés, 
gépirata MTAKK Ms 4697/17.; valamint későbbi emlékezését (készítette Tverdota György, 1973. június 21.) 
a PIM Hangtára őrzi (PIM Hangtár 635/1.); lásd még: Takács József: Szabó Lőrinc ózdi napjai, Ózdi Vasas, 
1993., 26. évf. 46. sz.; Csák Géza beszélte el számomra Szabó Lőrinc ózdi napjait, és ő kísért el megtekinteni 
a költő ottlétének helyszíneit; Peja Győző pedig személyesen mondta el számomra emlékeit. A Kuzman test-
vérekről leánytestvérük, G. Szabó Kálmánné beszélt számomra. Dóczi Antalné született Mikó Piroska, akinek 
textus-magyarázata ihlette a Tücsökzene Az Árny keze című versét, „életének 65-ik évében, 1972. december 31-én 
megtért Urunkhoz”, mint azt a PIM Könyvtára aprónyomtatványai között a Szabó Lőrinc-hagyatéki letétben 
található gyászjelentésében olvashatjuk.

26 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 51–52.
27 Kanyar József: Szabó Lőrinc Somogyban. Jelenkor, 1959. 4. szám, 89–92.
28 Moldvai Győző: Szabó Lőrinc és a „Délsziget”. Tiszatáj, 1967. 2. szám, 174–178.; Szokolay Károly: 

Szabó Lőrinc levelei. Napjaink, 1978. 12. szám, 26–27.
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a leánygimnáziumban –, akkortól maradt meg az elszörnyedés bennem, hogy milyen nagy-
szerű pedagógusokat hagytunk mi az ifjúságtól távol elpusztulni…”29

A diákifjúságra egyébként mindenütt nagy hatással volt nevelői-oktatói szenvedélyé-
vel. Sárospatakon kétszer is járt ekkoriban. Az 1946. év végi szereplésének két vissz-
hangját is ismerjük, mindkettő a diákokra tett hatását hangsúlyozza: „A gimnáziumban 
verseidből szavalóversenyt rendeztek a fiúk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy lejöve-
telednek igen nagy pozitív haszna volt” (Salacz Tibor orvos 1946. december 6-i levelé-
ből30); „Látogatása nem múlt el nyomtalanul, a diákok között nagy tekintély maga – és 
példátlan – egyformán néznek fel magára az urbánusok és a magukat rusztikusoknak 
nevező népiek” (Asbóth Aladárné 1947. január 1-jei leveléből31). A siker fellelkesítette, 
1947. október 9–13-ig ismét eleget tett egy meghívásnak, ekkor a volt pataki tanár, Har-
sányi István által rendelkezésére bocsátott, a Magyar Népi Művelődési Intézet szabadje-
gyével utazhatott Sárospatakra.32

E sorban akkoriban talán az utolsó ilyen utazása az 1948 elején Pétfürdőn, a reformá-
tus gyülekezet által február 7-én tartott találkozó volt (melyről utóbb Szíj Rezső emlékező 
írása számol be33).

De gyakran tart készülő műveiből, főként a Tücsökzene darabjaiból otthon és meg-
hívásra barátainál is felolvasást, nyilvános fővárosi szerepléséről a már említett Bethlen 
Gábor Körön kívül egyről van tudomásunk, 1946. november 6-án a parasztpárt II. kerü-
leti szervezetének rendezésében, Marsi Pál szorgalmazására irodalmi délutánon tartott 
felolvasást.

Igaza van Püski Sándornak, amikor idézett emlékezésében azt hangsúlyozza, hogy ez 
a feloldódás is jelentősen segíthette alkotópályáján való újraindulásában.

* * *

Az új kiadó: Püski Sándor. Ahhoz ellenben, hogy íróként létezhessen, az igazoláson, 
a folyóiratbeli jelenléten és a személyes szereplésen túl kiadóra is szüksége volt. Szá-
mára a biztosított megjelenés volt az alkotás létrejöttének egyik lényeges ihletője. Külö-
nösen most, amikor állás nélkül maradva családja megélhetését is – a különböző mértékű, 
főleg az ifjúkori jó barátnak és a volt újságíró kollégának, Kardos Lászlónak és Mihályfi 
Ernőnek köszönhető minisztériumi segélyek mellett – írói munkájával kellett biztosítania. 
Bárha Szeginé Markos Erzsébet baráti ajánlására felesége a szomszédos MNDSZ-konyha 
vezetését elnyerte, majd – sokáig csak bújtatott státusszal – a Növénytárban állást kapott 
utcaszomszédjuk, Tasnádi Kubacska András, akkor a Nemzeti Múzeum igazgatójának  
közbenjárásával, mégis írói-családi létezését biztosítandó, csakis biztos feladatokat vál-
lalhatott. Korábbi kiadójával, a Singer és Wolfnerral megszakadtak a kapcsolatai, rak-
táron levő köteteit is csak igazolása után engedélyezte az új igazgató, Timár Andor 
árusítani. E rendelkezés magyarázataként Timár Andor – a velem készített – visszaemlé-

29 A szövegeket idézi Moldvai Győző idézett emlékező cikkében.
30 MTAKK Ms 4686/44.
31 MTAKK Ms 4679/45.
32 Lásd Harsányi István 1947. október 7. levelezőlapját, MTAKK Ms 4681/240.
33 Szíj Rezső: Emlékek Szabó Lőrincről. Alföld, 1969. 6. szám, 76–79.
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kezésében a tulajdonos, a mártírhalált halt festőművész, Farkas István végakaratára hivat-
kozott, akit állítólag 1944-ben fájdalmasan érintett Szabó Lőrinc viselkedése.34

Ekkor érkezett Szabó Lőrinchez Püski Sándor, a Magyar Élet Kiadó tulajdonosának 
ajánlata, aki hallván a készülő „Tücsök”-versekről, kiadójául jelentkezett. A kitépett jegy-
zetlapon küldött 1945. szeptember 14-i üzenete tulajdonképpen az egy hónapja még cél-
talanul elkezdett, újabb költői munka biztosítékát és anyagi támaszát jelentette: „Kedves 
Lőrinc! Most olvastam az új sajtókirohanásokat ellened. Elutazás előtt állok, s nincs semmi 
más papír és íróeszköz kéznél, ezért így írom meg, hogy mindezek ellenére fenntartom 
ajánlatomat. Biztosra veszem, hogy a Singerék belátható időn belül nem vállalnak, nincs 
értelme tehát várnod. Összeköttetésünk talán nem lesz olyan sima és előkelő, de szeretet-
teljes lesz. Ha visszajöttünk, 19–20-án kimegyünk hozzátok. Feleséged és lányod kezét 
csókolva szeretettel üdvözöl Dr. Püski Sándor.”35

A békési származású Püski így a Szabó család élelmezési gondjain is enyhíteni tudott: 
természetben fizette a tiszteletdíjat a mű készülésének másfél éve alatt. Majd végül olyan 
nyomdát is találtak (Antiqua Nyomda), amely valóban szép kiállításban jelentette meg az 
elkészült művet.

* * *

A költő a megváltozott világban. Mi is történt ezekben az években Szabó Lőrinccel? 
Megírtam az előző, Egy eszmélet története című fejezetben. Mint a kusza, egymásba 
fonódó, egymást ellenpontozó tényekből kitűnik: négyszer elvitték vizsgálati fogságba, 
négyszer kiszabadították. Kétszer volt igazolási tárgyalása, az első esetben elengedték 
a döntést, másodszor, bár feddéssel, de igazolták. Saját műveivel az egyik reprezentatív 
folyóiratban nem jelenhetett meg, megjelent a másikban; egyik, bár rangosabb kiadója 
megszakította a további kapcsolatot, a másik baráti érdeklődéssel jelentkezik új műve 
hallatára. Az egyik párt, a szociáldemokrata sajtója és vezető funkcióban lévő írói közül 
többen ellene lépnek fel, a kisgazdapárti külügyminiszter és a parasztpárti kultuszminisz-
ter hívja társaságába, és barátai ajánlására a kommunista párt vezető kultúrpolitikusa, 
Révai József keresi a megoldást, hogy mi módon térhet vissza a költő az irodalmi életbe. 
Közben maga a költő is igyekszik akklimatizálódni. Közvetlenül az ostrom után orosz 
költőket fordít, és ezekből a fordításokból kötetet készül összeállítani. 1945 nyarán fel-
újítja angol nyelvtudását, és angol költőket fordít, köztük Shelleyt, akinek az Óda a nyu-
gati szélhez című versével akar azután szomszédja és barátja, Szegi Pál közvetítésével  
a kommunisták szerkesztette (Balázs Béla és Szegi Pál) népfrontos lapban, a Fényszóróban 
megjelenni. Ezt követően még két hullámban kiújul majd, szinte ugyanezeken a fronto-
kon, az ellentét: tiltakozás fogadja a Tücsökzene könyvnapi szerepeltetését – végül meg-
jelenhet ugyan a kötet a könyvnapon, de nem szerepel az ünnepi kiadványok között; 1947 
végén pedig barátainak és a kommunista íróknak, valamint az akkor szociáldemokrata 
Fodor Józsefnek a javaslatára, többek között a szociáldemokrata Kassák támogatásával 
felveszik az Írószövetségbe, amire tiltakozásként a radikális Zsolt Béla és a szociálde-
mokrata államtitkár Bóka László és vele együtt Kárpáti Aurél kilépnek a vezetőségből; 
az Írószövetség a felvételt támogató és a sajtóban is megindokló kommunista főtitkára, 

34 PIM Hangtára 632/1.
35 MTAKK Ms 4685/219.
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Barabás Tibor a költő személyes közeledését ugyanakkor finoman, de határozottan elhá-
rítja. És egy utolsó, már említett szúrás: ugyanannak a minisztériumnak – amelyik 1945 
óta többszörösen segélyben részesíti a költőt, és elintézi a Tücsökzenének a tervezett idő-
ben való megjelentetését – egy másik rendelkezése egy másik akció során letiltja az Ady 
Társaság évfordulós kiadványában való szereplését, az egész kötettől való anyagi támo-
gatás megvonását helyezve kilátásba. Így foglalhatók össze három év igenjei és nemjei 
vázlatosan és sarkítva.

Hát még hogyha a költő személyes kapcsolatait nézzük, milyen ellentmondásos kép 
tárul elénk! Naplóját és ekkori levelezését olvasva szinte az egész régi középosztály fel-
vonul benne, a háború előtti hivatalnok értelmiség magasabb köreinek képviselői, sőt  
a vezető politikusok hozzátartozói közül is többen sorra felbukkannak látogatóiként. Szél-
sőséges példaként: Bethlen Margit, akit ekkoriban szoktat rá Babits regényeinek olvasá-
sára, Kozma Miklósné egy röpke említés erejéig, de utóbb volt házigazdájának sógornője, 
a volt miniszterelnők felesége, Bárdossyné is megjelenik, aki tőle kér tanácsot, melyik 
Shakespeare-darab fordítását javasolná férjének a börtönben. Naplójában pedig a nem-
sokára kivégzett politikus egy kedvező megjegyzésére utal vissza: „Aki Lillafüreden úgy 
gratulált, hogy »igazi költő nem beszélhetett másképp!« – az Kolosváry-Borcsa volt.” És 
valóban egyedi példaként: kint élő barátok segítségével Dóra álnéven küldi leveleit Anna 
főhercegné, aki a Tücsökzene egyik ihletője és rejtett-titkolt szereplője is. És Szabó Lőrinc 
tartja a kapcsolatot a régi irodalmi értelmiséggel: Voinovich Gézával, Kornis Gyulával, 
Herczeg Ferenccel. Másrészt felújítja örömmel ismeretségét, barátságát az emigrációból 
hazatérő kommunistákkal, újabb ismeretségeket keres: a Tanácsköztársaság alatt volt 
főnökével, Dienes Lászlóval, a húszas évekbeli ifjúi vállalkozásaik írótársával, Gergely 
Sándorral találkozik, és Bolgár Eleket keresi fel, Gáspár Endre körébe jár, részletesen 
leírja Révaival történt beszélgetését, és visszatérő álomként említi, hogy egy nagygyűlés 
színe előtt Rákosi Mátyás oszt igazságot a számára. Amikor a legerősebb támadások érik, 
személyesen tárgyal és beszéli meg objektív hangon esélyeit igazolóbizottsága tagjaival. 
Amikor pedig egyik nap őrizetesként behívatják, másnap ő jár az elöljáróságra, majd az 
ideiglenesen kijelölt háztulajdonoshoz, a kommunista párt megbízottjához tárgyalni fele-
sége helyett: mint háztömbmegbízott.

Tulajdonképpen kettős szerepre kényszerül. Hiszen nem tud sehová fordulni, hogy ne 
ifjúkori barátaival találkozna, azokkal, akik költői rangját most is elismerik, és akik szá-
mára igen sokáig nemzedékük egyik legkiemelkedőbb képviselője volt. Ő soha, senkivel 
a korábbi ismeretséget, barátságot meg nem szakította, és személy szerint, akin tudott, 
segített is. De kapcsolatai, kultúrdiplomáciai utazásai, nyilatkozatai, magánbeszélgeté-
sekben, viták során hangoztatott véleményei – illetőleg ezeknek felnagyított híre – épp 
azoktól a barátaitól távolították el, akik a háború utáni években a kulturális élet vezetői 
lettek. Alapos „kibeszélgetésekre” volt szüksége, amíg, ha nem is a közbejött múlt elfe-
désére, de kapcsolatuk újrakezdésére kerülhetett sor. Ennek verses emléke a Tücsökzene 
számára készített, utóbb mégis belőle kiemelt Ellenfelek című vers.

Négy halott barátjának özvegyétől is biztatást kap az újrakezdéshez: Pap Károlyné 
és Gellériné mellette tanúskodnak, Szerb Antalné a legnagyobb összetörtsége idején vi-
gasztalja a költőt férje síron túli üzenetével, Sárközi Györgyné Molnár Márta pedig első 
találkozásukkor 1945-ben az Andrássy úton tüntetően homlokon csókolja a költőt, majd 
a Fehér holló-könyvek sorozatban A. Conan Doyle Rejtelmes világ a tenger alatt című 
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művének lefordíttatásával nyújt anyagi támogatást számára, végül pedig az általa kiadott 
Válaszban juttatja ismét méltó szerephez a költőt.

Igaz, Szerb Antalné a Tücsökzene megjelenése előtt visszakozott, amikor olvasta a fér-
jéről szóló verset.

Halott barát

„Csak azt sajnálom,” – árny-üzenetet
rezzentenek az özvegy szavai –
,,csak azt, mondta, hogy én már nem leszek,
mikor majd Lőrincet kell védeni.”
Ő tehát –! A halott barát –!… Ez az,
ami ugy megcsavarja az igaz
szivet, a tisztát. Ha gyanu, ha vád,
ha ezer pletyka nyilazta is át,
ő nem hagyott el?! Minden gyász felett
ez kezd ragyogni, ez az üzenet,
s mert nemesen szól (s jaj, a föld alól),
nemességére önvád válaszol,
nemes kételyé s fájó (amilyet
tüzes bélyegzők nem ébresztenek):
„Hát te? Hát te?”… Azután csöndesen
a halott felé nyujtom a kezem,
s én mondom, én, hogy legyen hitele:
„Van szentség, mit együtt őrzök Vele!”

A kimaradás történetét maga a költő mondja el a Vers és valóságban: „Van azonban máris 
egy darab, amelyet kihagytam az egészből […]. Itt is tiltakozom az ellen, hogy valaha 
ezt a 18 sort beleillesszék. Sőt, hogy egyáltalán a műveim közé számítsák” – mondja 
a megalázottságot még egy évtized múltán is ilyen szenvedélyesen felemlegetve a költő. 
„Ajánlott levélben is megírta (a tényt)” – emlékezik az 1947. március 18-án36 írott levélre, 
melyben többek közt ezt írja: „De maga kérdezett tőlem valamit. Pontosan azt, hogy van-e 
kifogásom az ellen, hogy Szerb Antal neve szerepeljen-e ajánlásként, vagy pedig a ver-
sen belül. A válaszom ma is fönntartom, hogy igen. Az indokolás is ugyanaz: ha maga ezt  
a verset megírta válasznak az üzenetre, tisztán és spekulációk nélkül, akkor eleget tett an-
nak, amivel érzése szerint tartozik a barátnak. De nem tartom ildomosnak a halott Szerb 
Antal nevét, aki mindenen túl meg akarta magát menteni, a külvilág felé pajzsként tar-
tani.” Erre a levélre Szabó Lőrinc két levéllel is válaszolt:37

36 MTAKK Ms 4686/300.
37 A leveleknek a költő által önmagának készített másolatai a családnál őrzött hagyatékban a költő felesé-

gének, Nagyklárának írott levelek között maradtak meg, a megszólított neve okán tévedésből; a Harminchat év 
köteteihez készített gépiratos másolatuk nekem is megvan, ennek alapján közöltük a Vers és valóság jegyze-
teiben (447–448.), xerox-másolata a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyen, levélmásolatok hagyatéki 
példányának holléte az újabb, PIM és MTAKK megosztás óta ismeretlen. Xerox-másolatát az MTAKK számára 
átadtam (MTAKK Növ. sz. 5/2005.).
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Kedves Klára!
Már vasárnap tudtam, bár akkor még nem értettem az álláspontját. A dolog lénye-
ge tekintetében volt néhány félreértés. Kérem, higgyen gyanútlanabb érzelmeinek: 
a verssel, mikor megírtam, egy kézfogást akartam viszonozni, felelni valamire, ami 
tavaly nyár óta folyton szólt bennem. Nem dedikálom, nem adom oda folyóiratnak, 
nem veszem bele a nevet, sőt – még így, általános lelki-szellemi rajz-mivoltában –  
a kötetből is kihagyom, mindaddig, amíg olyan emberekben is merülhet fel kétely, 
akik fontosak számomra. Ha előbb tudom, amit a levelében közölt, talán el is sorvasz-
tottam volna magamban – nem az érzést, de a verset. De az most már megvan, s én 
nem tagadom meg.

Kezét csókolja
1947. március 20.

Kedves Klára!
Már írtam egy választ a tegnapi levelére. Pár sort. De nincs szívem egyedül elküldeni. 
Teszek még egy kísérletet: hátha sikerül megmagyaráznom magamat.

Igen, a kéznyújtást akartam viszonozni! Csak azt! Az esetleges visszhangra csak 
azután gondoltam, hogy a vers készen volt. Lehetetlen volt nem gondolnom rá. Magá-
hoz azért kellett fordulnom, mert úgy éreztem: a kis megnyilatkozás mögött a kettőnk 
lelkiismerete áll. Jól idézek, helyesen emlékszem? –: ez érdekelt.

Az idézet, mint mondta s írta: pajzs. De hisz a gúny, egy vicc átütheti, egy szal-
maszál! S ha mégis az, – mert részben az – akkor viszont én lemeztelenítettem mö-
götte, miatta, általa magamat! Én eredetileg nem akartam nevet; efféle emlékezés és 
ilyen hang magasodik, ha általános-érvényű és bizonyos fokig személytelen marad;  
s én csakugyan több-mint-személyes igazságot akartam, oly érzések közlését, amelye-
ket ritkáknak, nemeseknek, kölcsönöseknek hittem, számomra természetes érzésekét, 
amilyenekről nem egyszer hallottam, biztatóan és kifogásolóan, hogy: „Ha érzi, miért 
nem írja meg őket?” Úgy gondoltam, olyasmit vállalok a verssel, önként, amire, most 
és minden jövőben, velem együtt bárki büszke lehet.

Vagy a névmegjelölés teszi pajzzsá a verset? Nyilvánvaló, hogy reális megjelölés 
és morális súly-többlet itt egybekapcsolódik; s az is, hogy konkrétum jelzése nél-
kül puszta kompozíciónak, esetleg a nyilatkozó megtagadásának, nyilvánosság-előtt-
való-nem-vállalásának tüntethette volna fel a rosszakarat! Ha volt itt pajzs, akkor az 
az üzenő dísze és fegyvere lett; s ez kötelezett engem arra a magatartásra, amelyet  
a vers második fele ábrázol. Az esetleges dedikálás félreérthetetlenné tett volna va-
lamit, amit vállaltam, s ez is beletartozott mindabba, amit – így is, úgy is – együtt 
szépnek éreztem. „Egyike a nagy verseidnek!” – mondta rá egy kritikusom. „Szép, 
nemes”, mondta egyik vezető költőnk. Nekem az volt az érzésem, hogy bizonyos ér-
telemben kiszolgáltatom magamat, s hogy ez a vers kísérni fogja Szerb Antalt mindig  
a jövőben. S azt mindenesetre, hogy Maga örülni fog neki. Mikor a megbeszélésünkön, 
az elején, azt mondta, még csak azt, hogy „ne legyen ajánlás” és hogy a név „rossz 
lenne”, majd, hogy „rossz fényt vetne rám”, a megjegyzését művészeti-lélektani ta-
nácsnak vettem, olyasminek, amivel tele voltam, és – emlékszik rá? – magára néztem, 
s azt mondtam, hogy ez nemes gesztus Magától és kezet csókoltam érte. Lehet ennek 
más magyarázata, mint az, hogy véleménye az én első érzésemmel, az alapérzésem-
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mel találkozik? Pedig hát, most látom, akkor még – vagy már – kétfelé beszéltünk. 
Az idézetre azt mondta, hogy „így volt”, 2ez az értelme”; s ez alatt megint kétfélét 
értettünk. Én csak később vettem észre, hogy zavarnak, eltérésnek kell lennie a fel-
fogásunk között. Az autóbusz felé már alig tudtam beszélni, úgy elszomorodtam. És 
sehogysem értettem – az egészet.

Most, a levele után, még szomorúbb vagyok. De ezen most nincs semmi hangsúly, 
fütyülök a szomorúságomra. Az én legjobb emlékezetem szerint Maga tavaly nyáron 
– bizonyára kíméletből – mintegy leglényegében, végső, elvi-érzelmi jelentésében 
idézte azt az idézetet, amelyből a vers kiindul. Én azóta is azokat a szavakat s azt az 
akcentust hallottam! A levelében most közölt szöveg nyilván nem kelthetett volna oly 
heves visszhangot bennem; bár persze leglényegében és végső fokon mégiscsak az 
akkori érzésnek valami elvi testvérét váltotta volna ki. Emléket teremtett, adalékot, 
szemlélési módot adott volna; de ilyen lírai választ? Nem biztos.

A vers azonban megvan; majdnem egy év szüntelen érzéseinek terméke; részem-
mé vált. Akármi lesz, én nem tagadom meg az eredetét. De nem dedikálom, termé-
szetesen, nevet nem veszek bele, – hogy is lehetne erre gondolnom, ha Maga is…?! 
Kérem, merjen hinni a jobb, a gyanakvásmentes rezdüléseinek. Most mindenesetre 
átláthat rajtam s ezen az ügyön. Hogy a kötetbe beveszem-e az emlékezést, a sze-
mélyhez nem kötött, tiszta, eredeti lelki rajzot? Fáj kihagyni, mert igaz dolog volt. 
De hosszú évekig oda se. Majd, egyszer, amikor nem lesz „hasznom” belőle, amikor 
esetleg örömöt jelent Magának, amikor... no de hagyjuk ezt.

A kéziratot Magának adtam. Rendelkezik vele.
Ismét látom, hogy rettenetesen szamár vagyok: de bizonyos vonatkozásokban szí-

vesen maradok az. 

A verset a költő halála után Szerb Antalné publikálta A halott barát címmel, Szerb Antalné-
nak dedikációval.38 Ezt követően Az összegezés ideje című monográfia-kötetemben a kö-
vetkezőt írtam a versről: „És ha Szerb Antalné akkor, alkalmisága miatt le is beszélte 
a költőt a közlésről, valójában – formáját tekintve is – a Tücsökzene nagy társas láto-
másainak ikerdarabját kell látnunk benne, Az árny keze és a Babits címűek társát. Ezzel 
a kézfogással tulajdonképpen az új művet adja át barátainak, korának. […] Személyes 
fájdalom és alkotói öntudat íratta ezt a verset, amelynek valahogy ott lenne most már –  
a kusza történelmi és személyi viszonylatok múltán, amikor a mű értékének fénye minősíti 
elsősorban a költőt – a helye a Tücsökzenében; valamelyik újabb Tücsökzene-kiadásban 
vissza is kellene újra iktatni, legfeljebb szám nélkül, a belőle kényszerűen kiemelt dara-
bot, ezzel a költő szándékát is, szerkesztési elvét is tiszteletben tarthatnánk; elhelyezhet-
nénk méltó helyen, talán éppen Az Árny keze és a Biztató a tavaszban, a személyes és 
a közös társra találás, megújulás látomásai között.”39 Akkor még nem ismerhettem a költő 
indulatos emlékezését. Ezután már csak a költő által kiadatlan versek között szerepelhet; 
az Osiris 2000-es és a 2004-es kiadású Összes verseiben A Tücsökzenéből kihagyott ver-

38 Szerb Antalné: Szabó Lőrinc ismeretlen verse (A halott barát). Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 
2. szám, 236–237.

39 Kabdebó Lóránt: Az összegezés ideje, i. k. 53–54.
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sek között szerepeltetjük. Halandó és mulandó emberi megnyilvánulások, alkalmi sértett-
ségek így szólhattak bele a halhatatlan szövegek méltó publikációjába.

Az 1945 áprilisa és szeptembere közötti Napló a kétféle környezet közötti belső küz-
delmet is tükrözi. A kibeszélgetések tulajdonképpen a régi, az ifjúságától érvényben volt 
barátságok felújítását jelentették, szembefordulását mindenfajta sértődöttségbe zárkózó, 
elhallgató magatartással. Nem az ellentétet hangsúlyozza, hanem a kapcsolatot keresi, 
életművének értékét a változó világ értékrendjében is érzékeli.

Most már maga a költő is ebben a baráti körben érzi szellemi értékei igaz letéteménye-
seit. Naplójában a veszélyektől rettegve Kardos Lászlót, Szegi Pált és Illyés Gyulát jelöli 
meg hagyatéka gondozóiul, majd utóbb közéjük sorolja az angol költőkről írott esszéje 
hatása alatt Cs. Szabó Lászlót.40

De ezt a visszaérkezést és újrakezdést mégsem tehette meg – láttuk – zavartalanul. 
Hiszen ez a visszatérés a koalíciós pártharcok idején történik. Akadozó üteme nemcsak 
a múlt tehertételét sínyli, hanem a jelen ellentétrendszerének is mutatója.

A személyes indulatok, a múlt megítélése és számonkérése egyúttal a politikai és párt-
harcok erővonalait is jelzi. Szabó Lőrinc sorsa – és más előzményekkel, de hasonlóképpen 
Kodolányi, Németh László vagy Sinka István megítélése is – egyúttal egyik kristályoso-
dási pontjává vált a koalíciós idők pártharcainak. Szabó Lőrinc ügyét a parasztpárti-népi 
íróknak utóbb a Választ létrehozó csoportja támogatta, Illyés Gyula barátsága jelentett 
garanciát számukra Szabó Lőrinc hovatartozását illetően. A kommunisták szövetségesei-
ket látják a parasztpárti írókban, és kérésükre Szabó Lőrinc ügyének előmozdítását, ren-
dezését is szorgalmazzák. Ugyanakkor a szintén koalíciós szövetségeseik, a szociálde-
mokrata, valamint a radikális polgári írók egy része a kommunisták szemére veti a népi 
írók szerintük egyoldalú támogatását.

Szabó Lőrinc eléggé szélsőséges példát jelent ez esetben. A magányos kívülállás volt 
mindig a jellemzője, a népi írókhoz csak utóbb, a személyes barátság okán számítódha-
tott. Sorsának alakulásában is először a személyes megítélés volt hangsúlyosabb, és csak 
utóbb motiválódott az irodalmi életbe való visszatérése – védői okán – a vázolt politikai-
kultúrpolitikai tényezőkkel, amikor ügyének rendezése különböző koalíciós összetételű 
fórumok elé került.

Hallgassuk meg a vád tanúját, Bóka Lászlót, hogyan látta Szabó Lőrinc helyzetét 
a viharok múltán, távlatból, már a költő halála után, saját élettől való búcsúját készítve, 
kortársaira emlékezve:

1947 decemberében lemondtam vezetőségi tagságomról a Magyar Írók Szövetsé-
gében, mert a Szövetség tagjai közé választotta Szabó Lőrincet. Nagy felháborodást 
váltott ki ez a lépésem, a sajtóban jobbra-balra nyilatkoztak, magam is nyilatkoztam, 

40 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 21.: „Ha meghalnék vagy valami baj érne, Kardos László 
rendezze a hagyatékomat, és Illyés Gyula.”; 38.: „Ha meghalnék vagy valami nagy baj érne, Kardos László ren-
dezze a hagyatékomat, és Illyés Gyula.”; 38.: „Cs. Szabó László Három költő-jét olvastam el, eddig csak mint 
antológiát néztem, nem értem rá, legfeljebb egy-egy féloldalt futottam át belőle, összefüggéstelenül. Feszes és 
túlságosan sziporkázó, de kitűnő! Az értelem romantikusa. Sok kéne ebből a fajtából! sok!! […] Még Cs. Sza-
bóhoz. Az imént elfelejtettem lejegyezni: esetleges baj esetére Kardos László és Illyés Gyulán kívül Cs. Szabót 
szeretném egyenrangú harmadikként az irodalmi munkásságom és hagyatékom őrizetével, illetve kiadásával 
megbízottnak tudni.”
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s alig hiszem, hogy valaha is sikerült annyi ellenszenvet ébreszteni magam iránt, mint 
akkor […]. Szabó Lőrinc felvételében egyetértett Gergely Sándor és Kassák Lajos, 
Illyés Gyula és Fodor József, Veres Péter és Barabás Tibor, velem – emlékezetem 
szerint – Kárpáti Aurél és Zsolt Béla vállalt szolidaritást. Az ügy megítélését alaposan 
megzavarta az, hogy köztudomású volt: a felvételt nyíltan támogatták a kommunista 
írók, s a háttérből intrikáltak ellene a szociáldemokrata kulturális vezetők, valamint 
az, hogy én akkor a művészeti ügyek államtitkára voltam. Némi enyhülést csak az 
okozott, hogy egyik nyilatkozatomban – azt hiszem, a Világosság című napilapban –  
határozottan kijelentettem, hogy az ellen, hogy Szabó Lőrinc írjon, hogy támogatás-
ban részesüljön, nincs kifogásom […]. Azt senki sem tudta, hogy Szabó Lőrinc ez-
után sem szakította meg velem a kapcsolatát, hiszen miatta történt lemondásomnak 
az előzményei súlyosabbak voltak, mint maga a lemondás. Nem sokkal azután, hogy 
hazatértem hadifogságomból, 1945 végén vagy 1946 elején, találkoztunk a British 
Council egyik – írók számára rendezett – fogadásán, s ott én az ő baráti üdvözlését 
meglehetősen barátságtalanul fogadtam. Szabó Lőrinc a fogadás végén odajött hoz-
zám, és azt kérdezte, többek előtt, miért vagyok hozzá olyan rideg. Azt feleltem: nem 
tudom megbocsátani, hogy csalódnom kellett benne. – Nézd – mondtam neki –, az 
ember nem szereti a részeg embereket. De ha azt látja, hogy az apja dandérozik része-
gen, azt nem tudja megbocsátani. – Szabó Lőrinc erre azt felelte: – Nincs igazad, de 
egyben megtisztelsz. – Ez után az első összecsapás után nemegyszer voltunk együtt, 
és hevesen vitatkoztunk, négyszemközt is, többek jelenlétében is. Mikor 1947 nyarán 
élet és halál között feküdtem a Haynal-klinikán, elküldte, baráti ajánlással, a Tücsök-
zenét, s kilépésem után, 1948 tavaszán többször vacsoráztunk kettesben, folytatva 
a vitát, s eszmét cserélve betegségeinkről s orvosainkról.41

Bóka László emlékezése egy feltételezést is kiválthat. Van Szabó Lőrincnek egy – eddig 
nem datálható, furcsa címmel ellátott, autográf ceruzaírású – verse. A kiadatlanok között 
közöltük,42 beosztva a harmincas évek versei közé:

Egy haldokló márkihoz:

Idegen voltál egész életedben
először idegen
aztán ellenség
mert csatáidat vereségeimnek éreztem.

41 Bóka László (1910–1964) író, költő, szociáldemokrata államtitkár, később egyetemi tanár visszaemlé-
kezése: Bóka László: Szabó Lőrinc, in: Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok. Magvető, Bp., 1962. 168–179. 
Kötetben: Uő: Válogatott tanulmányok. Magvető, Bp., 1966. 1044–1052. Ezt kiegészítendő jegyzem meg, hogy 
Szabó Lőrinc könyvtárában, a 12. oszlop 3. sorában megtaláltam Bóka László Jégvilág című kötetének egy 
dedikált példányát, amely a német bevonulást közvetlenül megelőző időből származik, tehát minden, utóbb 
rekriminált gesztus és megnyilvánulás utánról datálva („Szabó Lőrincnek tisztelettel bókalászló 1944. II. 24.”), 
hiszen a német bevonulást követően Szabó Lőrinc már az emberek mentésével törődött köztudomásúan és vissza-
igazoltan.

42 Szabó Lőrinc Összes versei, i. k. 2. k. 688. A haldokló szó után egy olvashatatlanra törölt szó is szerepelt.
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Most betegen fekszem az ágyon
s hallom, te is beteg vagy, idegen.

Ahogy gyógyúltam, úgy romlottál te,
ahogy gyógyultam, úgy nőtt a szánalmam,
s mint fáj hogy haldokolsz
most végre ember, most végre rokon

mit szólnál te, ha én volnék soron?43

Maga a vers pontosan követi a Bóka-emlékezés dramaturgiáját. Szabó Lőrinc ekkoriban 
vesekövével szenved, jut kórházba is.44 De hasonló párhuzamot találhatok a pályatárs, 
Zsolt Béla esetében is. Szabó Lőrinc hagyatékában szerepel egy cikk-kivágat: „A székes-
főváros egyik kórházában fekszem most már hetek óta betegen, s hovatovább bennfentese 
vagyok a romjaiból most tápászkodó hatalmas üzem intimitásainak.”45 A furcsa címmel 
rögzült vers éppen az ellenfelekké vált régi ismerősökkel-barátokkal való szembesülés 
egy sajátos módját villanthatja fel. Az Ellenfelek című többször idézett vers folytatásának 
is tűnhet. A személyes konfrontáció oldódásának egy elképzelését fogalmazhatja meg ál-
tala. Végül is az Ellenfelekhez hasonlóan – publikálatlanul.

Szabó Lőrinc az alkalmi eseményekbe zárkózva tájékozódásában is bizonytalanná vá-
lik: hiszen baráti beszélgetésben és vétót gyakorló szerepekben ugyanazokat az embe-
reket látja. Naplójában nem egy barátját meggyanúsítja, későbbi segítőit, élete bizalmas 
kísérőit ellenségnek látja (nemcsak Basch Lórántot, de Sárközi Mártát is, aki utóbb 
a Válasz szerkesztőségébe fogadja be szerkesztőként és költőként is, Bernáth Alice-t, 
aki az elkövetkező évtizedben leggondosabb orvosainak egyike lesz, egybelát valóban 
vele szembefordulókat és érte már akkor aktívan fellépőket, mint Devecserit vagy éppen 
a „fiatal” Somlyót, azaz Györgyöt, de még olyan nagyrabecsülőjével kapcsolatban is egy 
pillanatra aggálya jelenik meg, mint Vas István, aki majd oly elismerő és a személyiségé-
nek sorsát is átérző verssel búcsúzik tőle halálakor, sőt olyan távoli ismerősre is rávetíti 
a gyanú árnyékát, mint Ottlik Géza);46 1945-ös Naplója csak úgy sorakoztatja a neveket, 
akikről úgy gondolja, hogy ártani akarnak neki: rohamszerűen sorolja a gyanúsítottakat, 
aztán megörül, ha hírét veszi, hogy mégsem tőlük kell tartania. A Napló közreadásakor 
csak kapkodtam a fejemet, ki mindenkiről hiszi a költő, hogy vesztét akarná.

Az elvi tisztázás helyett csak személyes segítségben reménykedik, környezete ese-
ményeit nem összefüggésében követi, esetenként akar egy-egy bonyodalomból mentve 
maradni.

Mert az eseményeket csakis személyes viszonyokként fogja fel, és ezeken keresztül 
igyekszik kijutni a bonyodalmak közül. Egy-egy sikeres eseményt mint emberi kapcso-
latai javulását fogja fel. (Például javuló viszonyát Basch Lóránttal.) Csak személyektől 

43 MTAKK Ms 4651/292. számú csomagban.
44 Lásd Dr. Felszeghi Sára: Szabó Lőrinc betegségei. Szabó Lőrinc Füzetek 7. Miskolc, 2005.
45 Zsolt Béla: Május a járdaszélen. Haladás, 1947. május 1.
46 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 130. vagy a 144. oldalán szinte csokorba kötve tisztelőinek, 

barátainak és jótevőinek neve, „rothasztási gócok” címszóval: „Irtózatos, hogy milyen barátaim voltak! Ki mit 
fog ebből jóvátenni? S lehet még?”
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befolyásolt ügyként kezeli a vele történteket, és erről meg is tudja győzni magát: hiszen 
azt, amit magából a legértékesebbnek tartott, költészetét – és általánosabban: az alkotá-
sait –, az újraszerveződő irodalmi életben is otthonosnak érzi.

* * *

Egyensúlyozás az egyensúly idején. A Tücsökzenét követő időszak a viszonylagos egyen-
súly éveit jelenti a költő életében. Viszonylagos: mert a megerőltető, hajszás munkatem-
pója, az erőteljesen jelentkező betegségek, rossz előérzetek és halálfélelmei ezután is, 
fokozottan nyugtalanítják. De ekkor érzi magát alkotóereje teljében: műveit – saját 
verseit és fordításait – várják, baráti folyóirat támogatását élvezi, a fiatalok mind többen 
fordulnak hozzá tanácsokért. Úgy érzi: a Tücsökzene alkotásfolyamata lezárultával szink-
ronba került ismét korával, témáiban is nagy formátumú, egyetemes méretű költészet 
létrehozására képes; a világmindenségben és a költő tudatában felfedezett harmóniát élet-
magyarázattá tudja átkódolni. Ennek a nyugalmi-harmonikus létezésmódnak egy ellesett 
pillanatát Radnai Béla, a gyorsírás mestere, a költő ez éveinek kísérője örökítette meg:47

„Hirtelen támadt ötleteit többször rögzítette le társalgás közben egy heverő papírlapra. 
Egyszer kint ültünk Cimbalom utcai otthonom teraszán és beszélgettünk. Lábamnál fe-
küdt pulikutyám. Egyszer csak Lőrinc előveszi ceruzáját, s az asztalon heverő tábla cso-
koládé fedőpapírjára felírja a következő három sort:

Terraszomon, kertem fedélzetén
Kutyám meg én:
Az egész nap egyetlen költemény.

Bp. 1949. IV. 24.  Sz. L.”

A költőnél szokatlan telítettség jele: szinte sohasem volt ennyi dolga, mint ezekben az 
években, mégis, ahogy lélegzetvételhez jut, versek születhetnek, létérzékelésének mo-
zaikjai.

Ekkorra érnek be korábbi, többéves eredményei. „Nagyon örülök az Ö. B. folytatá-
sának.48 Ha egybevetjük a Tücsökzenével, kiderül, hogy soha ilyen termékeny éveid nem 
voltak” – örvendezik a régi barát, Kardos Pál 1947 végén (december 18.49). És ugyanezt 
veszi észre az újabb barát, a Tücsökzene egyik házigazdája, Dóczy Antal is: „Nagyon 
örülök annak, hogy olyan sokat dolgozol! Te hivatott papja vagy a Múzsának, Neked 
dolgoznod, alkotnod kell, hogy mi – mások, ezáltal is szebbé tegyük, megjobbítsuk földi 
tartózkodásunkat… Jólesik tudnom azt, hogy írásod bizakodóbb, erősebb, mint eddig. 
Hiszem, a lelked is az.” (1947. november 14.50) A következő évben korábbi pétfürdői ven-

47 Radnai Béla emlékezik Szabó Lőrincre. A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emlé-
kezés, gépirata MTAKK Ms 4697/23.

48 Szabó Lőrinc: Örök Barátaink, II. Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye. Egyetemi Nyomda, 
Bp., 1948.

49 MTAKK Ms 4682/178.
50 MTAKK Ms 4680/151.
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déglátója, Jancsó Tibor örömmel látja: „A soraidból kiolvasható hangulatod változásának 
tehát szívből örülünk és melegen gratulálunk.” (1948. március 24.51) És idézzünk még két 
külföldi levélből. Az egyikben a kitűnő szlovák költőtárs és barát, Emil Boleslav Lukač 
üzen, a népeiket korábban sokban szembeállító hisztéria múltával: „Tücsökzenédet a leg-
nagyobb élvezettel olvastam, szívből gratulálok!” (1948. december 22.52) A másik 1947 
októberéből származik, Dórától érkezik, azaz a Tücsökzene egyik női főszereplőjétől, 
Anna főhercegnétől:53 „Itt vannak az őszi ködök, a réteken kikirics virágzik, az erdők vad 
színekben égnek. Ilyenkor szárnyat bont a lelkem, és messzire elrepül oda, ahol a könyv-
társzobában új versek íródnak, és ahol sok gond dacára repül a lélek… Hogy is van, hogy 
oly régen nem hallottam semmit se magáról? Pedig úgy kellene… Pedig kellene sokról 
beszélni, és olyan irgalmatlan és kietlen a papír, mert nem enged többet kifejezni, mint 
ezt a pár sort, amelyet 2 perc alatt elolvas az ember. Olyan sok szépet olvastam mostaná-
ban… és (és ez mindennap) az Összes versekből egyet!”

Sőt: a mindig, ekkor is anyagi zavarokkal súlyosan küzdő költő, aki ekkor is éppen 
egy orvosi könyv stilizálásán dolgozik, hogy némi pénzhez jusson, úgy érzi, társadalmi 
helyzete kötelezi rá, hogy felajánlást tegyen. Érettségi találkozóján Debrecenben vállalja, 
hogy a Református Kollégium Gimnáziumában minden évben egy tanuló tankönyvvel 
való ellátását – körülbelül 100-150 forintot – biztosít, mint erről a kollégium igazgatójá-
nak 1948. szeptember 17-i leveléből értesülünk.54

1949 tavaszán pedig „nagy meglepetést okozott egy meghívó: Szakasits köztársasági  
elnök március 4-én teára s a magyar irodalom aktuális problémáinak megbeszélésére meg-
hívott engemet is. (Még Németh Laci volt meglepetés.) Körülbelül százan-százhúszan le-
hettek vendégek, az elnöki palotában” – írja Bernbe, a magyar követségen dolgozó barát-
nak, Varga Irénnek március 19-én.55

Ezeknek az éveknek ismét rangos, vezető költője tehát Szabó Lőrinc, akinek újabb 
verseit eseményként fogadják, és akinek részesedése a kor költészetét reprezentáló anto-
lógiában természetesen jelentős méretű. A Sőtér István összeállította és Szabó Lőrincet is 
dolgoztató, őt barátilag is becsülő Parnasszus Kiadó gondozásában megjelenő Négy nem-
zedék antológiában való szerepeltetésről 1948. május 26-án értesíti a szerkesztő, Sőtér 
István,56 kérve, hogy jelölje meg azt a húsz versét, amelyet szeretne látni a gyűjtemény-
ben. Az akkori időben nagy vihart kavart antológiával, mely – irodalomtörténeti távlatból 
tekintve – mégis a korszak reprezentatív gyűjteményévé vált, 1948. november 6-i, Varga 
Irénnek küldött levelében dicsekszik el a költő, életműve értékének objektív tudatában: 
„Aztán megjelent pár napja egy új antológia. A Parnasszus adta ki, egészen vonalas hely. 
Címe: Négy nemzedék – Élő magyar költők. Terjedelme körülbelül 350 oldal, ára fűzve 
20 Ft. Ez a könyv foglalkozik negyedfél év óta először úgy velem, ahogy az mindig ter-

51 MTAKK Ms 4682/37.
52 MTAKK Ms 4682/6.
53 A levelet közvetítéssel kapta Szabó Lőrinc. Külföldre távozott szomszédjuk, Bilkei Pap Lajos Genfből 

küldött levelének melléklete volt az 1947. október 17. dátumozású, Dóra aláírású levél. MTAKK Ms 4685/165. 
A főhercegnéről lásd még következő, A hévízi versfüzet című fejezetet.

54 MTAKK Ms 4680/123.
55 MTAKK Ms 1375/44.
56 MTAKK Ms 4686/177.
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mészetes lett volna. Sőtér István kis tanulmánya után, […] tizenöt versemet közli a kötet; 
összesen tizenhat oldalon foglalkozik tehát a bemutatásommal, amit csak Illyésre pazarol 
még.57 – Ismét nézzen tehát rám, s ismét úgy, hogy vagyok talán valaki én is.”58

És tulajdonképpen ekkor rögzül költészetének értékelése is. Paradox módon a szemé-
lyére vonatkozó szenvedélyes viták, korábbi szerepléseinek értékelése során fogalmazó-
dik meg költői és műfordítói munkásságának méltatása, határozódik meg művészi rangja. 
Németh László idézi később a szenvedélyes személyes és elvi ellenfél, Hatvany Lajos 
megjegyzését, aki e korszak legjobb műveiként a Tücsökzenét és az Iszonyt jegyezte.59 
És valóban – a Tücsökzenében a korszak reprezentatív költői műve született meg, az azt 
követő életmagyarázatok – közöttük a Vers versek helyett és A földvári mólón – pedig egy 
új, nagy költői felvirágzás előhírnökei lehettek.

* * *

A diktatúra előjelzései. De fokozatosan átalakul ez a megnyugtató légkör. Szabó Lőrinc 
még észre sem veszi, legfeljebb a politikai élet személyi változásait regisztrálja. Kez-
detben. Bár a költő előre érzi a végzetes légkört. 1949. július 29. és augusztus 6. között 
Kisörsön Bernáthék vendége. Bernáthné és Marili naplóiból60 a változatos társaságról, 
Szabó Lőrinc költői termékenységéről és az augusztus 3-i és 4-i estéken tartott Racine-
felolvasásokról marad bejegyzés: a költő utolsó nyugodt-megelégedett napjait töltötte itt, 
egy nagy költői korszak utolsó felvillanásait hagyva emlékül. Vendéglátói szinte semmit 
nem vesznek észre a verseiben követhető elkeseredésből. A keletkezett versek: Valóság 
(július 31.), Nemsoká (augusztus 1.), Ébredés (augusztus 2.), Megnyugvás (augusztus 3.), 
Rabság (augusztus 5. és 6.), valamint a már otthon folytatott Kisörsi nádas.61 Idézzük 
a legelkeseredettebbet, melyet éppen Bernáthné őrizett meg:

57 Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányt írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Parnasszus, 
Bp., 1948. Létrejöttéről lásd: Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett, i. k. 181–184.

58 MTAKK Ms 1375/40.
59 „Ennek a (számunkra már majdnem érthetetlen) érdeklődésnek, a kortárs irodalomra irányított szenve-

délynek az erejét, őszinteségét énnekem emberi érzékenysége s indulatossága mélységével volt módom mérni. 
Annál is nagyobb volt. A negyvenes évek végén, abban az időben, amikor a Tücsökzene s az Iszony megjelent, 
egy közös barátunk adta tovább Hatvany panaszát: »Ilyen az én szerencsém. Ha valami jót akarok olvasni, 
Szabó Lőrincet és Némethet kell kezembe vennem.« Ezt a mondatot, tán nem kell bizonyítanom, annak a dicső-
ségére idézem, aki mondta. S minél régebben, és messzebbről nézem, annál szebbnek és jellemzőbbnek tartom. 
Azaz ő bizony jobban örült volna, ha ezek rosszabbat írnak, vagy ha más írja, ami tetszik neki, – de ha már így 
történt, hát ezeket kénytelen (mennyire ritka ez ma, hát még az akkori zaklatott időkben!) ellenszenve ellenében 
is olvasni s dicsérni.” (Németh László: Sajkodi esték, in: Németh László Munkái, Magvető és Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1974. 379.

60 Bernáth Mária (Marili) személyes közlése.
61 Lásd a kisőrsi tartózkodás megszervezését, és az itt készített verseket: Szabó Lőrinc Füzetek 4. „A megélt 

költemény”. Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával 1933–1957. Sajtó alá rendezte, az előszót 
és a jegyzeteket írta Horányi Károly. Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely és MTA Könyvtára, Bp., 2003.
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Megnyugvás

Hát az borzasztó volt, az a kutya
az erdőben, az a koszlott, szegény
kis test: zöld legyek jártak és serényen
bogarak rajta-benne; s mikor a

botommal megbökdöstem, micsoda
riadalom futott szét! a kemény
bőr hogy kopogott! s hogy nézett felém
sötét lyuk-szeme s fehér vicsora:

szinte mosolygott! A bokor alatt,
ahol kimúlt, külső mocskát a nap
felitta már, s elmosta az eső.

Virágok nézték; s éjjel csillagok.
Most meg én. És egyszerre valahogy
megnyugodtam. Néztem. Én voltam ő.

És hadd idézzem mellé egy álomleírását, amelyet Varga Irénnek ír le Bernbe küldött le-
velében: „Olyan egyedül vagyok, mióta Babits nincsen. S mióta mások is olyan messze. 
Őneki is úgy szeretnék küldeni egy Shakespeare-t; megérti, ugye, ezt a vágyamat?62 Nem 
vagyok, nem vagyok megzavarodva, ne higgye. Csak ma éjjel megint annyit álmodtam 
kedves embereimről; sőt még nem-kedvesekről is: olyan furcsa volt: valahogy ostromra 
mentünk Pest ellen, az öt évvel ezelőtti dolgok zajlottak le megint, de teljesen simán, 
s én együtt voltam a személyes ellenségekkel és a barátokkal is, és mind együtt men-
tünk, s együtt éreztünk és hallottuk egymás néma gondolatait, ahogy már álomban szo-
kás, és nagyon jól összefértünk, s én egyre jobban csodálkoztam, hogy miért kellett hát 
akkor annyi bajt okozni egymásnak. Mindenki ott volt. Mi ez? Mégis babonás vagyok, és 
valami halálra készülök, a magaméra, azért békülgetek mindenkivel?”63

Amikor 1949 nyarán a Válasz megszűnik, és Szabó Lőrinc életmenetében a szorongás 
és bizonytalanságérzés ismét hangsúlyossá, verset indikálóvá válik, nem egy elszigetelt 
személyi vagy csoportváltozás történt, hanem a kulturális életnek a politikában fellépő 
diktatúrával együtt járó szerkezeti változása következett el. 1949 második felétől egy év 
leforgása alatt az irodalmi élet fórumai átszerveződnek: a koalíciós években létrejött 
különböző párt-, illetve irodalmi csoportosulások fenntartotta folyóiratok megszűnnek, 
a Csillag központi irodalmi folyóirattá alakul át; az írószövetség szerepe megnövekszik, 
tagságát revízió alá veszik; a különböző hagyományos könyvkiadó cégeket és a kisebb 
magánvállalkozásokat államosítják, és ezt követően jön létre a két nagy állami kiadó, 
a magyar és világirodalmi műveket publikáló Szépirodalmi és a szovjet és orosz irodal-
mat népszerűsítő Új Magyar Kiadó.

62 Anna főhercegnére való utalás. Az ő segítségével küldött könyveiből ekkoriban.
63 1949. április 22-i levél másnapi folytatásából, MTAKK Ms 1375/ 46..
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Az irodalmi életnek ez a szerkezeti átalakulása fő feladatának a szocialista kultúra meg-
szervezését, ideológiai meghatározottságának biztosítását, a szépirodalomban az úgyne-
vezett szocialista realista alkotások szorgalmazását tekintette, a diktatúra megerősödé-
sének következtében ugyanakkor mindez egyet jelentett a szektás-dogmatikus szemlélet 
felerősödésével, amely személyi megkülönböztetésekhez és tematikai bezárkózáshoz ve-
zetett. Egyetlen fontos jellemzője volt ennek a változásnak: a klasszikus világirodalmi kul-
túra bizonyos részének előtérbe helyezése. Természetesen a kirekesztés a világirodalmi 
művek más részére is vonatkozott. Ugyanakkor a világirodalom fordítása biztosíthatta  
a megélhetést a változások következtében mellőzött és elhallgattatott írók számára.

Szabó Lőrinc 1949 nyarán bekövetkezett hangulatváltozása, nyugtalansága a változá-
sokkal szembeni feszélyezett várakozásból táplálkozott. Hiszen megbecsülésben éppúgy 
részesül (Puskin-emlékérem, fordítóként a kommunista ideológiai folyóiratban, a Fórum-
ban való szereplés), mint mellőzésben (a Milton-fordítás meghiúsulása, az Örök barátaink 
tervezett megújításának elnapolása). Fordítóként is csak alkalmi feladatokat kap, még nem 
alakul ki a világirodalom közvetítésének az a rendszere, amely azután 1950 végétől 
a véglegesen megszerveződő kiadókon keresztül állandó feladatokkal biztosítja Szabó 
Lőrinc megélhetését és jelenlétét az irodalmi életben.

Szabó Lőrinc politikai tájékozatlanságából és naivitásából következően a diktatúra 
térhódítása miatti torzulásokat továbbra is csak személyes összefüggésekben érzékeli. 
Korábbi problémáinak elvi tisztázatlansága, közéleti szereplése megoldásának csak sze-
mélyi jellege azt a látszatot alakította ki benne, hogy az elmúlt évek kusza viszonyai csa-
kis személyes ellenfelei támadásai miatt alakultak számára kedvezőtlenül: a történelmi 
számvetés kényszere csak személyes ellentétként rögzült tudatában. Így azután ekkor külön-
választja az egymással összefüggő jelenségeket, nem látja, hogy az, amit megkönnyeb-
büléssel fogad, azaz ellenfeleinek félreállítása, bebörtönzése, ugyanúgy szerves része 
a törvénytelenségeknek, mint például az, hogy megszűnnek a verseit közlő folyóiratok.

Éppen ezért a körülötte alakuló változásokat tudomásul veszi, de csak önmagára 
vonatkoztatva értékeli őket: korábbról kialakult kiszorítottságérzetével ekkor csak azt 
firtatja, mi jó és mi rossz az ő számára, függetlenül a közösség egészének érdekétől.  
A személyes arányokra figyel: például csak azt látja, hogy ellenfelei kegyvesztettek 
lettek, ő pedig, amikor lakása ismét veszélybe kerül, házukat az Államvédelmi Hatóság 
akarja lefoglalni, a Kodolányi barátsága révén ismert Haraszti Sándor segítségével, De-
vecseri Gábor mint írószövetségi titkár támogatásával, Losonczy Géza akkori államtitkár 
közbenjárására Péter Gábor utasítására mentesül a súlyos csapástól. Köszönőlevelekkel 
fordul külön-külön mindegyik vezetőhöz, aki segítette,64 majd beszámol az egész ese-
ményről Kodolányinak (1950. január l.):

Szörnyű nagy bajban voltunk azon a napon, amelyen legutóbb írtál, boldog ünnepe-
ket kívánva. Az első számú óriási baj elmúlt, aztán egy másik követte, ez az utóbbi 
tegnap ért véget, ma aztán hozzájutok, hogy írjak. Mint az átírt dátumból látod, még 
nem szoktam meg az új keltezést: te vagy az első, akinek 1950-ben írok. B.U.É.K. 
[…] Kezdem a nagy dologgal. Csak a száraz tényeket, az idegesítő részleteket em-
lékezetembe se szeretem idézni. A Karácsony előtti hétfőn egy igen magas hatóság 

64 MTAKK Ms 4676/87–88. sz. alatt fennmaradt levelezés és fogalmazvány.
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lefoglalta a házat, melyben lakunk, kiküldöttje közölte, hogy megveszik, a lakóknak 
január elsejére el kell hurcolkodniok. Igen ripsz-ropsz ment az egész, sőt rejtélyesen, 
eleinte. Télvíz ideje, beépített nagy könyvtár stb., amikor minden költözködés egyéb-
ként is fél leégés. Harmadnapra eljutottam a Népművelődési Minisztériumban Lo-
sonczy államtitkár elé, másfél órán át beszélgettünk, fekete mellett, a szobájában. Elő-
ször a lakásügyről, amelyben egyebet már nem kérhettem, csak azt, hogy ne sommás 
kényszermegoldással elégíttessem ki. Kiderült ugyanis, hogy az igénybevevő közület 
az Államvédelmi. Megígérte, hogy írói műhelyhez illő elhelyezést igyekszik biztosí-
tani, függetlenül mindentől. Mire este hazaértem, azzal fogadtak, hogy már délután 
négykor ott volt a levele, melyben közölte, hogy az ügyet elintézte, az egész villát 
nem veszik igénybe. Este nyolc órakor pedig Péter Gábor rendőraltábornagy küldöttje 
jelentette be, hogy – hálistennek – vissza az egész. Képzelheted megkönnyebbedésün-
ket. A házban lakó családok összes idősödő hölgyei a nyakamba borultak. Hálámat, 
melyet őszintén érzek, két levélben fejeztem ki.65

Úgy érzi, hogy a változott körülmények között megismétlődött az Umetoli biztosította 
csoda. Majd hasonló „magas” közbenjárásra újítják meg – ezzel egy időben – leánya szer-
ződését a Rádiószínháznál: ez a család megélhetése szempontjából létfontosságú volt ek-
kor, ez a másik baj, amiről tájékoztatja Kodolányit:

E hét közepén aztán jött a másik baj. Kisklára, akit nemrég nívódíjjal kívántak ki-
tüntetni, ami aztán elmaradt, nem jogtalanul számíthatott arra, hogy a Rádió színtár-
sulatánál most végre, mint talán legjobban foglalkoztatott tag, éves szerződést kap. 
Ehelyett az történt, hogy a szerződését visszatartották, s homályban maradt okból 
a szerződés megszűnése fenyegette. A háttérben – talán – a színészszakszervezet va-
lamilyen rejtélyes információja, emléke vagy egyéb személyi fúrás állhatott: onnan 
csakugyan tiltakoztak hat havidíjas tag – köztük az ő – további alkalmaztatása ellen. 
Ez katasztrófa lett volna neki, nekünk. Megint háromnapos caplizás következett, az-
tán, minthogy a teljes Rádió, a legmagasabb embertől a legalsóig, melléje állt, s egyéb 
megmozdulások is történhettek, az ügy tegnap, Szilveszter délutánján, elintéződött, 
és Klára megmaradhatott a régi helyzetében. Aláírta a szerződését, a havit. Ebben 
az ügyben igen tisztességesen állt melléje az egyik írószövetségi titkár, Devecseri, aki 
különben Losonczy Gézához is elkísért. Azt hiszem, nagy hálával tartozom Harasz-
tinak, aki egyszerű, gyors és szerény volt mindkét ügy alatt és után, elvhű s amellett 
emberi és meleg.66

Azt még akkor nem érzékelheti, hogy akik segítettek lakása megmentésében, nemso-
kára egymás ellen fordulnak: Péter Gábor börtöne várja az Athenaeum vezérigazgatóját, 
Haraszti Sándort, a régi, gyermekkorától kommunista politikust éppúgy, mint vejét, a le-
tartóztatásáig (1951 márciusáig) népművelésügyi államtitkár Losonczy Gézát, még a há-
ború előtt kommunista értelmiségivé váló újságírót, később a Nagy Imre-per mártírját. 

65 Ne panaszold a magányodat! i. k. 118–119.
66 Ne panaszold a magányodat! i. k. 119.
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És tulajdonképpen akinek ezt a segítséget köszönheti, Haraszti Sándor diákkori barátja, 
Kodolányi már ekkor Budapesttől távol tengeti életét Balaton-parti száműzetésében.67

Mindez elősegíti, hogy helyét ezekben az években is megtalálhassa az irodalmi élet-
ben, és mint költői személyiség létezhessen a változott körülmények között. Amit biztosít 
magának: a műfordító léte; illetőleg senkitől sem várva, asztalfiókjának dolgozva: a mű-
fordító örök-klasszikus eszményének alkalmazása saját alkotásfolyamatában, egy szo-
nettciklus készítése, amely a kisörsi versek halálélményét, emberi bukáshelyzetét igyek-
szik ellensúlyozni egy stilizált téridőben.

Mindezt a maga tárgyilagosságával így foglalja össze – szinte az elkövetkező évek 
programját megadva – Miskolcon élő sógornőjének küldött, 1950. április 10-i levelének 
a bátyjához szóló beszámoló részében. A levél hangja ugyan kicsit idillizálja a valósá-
got, a költő inkább a látszatot igyekszik rögzíteni, hiszen a nehéz körülmények között is 
tartania kell költőléte igazolását a család „szabályos”, műszaki volta miatt ez években 
is a megbecsült értelmiségi réteghez tartozó szárnya, az írói életforma bizonytalansá-
gától magát mindig is elhatároló mérnök környezete előtt: „Az Írószövetségben a nagy 
szűréseknél bent hagytak, ez nem rossz. Mióta Horváth Zoltán a régi, gonosz, személyes 
ellenségem lebukott, kissé jobb a helyzetem általában. (Tudod ki ez a H. Z.?: legutóbb 
a Népszava főszerkesztője volt, ő gyilkolt éveken át, s tavaly aug. óta több társával együtt, 
akik mind csak ártottak nekem, mint angol-amerikai kémgyanús ül, azazhogy nem tudni 
róluk!) Nagyon lassan s egyre rosszabb jövő ígérete mellett, de most már majdcsak meg-
jelenik a válogatott versfordításaim kötete: már be van tördelve, körülbelül 400–420 oldal 
lesz.68 Csak fordításból élek, bár privát irodalmam – versek – is létezik az íróasztal számá-
ra, mivel ma nincs még szükség individuális művekre… Most voltam március 31-én 50 
éves. Az Írószövetség kisikerített egy pár soros üdvözlő irományt. Ma már ez is nagy szó. 
De: »Igazán te vagy csak az oka, hogy a mai napon nincs országos ünneplés« – mondta 
sajnálkozva egy elég bennfentes és számító szakember…”69

Arról, hogy ez a helyzetleírás nem aránytalan, egy kívülálló, régi futólagos ismerős 
levele is meggyőzhet. Bakos Endre, akinek felesége Püskinél volt alkalmazásban, a költőt 
50. születésnapján „mint nemzetemnek egyik legkiválóbb költőjét” köszönti. Nem a levél 
szólamai, de tényleírásai azok, amelyek pontosan fedik a költő által rögzített képet: „…És 
örültem, hogy az utolsó évek viharát átvészelted, és lelki egyensúlyodat is visszanyerted. 
S örömmel látom nevedet nemcsak a Tücsökzene, az Örök Barátaink, a Shakespeare-szo-
nettek önálló köteteinek címlapján, hanem a teljes Shakespeare, Puskin, sőt Majakovszkij 
gyűjteményes kötetek címmutatójában is; örülök, hogy ezek szerint nem mellőznek úgy, 
mint többeket azok közül, akik szintén közel állnak szívemhez. S ha az ötvenedik szüle-
tésnapodat méltóbb módon szerettem volna megünnepelve látni, mégis úgy gondolom, 

67 „pesti lakását eladta, egészen Akarattyára szorult” – írja igali vendéglátó házigazdájának, Baumgartner 
Sándornak 1949. október 29-én Szabó Lőrinc. (A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó 
Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 477.)

68 Szabó Lőrinc válogatott műfordításai. A szerkesztésért felelős: Somlyó György. Franklin Könyvkiadó 
N[emzeti]. V[állalat]. Bp., 1950.

69 A levél Szabó Lőrinc bátyja családjának tulajdonában. Lásd még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 
1945-ös Naplója című fejezet 421. számú jegyzetét.
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rosszabbul is járhattál volna (l. Mécs, Erdélyi, Győry stb.). Nemzedékedből Illyésen kívül 
csak Te maradtál a láthatáron belül.”70

Munkáját – igaz, a fordítóét – továbbra is, nyilvánosan is méltatják. Amikor a Nem-
zeti Színház bemutatta a Macbethet, Mátrai-Betegh Béla így fejezi be kritikáját a Magyar 
Nemzetben: „Szabó Lőrinc fordítása modern költői szárnyalást ad a zengő shakespaeare-i 
szónak, nyelve gazdagon áradó, kifejezései tömörek és újszerűek, s ugyanúgy a Macbeth 
igazi lényegét adják, mint a Nemzeti Színház mostani felújítása.” (1950. április 26.)

A koalíciós időkben, a „négy nemzedék” békés-vitatkozós egymás mellett élésének 
időszakában költészete a korszak reprezentánsa lehetett, a költő személyében ellenben ál-
landó – életrajza korábbi szakaszából következő – ellentétek kusza szövevényében egyen-
súlyozott. Az évtized végére azután ezek az ellentétek lassan kiegyenlítődtek, Szabó Lő-
rinc személyében válik befogadottá, ugyanakkor költői teljesítményében különbözik az 
új követelményektől. Érzékeli, hogy megváltoztak a kultúrpolitikai igények, az értékelés 
szempontjai: a korábban még reprezentatív, életmagyarázatot adó művek ekkorra negatív 
előjellel „individualista” versekké minősülnek. Ugyanakkor örömmel veszi, hogy szemé-
lyében továbbra is megbecsülésnek örvend, ha verseit nem emlegetik is, de a műfordítóra 
igényt tartanak „a mai kor számára”71 is. Helyzete ugyanekkor már nem egyedi, paradox 
eset, mint volt a korábbi években; barátai, kollégái és ellenfelei egy része is hasonló hely-
zetbe jutott: nemcsak a korábban mellőzöttek, hanem többen a koalíciós idők baloldali 
művészei közül is.

Egy másikfajta életrend következett el. Amelyben nem Szabó Lőrinc különleges múlt-
jával a kivetett. Ekkortól már csak egy fordítóként igen megbecsült valaki, aki kötőként 
nem létezhet – sok más társával egyetemben. Korábbi üldözők és üldözöttek közös ve-
rembe hullottak. Mindennek motívumai sűrűsödnek 1949 év elején, hévízi tartózkodása 
idejének eseményeiben.

70 MTAKK Ms 4679/82.
71 Mint ahogy magyarázza igali vendéglátó házigazdájának Baumgartner Sándornak előbb idézett levelé-

ben: „Sok zavar volt azóta az Örök Barátaink köteteivel […]. Kivágtak az első kötetből vagy 150 verset, mint 
fölöslegeset, a II.-ból még többet. Néhány nagyon fontos darabot vissza sikerült pörölnöm. Más cím kell, más 
beosztás, beállítás, más kis életrajzok, más olvasópublikum stb. Mindegy már nekem, csak legyen valami. Hát 
egy nagy kötetke így is lesz, Sz. L. versfordításainak gyűjteménye a mai kor számára. A Franklin NV-nál.” 
(i. h. 476–477.)
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A hévízi versfüzet1

A poétikai környezet. Szabó Lőrinc 1947 könyvnapján megjelent összefoglaló szintézi-
sének, a Tücsökzenének életmeditációja után a történelmi-társadalmi alakulás következ-
tében egy sajátos korstílus alakul ki kényszerűségből a magyar lírában: a „műfordítás-
klasszicizmus”. A negyvenes évek végétől a megjelenhető vers sematikus népies epikum 
(amely paradox módon éppen a Különbéke-versre üt vissza) vagy valamilyen majakovsz-
kizáló jelszógyűjtemény keretei között mozog. Ugyanakkor kialakult egy „klasszikus” 
versbeszéd, amelyet műfordításra kényszerült költőink hoztak létre. Szuverén, önálló vers-
beszéddé alakult, hasonlóan más korstílusokhoz. A világirodalom magyarításának nagy 
időszaka ez, melynek nyitánya a megújított teljes Shakespeare, majd Racine, Molière és 
ünnepi eseményei egy-egy Puskin-, Goethe-, Heine-, Hugo-, Burns-, Shelley-kötet vagy 
a Shakespeare-szonettek. És aki tehette, egy-egy eposz fordításának lehetősége mögé 
húzódott. Devecseri Homérosz-fordításai legendás példává váltak, Lakatos István ekkor 
kezdi Vergilius-fordítását, Weöres Rusztavelit magyarít, Szabó Lőrinc Miltonra készül és 
A bahcsiszeráji szökőkutat visszhangos sikerrel le is fordítja. A szép vers ünnepi élménye 
ezekből a műfordítói teljesítményekből sugárzott.

Ennek a fordítási stílusnak Szabó Lőrinc lett a példakép-mestere. Az 1941-es és az 
1948-as két Örök barátaink-kötet és az 1950-es Válogatott műfordításai iskolát teremtő 
gyűjtemények voltak. De fordítói munkásságának ezt a szerepét előre látja maga a költő 
is. 1945-ös Naplójában így ír: „azt hiszem, a mai – jó és közepes – műfordítók elsősorban 
énutánam indulnak. Az Örök Barátaink elmélete és gyakorlata példaadó; még Babitsénál 
is erősebben.”2 Majd pedig, éppen a „nyugatos” költészet legendás fordításpéldájával, 
Tóth Árpád Óda a nyugati szélhez című Shelley-fordításával mérkőzve írja: „Június 13-án:  
egész napi munkával lefordítottam Shelley Ódáját a Nyugati szélhez. Meg vagyok elé-
gedve vele, jobb, mint az eddigiek, s megint mintát ad, versírásra éppúgy, mint versfordí-
tásra. Most már lehet érteni, lehet szavalni.”3 Ugyanakkor éppen azt hangsúlyozza, amit 
költői fejlődését-alakulását követve láthattunk: „a Nyugati szél-t én 25 év alatt fordítot-
tam le! Az eszközeim kifejlesztése is kellett ehhez az utolsó három naphoz.”4

Ezt a „műfordítás-klasszicizmust” igazolja vissza aztán az olvasók reagálása is, az 
1953-as politikai „olvadás” után, az ehhez a stílushoz leginkább hasonlító költői-műfor-
dítói életműkiadások jelentik a legnagyobb könyvsikert: Tóth Árpád és Radnóti Miklós 
versei és műfordításai, az 1956-ban két kiadást is megért Szabó Lőrinc Válogatott versei 
és az 1957-es, kibővített Tücsökzene. Ennek a stílusnak ihletése érződik Illyés Gyulának 

1 A tanulmány eredeti szövege két könyvkiadást ért meg: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete. Helikon, Bp., 
1980, az Európa Kiadó Helikon részlegének és a Petőfi Irodalmi Múzeum Kőszeg Ferenc és Taxner-Tóth Ernő 
szerkesztette, a képanyagát E. Csorba Csilla válogatta legendás Kézirattár sorozatában; a második, átdolgozott 
(a közben előkerült Korzáti-levelezéssel bővített) kiadás: Hévízi könyvtár 11., Hévíz, 1997.

2 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 86.
3 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 93.
4 Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, i. k. 94.
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az 1956-os Kézfogások című kötetben megjelentetett, valamint Vas István ekkor írott, de 
csak jóval később publikált versein, Kálnoky László Lázas csillagon, Nemes Nagy Ágnes 
Szárazvillám című kötetében utóbb összegyűjtött költeményein. Ennek későbbi ihletéből 
eredeztethető Lakatos István költői újjászületése. Ettől a „műfordítás-klasszicizmustól” 
ihletett eredeti alkotás Szabó Lőrinc talán legnépszerűbb műve is, A huszonhatodik év, 
amely elkészülte (1950–1951) után hat évvel, csak 1957-ben jelenhetett meg, mindjárt 
két, egymást követő kiadásban. A szonettciklus stílusihletét merítheti Szabó Lőrinc saját 
műfordításaiból. Hiszen éppen nemrégen fejezte be régi önmagával szemben volt adóssá-
gát, az ifjúkori fordítások után a végleges formába öntött Shakespeare-szonettjeit;5 majd 
a halállal és bizonytalansággal teljes dráma fordítását, a Troilus és Cressidát zárja le,6  
utána Racine-t fordít, az Andromachét, a szabályokat egyszerre vállaló és megbontó ba-
rokk személyiségdrámát.7 És ellentéteként a romantikus szerelmi történetet, a megeleve-
nedő emlékezés jeleneteit, A bahcsiszeráji szökőkutat is;8 majd – már a „gyász-szonettek-
kel” párhuzamosan – pedig Molière komor-súlyos művét, az Embergyűlölőt és könnyed  
játékos „librettó”-ját, a Psychét.9 Ezek még szinte a költő passziói, mint élete során  
korábban voltak a nagy fordítói vállalkozásai. 1950-ben még nincs az a sok, megélhetést 
biztosító megbízása, amely a következő években azután teljesen lehetetlenné tette saját 
költői gyakorlatát. A műfordító tehát a költészet örök értékeinek honában él, éppen a szen-
vedélyek különböző, koronként változó kifejezési formájába zárt izzást formálja át ma-
gyarra, és ezzel szinte kikísérletezi azt a formanyelvet, amelyen azután adott esetben 
ő maga is megszólalhat. És mindez a „műfordítás-klasszicizmus” a magyar utómodern-
ség nagy jelentőségű megújulásával kapcsolódhat: Pilinszky költészetének legfontosabb 
verseivel olvasható össze.10

Így születik meg A huszonhatodik év hangneme, ebből a klasszikusok fordításából ki-
alakult stílusból. Ebből következik eklektikája, amely a barokk és romantikus szenvedély 
kifejezéskészletéből éppúgy merít, mint az ábrázoló leírás, a lélekelemző megfigyelés 
módszertanából, a neoplatonista misztikának éppúgy átveszi az ötleteit, mint a szimboliz-
mus „correspodence” gyakorlatát. A stíluskeveredés ugyanakkor hasznára van a műben 
pulzáló dialogicitásnak. A költői tudatban keveredik a megtörtént és a stilizált téridőben 
lejátszatott történet: a viszonylatok állandó önkorrekciója születik ebben az egy–másfél 
éves alkotásfolyamatban. A stilizált stílusvilág tulajdonképpen az utómodernség egy 
sajátos megjelenési módja, a dialogikus költői gyakorlat egy kényszerű, epizodikus for-
mációja. A diktatúra rá is vonatkoztatott hallgatáskényszere és egy személyes tragédia 

15 Shakespeare szonettjei. Fordította Szabó Lőrinc [új, átdolgozott kiadás]. Franklin, Bp., 1948.
16 Shakespeare, William: Troilus és Cressida, in: Shakespeare összes drámai művei 1–4. Franklin, Bp., 

4. kötet, 313–446. [Szabó Lőrinc fordításában ugyanebben a kiadásban közölve: Athéni Timon, Ahogy tetszik, 
Macbeth.]

17 Racine, Jean: Andromaché, in: Racine összes drámai művei. Szerkesztette Illyés Gyula. Franklin, Bp., 
1949. 135–208.

18 Puskin, Alexander: Bahcsiszeráji szökőkút, folyóiratban: Fórum, 1949. június, könyvben: Puskin: Köl-
temények és egyéb verses munkák. Szerkesztette Gábor Andor és Gáspár Endre, Szikra–Új Magyar Könyvkiadó, 
Bp., 1949. 201–208.

19 A kötet csak később jelent meg, Moliere, Jean-Baptiste: Válogatott vígjátékai 1–2. (A világirodalom 
klasszikusai.) Új Magyar Könyvkiadó, Bp., 1954. [Benne: Embergyűlölő, Psyché, Nők iskolája.]

10 Erre hívja fel a figyelmet Kovács Béla Lóránt PhD-disszertációja, amely éppen A huszonhatodik év és 
Pilinszky ötvenes évekbeli lírájának összevetését is felveti.
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(huszonöt évig volt szerelmének öngyilkossága) egymást felerősítve váltotta ki ezt az ön-
korrekciós látomássorozatot.

Ennek a műnek lesz poétikai előhangja az általunk Hévízi versfüzetnek nevezett kézirat.

A kézirat. Orvos barátja, Tompa Kálmán rábeszélésére Szabó Lőrinc 1949 telén jó két 
hetet töltött Hévízen; a Keresztes Nővérek Szent Józsefről elnevezett panziójában lakott 
az Erzsébet királyné útja 5. számú épületben, február 9-től 25-ig.11 „Váratlanul meghívtak 
ide, Hévízre, két hétre. Itt gyógyítom vállreumámat és hízom, élvezem a gyönyörű ko-
ratavaszt. Képzeld, a lótusz már nyit a tóban!”12 Pihenés, kikapcsolódás volt ez az idő, 
átmenetileg elfeledkezhetett égető, személyes, egzisztenciális gondjairól, és két nagy for-
dítói feladat szünetében – Puskin elbeszélő költeménye, A bahcsiszeráji szökőkút és 
Racine drámája, az Andromaché között – végre nap mint nap írhatott; a két hét termése tíz 
új szonett lett. A versek véglegesnek gondolt szövegét a költő egy kockás füzetbe másolta; 
a füzetet, amelyben végül nyolc szonett kézirata maradt egyben, Tompa Kálmán doktor 
őrizte meg és adta át 1977-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának.13 Az egyik la-
pot, amelyen „Hévíz, 1949 II 22” dátumozással az Együtt (utóbb A huszonhatodik évben 
Képzelt képzeleteddel) című vers szerepelt, keletkezése után kitépte, és levélben elküldte 
Vékesné Korzáti Erzsébetnek.14

A versek közül hat – némi módosítással – először a Válasz című folyóirat 1949. 3–4. 
– március–áprilisi – számában jelent meg.15 Az új versekhez a szintén Hévízen keletke-
zett, de a füzetből hiányzó Jég címűt és egy régebbit csatolt még a költő, az 1948-ban írt 
Őszi meggyfát, amely a Diárium című szemlében már korábban is megjelent. A Válasz-
ban közölt versek (A rossz szerető kivételével) kötetben először – és a költő életében utol-
jára – a még általa korrigált Szabó Lőrinc válogatott versei című gyűjteményben kerültek 
kiadásra 1956-ban; a kiadáshoz készült gépiratuk az MTAKK-ban található.16 A rossz 
szerető című szonett – változott címmel és szöveggel – már csak a költő Összegyűjtött 
versei 1960-ban kiadott posztumusz kötetében szerepel. A kéziratos füzet két utolsó da-
rabja közül a Vezeték A huszonhatodik év „Amit még látott” című első ciklusában jelent 
meg, 1957-ben; az Ébredés előtt című szonettet a kéziratot ismertető tanulmányom első 
változata közölte 1980-ban.

A szonettek keletkezését körülvevő életet – a hévízi napok történetét – a költő levelei-
ből, Tompa Kálmán és a vendéglátó apácák hangszalagra mondott emlékezéséből, és Szabó 
Lőrinc Vers és valóság címmel elmondott költői önmagyarázatából szinte mozzanatról 

11 A jelenleg rendőrségi épületen ma már emléktábla őrzi a költő itt-tartózkodásának emlékét.
12 Írja Marton Lajos optikus barátjának, a Vers versek helyett című költeményben megörökített dunai mo-

torcsónakos kirándulás egyik „banda”-tagjának 1949. február 22-én. A Marton Lajosnak küldött Szabó Lőrinc 
levelező- és képeslapok hozzám eljuttatott xerox-másolatát átadtam a MTAKK-nak: MTAKK Növ. sz. 5/2005.

13 PIM Kézirattár 1 füzet, V 4325/7.
14 Ez a lap az MTAKK-ba került a Szabó Lőrinc–Vékesné Korzáti Erzsébet-levelezés részeként, Ms 4610/3. 

szám alatt, és utóbb Horányi Károly hívta fel figyelmemet meglétére.
15 Válasz, 1949. 3–4. szám, 145–148.
16 Az eredmény, Ms 4651/65., Körszivárvány, Ms 4651/66., Három szonett a téli Hévízről, Ms 4651/91., 

valamint: Jég, Ms 4651/93. és az Őszi meggyfa, Ms 4651/89. Az MTAKK-ba a hagyatékból utóbb bekerült 
kéziratok: Az eredmény [Még egy kis idő], Ms 2771/6.; Öszi meggyfa, Ms Ms 2271/20.; Körszivárvány [Láttam 
nem földi dolgokat], Ms 2271/7.; fogalmazványtöredékek A rossz szerető című vershez, Ms 2271/2.; gépiratok: 
A rossz szerető, Ms 2271/45.; A gyáva szerető Ms 2271/46–48.
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mozzanatra rekonstruálhatom,17 Szabó Lőrinc módszerét-tanácsát követve: „Igyekeztem 
tényeket közölni kis életem körülményeiről, hogy lássák a beágyazottságot; a lelket hoz-
záképzelhetik.”18

A körülmények. Szabó Lőrinc életében az otthontól való távollétnek kétféle értelme volt. 
A kíváncsiság, a megismerés vágya az ingyenjeggyel utazó vasutas gyerekből szenvedé-
lyes utazót nevelt; mindenhová el akart jutni, hogy minden elérhetőt birtokba vegyen. De 
ha huzamosabb ideig tartózkodott idegenben, többnyire munkát is vitt, s műveket hozott 
haza. Már 1926 végén, átmeneti újságírói munkanélkülisége kezdetén, Babitsék társasá-
gában töltött tátrai teleléséről egy könnyen ciklussá is alakítható versfüzérrel tért vissza; 
a kötetekből is jól ismert verseket – Tíz éve, Vereség és fájdalom, Mint járvány vagy 
zsarnok látogató – induló folyóiratának, a Pandorának szánta, és ott is tette közzé.19  
A harmincas években, 1935-ös déda–bisztrai nyaralásától kezdve, egy-egy nagyobb mun-
kát mindig évi szabadságidejére tartogat. A példa, az őskép a „Timon nyara”, ahogy a Tü-
csökzenében emlékezik rá, és ahogy egy rádió-előadásban elmondta: „1935 nyarán Er-
délyben jártam. Déda felett, a falutól 11 kilométernyire, egy elhagyott, öreg erdészházban 
gyűlt össze a társaság, két felnőtt és sok fiú és lány, köztük az enyém, Klára, akkor még 
második vagy harmadik gimnazista. Az ő dolguk az volt, hogy hancúrozzanak, és segít-
senek a szomszéd gazdasszony menüjét frissíteni, az enyém pedig, hogy jókora részletét 
lefordítsam Shakespeare Athéni Timon-jának: az embergyűlölő tragédia új magyar szöve-
gének elkészítésére ugyanis épp akkor kért fel a Nemzeti Színház […]. Három hetet töl-
töttünk a roppant erdők közt, a hegyi nyár tavaszias üdeségében, játékban és munkában, 
csodálatos jókedvben, irtózatos napfényben és irtózatosan izgalmas és nyugodt éjszakai 
magányban. Három hét alatt így is elkészültem a Timon nagyobbik felével. És telítődtem 
ráadásul […] harminc-negyven elképzelt vers hangulatával. Sajnos, mindössze hatot si-
került megírnom az akkor esedékes Különbéke című kötetem számára.”20 És ezt a munka-
módszert rendszeressé is teszi ezután: „a négy Shakespeare-mű közül, amely hozzám is 
fűződik, három ugyanígy készült, ugyanilyen hegyi környezetben: az Athéni Timon Er-
délyben, az Ahogy tetszik az Alpokban, a Macbeth a Tátrában, s mindegyik nyáron, szer-
kesztőségi szabadságom idején.”21 De az utolsó, amelyre épp ekkoriban, 1949 tavaszán, 

17 Az idézett levelek és dokumentumok a PIM Kézirattárában illetőleg az MTAKK-ban találhatók, a ma-
gántulajdonban lévő leveleket és Szabó Lőrinc-cikkeket közöltem a Napló, levelek, cikkek című kötetben, ille-
tőleg Szabó Lőrinc-monográfiám harmadik kötetében (Az összegezés ideje); Szabó Lőrinc emlékezéseit a Vers 
és valóság című művéből közlöm; feleségével való levelezése megjelent a Harminchat év 2. kötetében, kéziratai  
a Petőfi Irodalmi Múzeum hagyatéki letétében (beszámozás nélkül); a Korzáti Erzsébettel való levelezését a Hu-
szonöt év című kötetben közöltük, kéziratai az MTAKK-ban. A költő barátaival halála után Tertinszky Edit által 
készített rádiós emlékezések az MTAKK-ban találhatók, az apácák fönöknőjével készített magnós emlékezé-
sem a PIM Hangtárában.

18 Varga Irénnek, 1949. március 19-én Genfbe írott levél, MTAKK Ms 1375/44.
19 Pandora, 1927. 1. szám, 6–9. (eredeti címük: Tíz éve, hogy megkívántalak, Mind vereség és fájdalom, 

Mint járvány vagy zsarnok látogató). A ciklus verseinek mindmáig kiadatlan gyorsírásos fogalmazványát az 
MTAKK őrzi, Ms 4674/200. számú füzetben a 11–21 és 23–28. oldalakon; a dr Gergely Pál által gyorsírásból 
az MTA Irodalomtudományi Intézetének megbízásából átírt gépiratos szövegben (Szabó Lőrinc gyorsírásos jegy-
zetei az MTA Kézirattárában) a 206 és a 220. oldal közötti részben.

20 Szabó Lőrinc: Versek a havasról, in: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 749–750.
21 Szabó Lőrinc: A fordító az „Ahogy tetszik”-ről, in: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 777.
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az Ahogy tetszik műsorfüzetét írva emlékezik, már komorabb emlékekkel is kapcso-
lódik, az előző év betegségével: „Csak az utolsó, a Troilus és Cressida emlékeztet zárt, 
nagyvárosi otthonra, a magaméra, sőt klinikai szobákra és folyosóra, ahol befejeztem.”22

Ha teheti, ekkor már mind többször hagyja el a „zárt, nagyvárosi otthont”, keres 
nyugalmat-kikapcsolódást, zavartalanságot nemcsak fordítói munkája, hanem saját mű-
vei megalkotása számára is. 1940 őszén, hosszú katonáskodása után Gallyán pihen, ott 
írja katonaverseit, s ott lepik meg az első komolyabb szívpanaszok is. Ahogy a „Timon 
nyara” idején a bisztrai Farkas Ferenc biztosította családi vendéglátás, a negyvenes évek 
második felében is egy-egy vidéki otthon a költő alkotómunkájának színhelye: Tho-
maséké a Nyíregyháza melletti Sóstóhegyen, Dóczi Antaléké Ózdon, Baumgartneréké 
Igalon; a Tücsökzene létrejötte elképzelhetetlen nélkülük. Az ország különböző részeiből 
érkeznek a meghívások, a költő élete utolsó évtizede mégis a Balatonhoz kötődik. Szinte 
pontos menetrendje alakul ki: Baumgartnerék igali, Illyésék és Baránszky-Jób Lászlóék 
tihanyi, Bernáth Aurélék előbb kisőrsi, majd ábrahámhegyi, és korábban Kovács Józsefék 
boglári, majd 1951-től Liptákék balatonfüredi háza a leggyakoribb tartózkodási helye 
a legendássá váló „balatonozós utakon”.

Ennek a „balatonozós” alkotói életformának az első – úti élményeket is idéző –, nagy 
versekkel gazdag éve 1948. Ekkor keletkeztek s jelentek meg a Válaszban e korszaka leg-
jelentősebb versei: a Vers versek helyett és A földvári mólón.

Útjaira rendszerint a nyár második felében indul a költő, és csak a hűvösödő őszi 
időjárás kényszeríti hazatérésre. Téli–kora tavaszi utazásra csak ritkán csábul el, a hévízi 
telelés után már csak egyszer: az 1951-es télvég nyirkos korai húsvétján. (Ekkor engedett 
először Lipták Gáborék hívásának, s végül is náluk állította össze, csiszolta véglegesre 
A huszonhatodik év szonettjeit, és olvasott fel belőlük az ott összejött barátoknak.)

Az 1949. februári hévízi látogatás és folytatása, 1949 májusában, rendhagyó kivétel 
marad; Hévízre utóbb már hosszabb tartózkodásra nem is mehet, hiszen a vendéglátó 
Keresztes Nővérek panziója a szerzetesrendek felszámolása és az üdülők államosítása 
következtében időközben megszűnik. Pedig legszívesebben állandó megállói közé iktatta 
volna: élete végéig szívesen emlékezett a derűre, nyugalomra, amelyet az apácák te-
remtettek körülötte. A neves költő és híres férfi jelenléte kellemes izgalmat hozott a zárt 
rendbe, és ennek is nagy része volt az alkotáshoz szükséges erőtér inspiráló feszültségé-
nek létrejöttében. „Ez a hely tán még Igalnál is jobb” – írta Szabó Lőrinc hazautazása 
előtt feleségének, február 23-i levelében.23 Pedig a „balatonozós nyarak” legkedveltebb 
helye mindig is Igal volt: nagyrészt ott keletkeztek az 1945 utáni évek legfontosabb alko-
tásai, a Tücsökzene, A huszonhatodik év, az 1953-as szonettek.

A hévízi napok nyugalmát azonban nyugtalanság vette körül. A költő a lelkében, az 
idegeiben hozta magával a gondot, és nyugtalanság gyötörte vendéglátóit is, hisz helyze-
tük, jövőjük mind bizonytalanabbá vált. Az időszak már javában benne van „a fordulat 
éve”-ként jegyzett, katasztrofális történelmi sorsfordulóban.24

* * *

22 Szabó Lőrinc: A fordító az „Ahogy tetszik”-ről, in: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 777.
23 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 85.
24 A kor jellemzésére hadd idézzek egy párhuzamos történetet, ugyanebből a régióból. Könyvem második 

kiadására válaszolva (Buda, 1997. nov. 21. dátummal) mondja el Hajdú Péter akadémikus a maga ekkori vi-
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A bahcsiszeráji szökőkút fordítása 1949 januárjában készült el. A munka befejezéséről 
a költő január 31-én számolt be Bernben tartózkodó barátnőjének:

[…] utolsó hetem egy hosszabb Puskin-vers fordításával telt el. Mindig csak fordítok 
és fordítok. Nem jókedvemből. Mindamellett rosszabb kedvem lenne, ha ezt se te-
hetném, ha klasszikusokhoz sem juthatnék; bár fenyegetni látszik ez a kilátás. A vers  
„A bahcsiszeráji szökőkút” volt, kb. 600 sor, romantikus, tatárföldi háborús és sze-
relmi történet, kissé byronos, igen színes háremjelenetekkel és kaukázusi-krími táj-
leírásokkal, remek érzelemfestéssel, stb. Lassan megkedveltem. A Magyar Szovjet 
Társaság májusi nagy Puskin-kiadása számára rendelték, amelybe egyébként sok lírai 
Puskin-fordításomat is átvették. Most ún. nyers fordítás alapján dolgoztam. Január vé-
gére ígértem a 600 sort, még ősz végén; s jóleső érzés volt, ma éjjel 12 óra 7 perckor 
megnézni az órámat: már jan. 31-e volt, s ugyanakkor írtam le az utolsó sort. Igaz, 
hogy az utolsó héten szinte folyton ebben a versben ültem (mint egy fürdőkádban).25

Március 19-én már az újabb nagy vállalkozásokról ír: „A múlt hónapban lekötöttük a Frank-
linnal a Milton-szerződést. Ugyanakkor vállaltam Racine Andromaque-jának fordítását, 
szintén a Franklinnál jön majd ki egy nagy kötet Racine-ban, melyet Illyés Gy. szerkeszt.”26 
Ez a „múlt hónapi”, azaz februári vállalás nyugtalanítja már az utolsó hévízi napokban; 
23-án, hazautazása előtt így ír feleségének: „Borzadva gondolok Miltonra, a nagyszerűre, 
akit most már komolyan el kell kezdeni; s Racine-ra, aki az Andromaque-kal megelőzi! De 
jó volna valami kölcsönösségi vendéglátásban megállapodni ezekkel a nővérekkel: itt igazán 
pompásan menne minden munka.”27 A Milton-fordításból végül is nem lett semmi, az And-
romachét azonban Hévízen fejezi majd be a költő, tavasszal, ismét az apácák vendégeként.28

A két nagy fordítás, a Puskin-vers és a Racine-dráma között maradt egy-két nyugodt hete.

* * *

szontagságait: „ez az epizód nagyjából az én keszthelyi száműzetésem elejével egybeesik – és mégsem tudtam 
róla. Mint tudod, a Festetich könyv- és levéltárat 1948 nyarán államosították s akkor Varjas Béla + neje (Vilma) 
+ Waldapfel Eszter + én levonultunk Keszthelyre, ahol az általad is említett Szekeres elvtárs irányításával (aki 
akkor afféle Bp-ről kihelyezett oligarcha szerepében büszkélkedett és még a keszthelyi állami és pártvezetők 
kicsiny, de rettegett elitje is vakon követte parancsait) az OSZK számára átvettük – a hajdani hercegi »butler«, 
Meißner bácsi közreműködésével – az épület könyvtári-levéltári szárnyát. Később csatlakozott csapatunkhoz 
Windisch Éva, egy Epres nevű OSZK altiszt és néhány átmeneti látogató (Kéky Béla, Nyilasi Vilma, Vörös 
Karcsi stb.), majd 48 szeptemberében a munkát nyaralással egybekötő lelkes kis tsapat feloszlott, engem (Epres 
és Meißner bácsi társaságában) ott hagytak a könyvtár rendezése és majdan megnyitása végett. A könyvedben 
található elemzés (és SzL sorai) jól visszaadják e kor hangulatát, nyomott atmoszféráját, de egyben azt is, hogy 
ilyen szituációban is feltalálja magát az ember. Gondolkodtam, miért nem tudtam SzL hévízi tartózkodásáról: 
vélhetőleg ez egybeesett családom K-re költöztetésének s feleségem odahelyezésének idejével (ő a volt premont-
rei gimn.-ba került). Az apáca nővéreket nem ismertem, csak közvetve tudtam létükről Horváth Tibor Antal 
atyai barátomtól, aki a premontrei rend kanonoka és kiváló tarokk-partnerem és (rádióm nem lévén) politikai 
informátorom volt. (Külön mese az ő megmentésének, kimenekítésének és a szerzetesrendi könyvtár megszer-
zésének ügye, utóbbihoz pl. a HM engedélye is szükséges volt.)”

25 MTAKK Ms 1375/43.
26 MTAKK Ms 1375/44. A kötet: Racine: Andromaché, lásd e fejezet 7. számú jegyzetét.
27 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 85.
28 1949. május 3. és május 17. között.
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Csodálatos módon épp akkor érkezik Tompa Kálmán doktor meghívása. 1949. február 
7-i dátummal a következő furcsa parancsoló-unszoló hangú baráti levelezőlapot kapja 
a költő Hévízről:

Kedves Lőrinc! Vegyél egy kis kuffert: rakj belé 2-3 inget, 1 hálóinget, 2-3 alsót, ha-
risnyákat, zsebkendőt, 1 törülközőt, fürdőnadrágot, borotvát, 1 cipőtörlő rongyot, ve-
gyél fel pullovert, hozz fürdőköpenyt (vagy hozd el az én 2. sz.úmat a fürdőszoba 
fogasról;) házi kabátot, ceruzát, tollat és sok papírost és kedvenc könyveidből. Ma 
vasárnaphoz 2 hétre megyek haza kb., addig itt léssz egy külön szobában, reggeli, 
ebéd, vacsora bevitetik a szobádba, amely jól fűtve van. Sokat, tökéletes nyugalom-
ban dolgozol, ha akarsz fürdesz (nagyszerű – jól fűtött – kádfürdő vagy közös bazin, 
én először a szabad tóban úszom 3/4 órát, öt percet tornászok bármely hidegben kint, 
aztán forró fürdő és rövid hideg tus). Egy-egy órát sétálsz egyedül. És naponként vagy 
2 naponként (asszerint, hogy mennyire intenzíven dolgozol) megajándékozol, meg-
jutalmazol 1 órácskával este. Amikor egyúttal ellenőrzöm hogyléted és esetleg szük-
ség szerint ösztökéllek további munkára. […] Reggel 7 ó körül Délivasútról indul, 
azt hiszem: SztGyörgynél egy rövid átszállás, Keszthelyről autóbusz, 15 perc alatt itt. 
Tudni szeretném, mikor érkezel. Egyáltalában sürgős választ kérek. – 29

Tompa Kálmán nem először avatkozik be a költő életébe ilyen teátrális gesztussal; megis-
merkedésük 1945-ben egy nem kevésbé meglepő – receptlapra írt – üzenettel kezdődött: 
„Szabó Lőrincéknek végtelen szívesen segítene orvosilag bármikor Dr. Tompa Kálmán 
(Kodolányi, Illyés Gyula, Németh László barátja és Tompa László erdélyi író öccse).”30 
És ez csak a nyitánya volt annak a sok ajánlkozásnak, segítségnek, amellyel a jól ke-
reső orvos a következő években elhalmozta az anyagilag nehéz körülmények közé került 
költőt.

Mégis, ezúttal Szabó Lőrinc a bizonytalanba indul, ismeretlen helyre, de a rajtaütés-
szerű meghívásnak nem tud ellenállni. Barátja viszont, amilyen határozott volt a hívás-
ban, úgy bizonytalanodott el a várakozásban. Így emlékezik erről: „Meghívtam Hévízre. 
Én SZTK-beutalással voltam, együtt nem lakhattunk. Nem találtam sehol üres kiadó szo-
bát másutt, csak egy akkor még működő, apácák vezette panzióban. Kíváncsi voltam, mi-
lyen arcot vág ehhez Lőrinc, szorongtam is, fog-e vajon tetszeni neki. De nagy örömömre 
kajánul derűs arcot vágott hozzá, s minél jobban közeledtünk az állomásról a panzió felé, 
annál jobban mulatott rajta. Hát még az apácák. Amikor tudomásukra jutott, hogy ki az új 
vendégük, lázasan igyekeztek minél kellemesebbé varázsolni ottlétét.”31

A költő február 9-én érkezik meg, másnap már beszámol feleségének útjáról és kör-
nyezetéről: „Tegnap érkeztem meg, kedves Klára. Nagyon kényelmes volt az utazás, és 
az idő szép. Barátunk már Keszthelyen várt, autóbuszon jöttünk be. Én egy csöndes kis 
panzióban lakom, nem vele tehát, de sokszor vagyunk – leszünk – együtt. Csinos szobám 

29 MTAKK Ms 4687/164.
30 Az MTAKK-ba a Szabó Lőrinc-hagyatékból újonnan bekerült kéziratok között: MTAKK Ms 2281/353.
31 Tompa Kálmán: „Szabó Lőrincről…” A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emléke-

zés gépirata. MTAKK Ms 4697/29.
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van, jól fűtik, a koszt jó.”32 Utóbb, március 19-én Bernbe, így írja le a helyet: „A telepen  
a sok zárt szálló és panzió közt van a (svájci alapítású) »Keresztes Nővérek«-nek egy 
szép nagy szállodapanziója, tiszta, csöndes, remek hely; engem oda szállásolt el a bará-
tom (isten áldja érte!), s ott dolgoztam, híztam […] felfigyelt bejelentőlapomra az apácák 
közül a nagyon művelt Chrysostoma nővér, aki tudott rólam, mint íróról. Ő aztán a ház 
kedves vendégévé hírlelt szét…”33 Február 16-i levelében feleségének még tüzetesebben 
jellemzi vendéglátóit: „Mióta felfedezték, ki vagyok, láthatóan becéznek. Az egyik apáca, 
Chrysostoma nővér, már kétszer beszélgetett velem, egy-egy órát; tanárnő, földrajz–tör-
ténelem szakos, de most, hogy nem taníthat, ide került, s falut jár, konyhában dolgozik, 
fűrészel, tuskókat hasogat stb., pedig elég cingár, szemüveges, tipikusan értelmiségi lény. 
A Chrysostoma Aranyszájút jelent (nőnemben). Csakugyan kitűnően beszél, filozófiailag, 
szociológiailag igen képzett, egyáltalán nem reakciós teremtés. Mondta, hogy a kultuszba 
osztálytanácsosnak vagy miniszteri tanácsosnak hívták, kész állásba, ha leteszi a reve-
rendát. De nem teszi le. Nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy az »író« »szóba áll« vele. 
Egy másik apácának Kálmán májinjekciókat ad. Az az érzésem, hogy ezek a nők mind 
igen rokonszenves őrültek (az odaadásban, a hitben). A főnöknő kerekképű, parasztos, de 
szintén rendkívül intelligens nő, az majd kicsattan az egészségtől.”34 Másodszori hévízi 
tartózkodása után, május 23-án igali barátainak, Baumgartneréknak így ír: „Chrysos-
toma nővérrel pedig egyenesen barátságba kerültem s a pirospozsgás, realista főtisztelendő  
főnöknővel, s olyan bensőségesen elvitatkozgattunk istenről-ördögről, Buddháról meg mi-
egyébről, hogy azt kellett volna hallaniuk a mai uraknak, alighanem máris püspökévé 
neveztek volna ki az ateista egyháznak. Pedig nem is vagyok ateista, csak hát nagyon 
kételkedem mindenben … amíg lehet … Egyszóval megszerettek, s elkezdtek irodalom 
iránt érdeklődni, lehetőségeik határán belül.”35

Ezek a beszélgetések már februárban elkezdődtek. „Tegnap este – írja a költő felesé-
gének február 23-án – a főnökasszony vizitelt nálam, már másodszor. Chrysostoma sokáig 
itt maradt, hármasban tárgyaltunk, most újra igen jó és teljesen emberi (nem színházias) 
benyomást tett, Kálmánra is.”36 Szabó Lőrinc „advocatus diaboli” szerepére a beszélge-
tések tanúja, Tompa Kálmán így emlékezik: „Volt olyan alkalom is, amikor nem titkolta 
előttünk rossz véleményét a kereszténységről sem, amely szerinte lejárta, kiélte magát 
anélkül, hogy lényegében beváltotta volna azt, amivel indult, amit ígért. A tanárnővel he-
vesen vitatkozott Krisztusról; hisztériás, bár nagy műveltségű bűvész-művész embernek 
tartotta, aki tanításai legnagyobb részét a keleti vallásokból, bölcsektől vette át. Kijelen-
tette azt is, hogy istentelenségének – materialista felfogása mellett – az is az oka, hogy 
Isten és Krisztus nevében nemcsak mérhetetlen sok szenvedést okoztak, gyilkosságokat, 
hanem ezerszám támasztották a korlátokat és korlátozottságokat is. Töméntelen kény-
szert, kétszínűséget, önzést, álnokságot, mind a Krisztus palástja alatt. Volt idő, amikor 
azt hitte, hogy a buddhizmusban meg tud nyugodni. De mégsem tudott hinni semmiféle 
túl- és másvilági életben. Hangsúlyozom, hogy »nem tudott«, mert újra meg újra szerette 

32 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 76–77.
33 MTAKK Ms 1375/44.
34 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 80–81.
35 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 467.
36 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84.
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volna meggyőzetni magát arról, hogy téved, sőt sóvárgott is rá, hogy meggyőzzék. Időn-
ként felkavargott benne a »hátha«, »mégis«.”37

* * *

„A Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek” fiatal szerzetesrend, a múlt század 
közepén alapította Svájcban Florentini Teodoz kapucinus szerzetes; első rendfőnöknőjük 
Scherer Mária Terezia volt, anyaházuk Ingenbohlban van, hazánkban a tartományház, 
tanítóképzővel, gazdasági főiskolával Zsámbékon volt. A rend oktatási és gyógyítási fel-
adatokat látott el. A hévízi panziót eredetileg beteg, reumás apácák gyógykezelése érdeké-
ben vették meg és rendezték be. A panzió két részből állt. Lejjebb a nővérek részére külön 
pavilon, feljebb egy másik épület a világi vendégek részére. Szabó Lőrinc itt-tartózko-
dása idején Serafina nővér (Faluhelyi Magdolna) volt a főnöknő. Emlékezése felidézi az 
apácák életét és a panzió világát is: „Többemeletes volt a panzió, nagyon kedves villa-
szerűség: tizenhat szoba, nyolc fönt és nyolc lent. A szép, nagy teraszos ebédlő a parko-
sított, ezüstfenyőkkel beültetett udvarra nézett. Apácák eredetileg nyolcan–tízen laktunk  
a házban, de ekkor már teli volt a ház idős nővérekkel. Zsámbékot korábban kiürítették, 
az öregeket onnan is Hévízre hozták. A panzióban egyágyas szobák voltak; néhány két-
ágyas is, ezeket házaspároknak adtuk ki. A vendégek között férfiak is voltak, nem helyez-
tük el őket külön, a világi vendégeket nemre és vallásra való tekintet nélkül fogadtuk. 
Hozzá voltunk szokva a világi vendégekhez. A nővérek olyan intelligensek voltak, hogy 
helyesen tudták megoldani az érintkezést. Soha nem kellett félteni egyetlen nővért sem. 
Én soha nem mentem a nővérek után, hogy ez kinél van, az hová ment. Szabó Lőrinc ott-
léte sem zavarta őket, egyáltalán nem. A költő vendégeskedése arra sarkallta a nővéreket, 
hogy mindenki a legmesszebbmenő figyelemmel, kedvességgel és jóindulattal viselked-
jen vele, a szakács nővértől kezdve. Szabó Lőrincnek a földszinten adtunk szobát, ha jól 
emlékszem, mindjárt az első szoba volt az övé, szép, nagy, világos helyiség. Reggeli után 
sétált, fürdött, pihent, 11-kor kb. Chrysostoma nővér kereste fel, hogy egy kicsit elbe-
szélgessenek. A délutáni pihenés után, amikor felmentem néha hozzá, mindig munkában 
találtam. Itt sem tudott munka nélkül lenni. Ekkor oroszból fordított, közben verseket is 
írt, aztán az esti összejöveteleken fölolvasta őket. Ezek az órák voltak a legkedvesebbek 
a számára, szinte önmagát adhatta a versei révén. Utána – ez is benne volt a napi program-
ban – hatan–nyolcan összejöttünk a szobájában, elbeszélgettünk az elhangzottakról.”38

A volt főnöknő emlékezete szerint Varró Ilona (Maria Illuminata nővér), aki végzettsége 
szerint zongoratanárnő volt, ugyancsak sokat beszélgetett a költővel, „hiszen ő volt a ven-
dégek gondnoknője”; gyakran kereste fel Csörgő Erzsébet (Augustina nővér) is, a költő 
gondozója, „aki valósággal anyáskodott körülötte”.39

Szabó Lőrinc valódi beszélgető- és vitapartnere a levelekben is sokat emlegetett Chry - 
s ostoma nővér: Radich Márta tanárnő. Korábban tizenhét évig a zsámbéki tanítóképző ta-
nára volt; eredeti végzettsége mellé utóbb a magyar szakot is elvégezte. Hévízen 1948 ok-
tóberétől 1949 júniusáig élt. A költő legfontosabb problémáival akkoriban őhozzá fordult. 

37 Tompa Kálmán: „Szabó Lőrincről…” A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emléke-
zés gépirata. MTAKK Ms 4697/29.

38 PIM Hangtára, H 0814., készítette Kabdebó Lóránt, Székesfehérvárott, 1978. október 12.
39 PIM Hangtára, H 0814., készítette Kabdebó Lóránt, Székesfehérvárott, 1978. október 12.
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Hévízi tartózkodásakor családja kínzó személyi és anyagi bajait tárta fel a nővér előtt, 
s egy hosszú beszélgetésben kiszakadt belőle Babitscsal való kapcsolatának minden fájó-
kínzó emléke is. Chrysostoma nemcsak a hévízi napok idején volt a költő bizalmasa: az 
maradt később is, amikor apácaidejének utolsó évében Budán az úgynevezett „Szentföld 
Múzeumban” lakott. A költő itt is fel-felkereste, s beszélt neki gyászáról, A huszonhatodik 
év (Chrysostoma által is ismert) hősnőjének öngyilkosságáról: Chrysostoma nővér volt 
az, aki hallván a készülő gyász-szonettekről (akkor még csak néhány lehetett készen), 
vállalta, hogy megkérdezi a költő feleségét, ellenezné-e a lírai rekviem esetleges publi-
kálását. Emlékezetében a feleség megértő nagyvonalúságát, és a tragédia utáni időből  
a házastársak érzelmi közelségét őrizte meg.40

A költő és Chrysostoma nővér barátsága nem tarthatott soká. A budapesti rendfőnöknő 
nem volt olyan megértő és segítőkész, mint Serafina nővér Hévízen. A rend megszűntével 
pedig Radich Márta elkerült a fővárosból; 1950 októberétől Székesfehérváron vállalt ta-
nári állást, a költővel nem találkozott többet.

* * *

Az apácák nemcsak érdeklődő szellemi környezetet jelentettek a költő számára, szív-
ügyüknek tekintették a lesoványodott városi ember feltáplálását is. Ezért emeli ki emlé-
kezésében a volt főnöknő éppen a szakács nővér igyekezetét. Tompa Kálmán is ezt hang-
súlyozza: „Télvíz ideje volt, dupla adag tüzelővel fűtöttek neki. Étkezést már senkinek 
sem adtak, de Lőrinccel kivételeztek. Gazdag reggelivel, jó ebéd utáni feketével szolgál-
tak, s elhalmozták különleges figyelmük jeleivel.”41

A költő maga szinte dicsekedve ír az ellátásról. Az otthoni hideg lakásról, a fűtési 
gondokról meditálva jólesőn megjegyzi: „Itt rendes, de kitűnő (fekete) szénnel fűtenek, 
szinte éjjel-nappal.” Ugyanebben a 16-án kelt levélben gyönyörűséggel számol be az 
előző napi menüről is: „Tegnap a nővéreknél egészen különleges ebéd volt, mert – mint 
megtudtam – évfordulója volt a rend alapítónőjének. Elmondom, mit ettem. Húslevest; 
csirkepaprikást rizskörettel és savanyúsággal; kis kerek lekvárszemű süteményeket és 
madártejet. És mindenből elég sokat, – még Lóci is megdagadt volna tőle!”42 Utolsó hé-
vízi levelében, 23-án pedig így ír: „Most már közel a hazautazás. Tegnap csirkepaprikás 
volt. Csoda jó a koszt, még mindig […]. Sajnos nem mérhetem meg magam, hogy men-
nyit nyomok, s így hiába nézem meg majd, hogy mennyivel távozom. Érzés szerint azon-
ban jól gyarapodtam.”43

A vendéglátók kényeztető gondoskodásán kívül a hévízi napok másik nagy élménye 
a természet. A tó képe nyomban a költő megérkezése után, már első hazaírt lapján meg-
jelenik: „Ma délután fogok először fürdeni, biztosan jót tesz. Furcsa ez a kénes szag a für-
dőben s a tó környékén. A víz teljesen fehér párába burkolózik, párolog, hogyne, hiszen 
meleg s nem fagy be soha. Tegnap sokat sétáltam a szép időben, az üres parkban meg 

40 Radich Márta Chrysostoma emlékeit szóban a számomra mondta el.
41 Tompa Kálmán: „Szabó Lőrincről…” A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emléke-

zés gépirata. MTAKK Ms 4697/29.
42 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 80.
43 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84–85.
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a környéken. Csak az alvás megy nehezen, itt is tulajdonképpen hajnaltájt jön rám az igazi 
álom.”44

Az első hét elteltével az éjszakai tavat festi le feleségének: „A közvetlen szomszéd-
ságba sokat ki-kijárok, meg a tó köré. Kálmán egy nagyobb társaságot rávett a minap, 
hogy este 9-kor kimenjenek a tóba, fürödni. Telihold volt, a gőz csak úgy szállt ég felé, 
eltűntek benne mind a víz fölé messze benyúló kabinsorok is, csak a törökös kupolák áll-
tak ki feketén a képből, a fehér gomolygásból. Én véletlen bukkantam rájuk, s majdnem 
egy teljes óra hosszat figyeltem hancúrozásuk hang-játékát (mert látni nem lehetett őket). 
Közben a békák szerenádja szólt, mintha nyár volna – de csak a tóban s a tó felett –, 
s a part mentén kibújtak a piros lótuszvirágok a vízből. Furcsa látvány volt. Jó hogy ezt 
télen láttam.”45

A téli tó rendkívüli látványát néhány vonással egy-egy gyors képeslapon is megörö-
kíti. „A túloldali tó fehéren gőzölög – írja sógornőjének, Mikes Margitnak –, lótusz nyílik 
benne máris, a békák nyáriasan brekekéznek, a halakat (majdnem) főve rántják ki a vízből 
a horgászok.”46

A téli vendég kedve szerint alakult az időjárás is. Mielőtt elindult, már otthon is ta-
vaszias levegőt érzett maga körül, erről ír Bernbe, január 31-én: „A nyitnikék madár már 
füttyög, mára megjött a nagy szél s az enyhülés.”47 Az első hévízi hétvégén, február 
12-én, „szombat éjjel” pedig feleségével tudatja: „Az idő normál-februári, minden éjjel 
fagyott, napközben enyhés, ha ugyan nincs szél. Sokat sétálok is.”48 21-én, „hétfő d.e.” 
már így lelkesedik: „Itt féltavasz van, nappal 9–12 plusz fok között”;49 23-án szerdán: 
„A jó idő tart, sőt ma megint ködnélküli, nagyon ragyogó, már a gerle is szól, az ég telje-
sen felhőtlen, biztosan lesz ma is 10–12 fok meleg.”50 A szokatlan időjárást a növényzet 
is megérezte; Radich Márta a költő természetszeretetének példájaként említi, hogyan cso-
dálkozott, örült, amikor egy szabadban nyíló élénk kis zöld növényre bukkant a februári 
tavaszban.

Csak búcsúzóul romlik némileg az idő, hogy ne legyen fájdalmas az elszakadás: „Az 
idő mára elborult, de még nem esik; hideg azonban nincs. Kálmán meghűlt, tegnap két 
teljes órát volt a szabad vízben, én csak 23 percet” – írja az utolsó előtti napon, február 
24-én, csütörtökön.51

Utóbb, március 19-én Bernbe írt levelében így foglalja össze a hévízi két hét termé-
szeti-fizikai élményeit: „Az idő gyönyörű volt, koratavasz, sokkal jobb, mint ma, egy 
hónappal későbben. Még a szabad tóba is kimerészkedtem; hisz hőforrás! Háromszor 
a szabadban fürödtem, egyébként pedig kádfürdőket vettem naponta, s naponta hisztami-
noztak. 80% fájdalma kiment a jobb karomból és vállamból a reumának.”52

* * *

44 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77.
45 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 81.
46 PIM Kézirattár, V 3183/3.
47 MTAKK Ms 1375/43.
48 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
49 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
50 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84.
51 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 86.
52 MTAKK Ms 1375/44.
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A kezelés új ismerősöket kapcsolt a költő hévízi életéhez. Első részletes beszámoló-
jában, 12-én, „szombat éjjel” a kiváló balneológus házaspárral való megismerkedéséről 
ír a feleségének: „Dr. Mollhoz, aki a vezető fürdőorvos, Kálmán vitt el. Megvizsgált.  
A szívem elég jó; a fő-baj, szerinte, a nyakban van, onnan megy a reuma a jobb vállba stb. 
Hisztamin-kezelést rendelt (s ingyen adja). Csak majd a Rózsikának kell adnom valamit. 
Ez valamiféle villanyozás: az ember vállát, nyakát megrakják vizes rongyokkal, körbe 
sztaniolpapír rétegeket helyeznek el, arra kis zsákocskákat, s az egészbe áramot vezetnek, 
amit különben az ember keze is szorongat egy vizesruhás szerszámot markolva; s aztán, 
mikor bekapcsolják a gépbe, bizseregni kezd a kéz s a megrakott testrész, mintha belülről 
kis tűk ezrei szurdosnák a bőrét kifelé, vagy mintha csalánnal simogatnák. Nem komoly 
fájás, sőt egyáltalán nem fájás; csak valahogy pezseg a hús, és vagy 15 perc múlva egé-
szen vörös és hólyagos, – ez az utóbbi azonban percek alatt elmúlik. Már kétszer kaptam 
efféle kezelést. Eredménye az volt, hogy pompásan kihozta a reumámat: nemcsak az ízü-
let, de a jobb felsőkarom közepén is élesen fájt reggelre a csont és fájtak az ujjaim is, mint 
már régen nem. Ez a gyors reakció igen jó jel. S a fájdalom nem jelentkezik, ha aszpirin-
féléket eszik napközben az ember. Azóta eszem, s a reggeli fájás már nem jelentkezett.”53  
A második hét végére azután minden fájdalom elmúlik, 19-i levelében már ezt jelent-
heti: „A hisztamintól óriási fejfájásaim voltak egy hétig, már nincsenek.”54

Hévízi „egészségügyi” programja már az első hét végére kialakult: „Mindennap 
fürdöm. Kádban. 20–25–30 percet, fokozatosan többet minden nap. Iszapra nincs szük-
ség. […] d. u. a rövid hisztamin-kezelés húzódik szét másfél órává a várakozások miatt, 
d. e. meg a fürdő szólít ki szobámból” – írja a 12-i levélben.55 23-án, hazautazása előtt 
pedig, mint állandóvá rögzült napi menetrendet ismétli: „Délelőtt fürdés, délután hiszta-
min, este duma. Már egészen gépies.”56

* * *

A kihalt üdülőtelepen hamarosan némi társaság is kerekedik a költő körül. Mollékkal élete 
végéig ápolt ismeretség kezdődik. Az első szombat este Molléknál „a doktorral [Tompa]  
s egy régi miniszteriális ismerőssel voltunk vizitben, vacsora után”.57 16-án, „szerda 
délelőtt” már a társaság egyik tagjának távozását jelenti: „Dr. Pásint, akivel Dr. Mollnál 
voltunk, Kálmánnal együtt, már hazament, az ízületi nyavalyája sokat enyhült.”58 A kör 
ismerősökkel gyarapszik: Tompa Kálmán „reggelenkint csakugyan úszik a szabad tóban. 
Egész divatot csinált a hősiessége. Persze rengeteg embert ismer; én is összekeveredtem 
egy csomó férfival-nővel, sose ismerem meg őket.”59 Mindketten jól érzik magukat: 
Tompa beutalását meghosszabbították, unszolására a költő is marad. Megérkezése után 
még elég határozatlanul-bizonytalanul ír az időtartamról: „Még nem tudom, meddig ma-
radok, a doktor ideje is bizonytalan; a második vasárnapot azonban valószínűleg elérem 

53 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77–78.
54 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 82.
55 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77–78.
56 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84.
57 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77.
58 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 80.
59 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
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még itt.”60 12-én ezt erősíti meg: „Haza valószínűleg a 11. napon megyek, vagyis majd 
egy hétfői napon.”61 [Bár ez a nap-számolás sehogysem pontos!] 15-én, kedden kelt ké-
peslapja ismét bizonytalanságról árulkodik: „Vasárnap v. hétfőn megyek haza”;62 16-án 
a későbbi időpontot valószínűsíti: „Úgy látszik, nem vasárnap, hanem hétfőn megyek haza. 
Kálmán tovább is tartana, amilyen őrült.”63 A 19-én írott lapján, amelyen az egyik hévízi 
versét is leírja (a Hévíz, télen címűt), közli: „K. szombatig, 26-áig [a dátum a levélben 
pontatlan, 28-át ír!] meghívott, pár napot mindenesetre igénybe veszek belőle.”64 21-én 
azután már ezt írja haza: „ma este kellene indulnom, de nem megyek még. Mint jeleztem, 
a hét végéig maradhatnék, de nem biztos, hogy megteszem, bár barátunk igen szívélyesen 
marasztal. Ő szombaton, esetleg pénteken megy; pár nap alatt eldől, bírom-e még itt  
a sok jót. Talán igen. Erről majd írok még. Egyelőre a legtávolabbi terminust, a szombatot 
veszem.”65 A végleges dátumot 23-án, szerdán jelzi: „Azt már írtam, hogy pénteken este 
érkezünk.”66 Másnap, csütörtökön pedig ismét rögzíti: „Holnap este hát otthon leszek, 
kedves Klára! Ezt már csak végső megerősítésül írom.”67 Részletes levelekben, röpke 
lapokon – szinte naplószerűen – jegyzi benyomásait, hévízi napjai eseményeit. Az idő 
kissé egybemosódik: Szabó Lőrincnél szokatlan módon bizonytalanná válik a dátumo-
zás, a napok számbavétele. Jellegzetes pontosságának emléke ekkori gyakori időjelölése: 
„szombat éjjel”, „szerda délelőtt”, „hétfő délelőtt” vagy az idézett utolsó lapon a „csü-
törtök délben”.

* * *

Búcsúzóul régi szokása szerint összegyűjti újabb ismerőseit, és felolvasást tart. „Szabály-
szerű kis felolvasást tartottunk […] zárt baráti körben, meghíva a helybeli fürdőorvosékat 
s egy-két embert a faluból, kommunistákat is” – írja a februári hévízi napokra is emlé-
kezve a rendszerré váló szertartásról ismételt ittléte idején igali barátainak május 23-án.68 
Az első ilyen est előkészületeiről feleségének számol be: „Ma este különben […] szenzá-
ciós irodalmi est lesz Hévízen (talán az első?). Én fogok felolvasni, zárt, baráti körben, itt, 
a Szent József panzióban, a nyári ebédlőben, melyet ez alkalomra befűtenek. A hallgató-
ság: 7 apáca közül az, aki ráér, aztán Kálmán, talán a hisztaminos Rózsika és esetleg Moll 
doktorék, este 1/2 8-kor, vacsora után. Egyéb nem lévén, a (véletlenül magammal hozott) 
Puskin-féle »Szökőkut«-at olvasom majd fel, a főnöknő is óriási izgalomba jött. Hiszen 
ők legfeljebb a Szentek életét és ilyesmiket olvashattak eddig. Ez az este óriási kivétel. 
Legalább mintha egy bál volna. Röviden ismertettem persze előzetesen a tartalmat, hogy 
utólag botrány vagy megbánás ne legyen ilyen szerelmes-félprofán téma miatt.”69

60 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77.
61 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
62 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 79.
63 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 81.
64 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 82.
65 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
66 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 85.
67 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 86.
68 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 467.
69 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 85.
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Másnap már a lezajlott eseményről adhat hírt: „Tegnap barátias kör meghallgatta 
A bahcsiszeráji szökőkut-at, itt, a házban.”70 Tíz évvel később Tompa Kálmán így emlé-
kezik a szokatlan eseményről, a nagy sikerről: „A rendház nagytermét zsúfolásig meg-
töltötték az apácák, akik messzi környékről sereglettek össze, hogy egy eleven, modern, 
nagy költőt közelről láthassanak és hallhassanak. Aki ezen kívül még eretnek is és híres 
férfiszépség. Lőrinc először Puskin nagyságát ismertette meg velük, majd elkezdte olvasni 
fordítását. Élvezet volt tanulmányozni a hallgatóságot, a kb. ötven-hatvan apácát, a leg-
különbözőbb korúakat, tizenhéttől-hetvenig, ahogy Lőrinc egyre jobban belemelegedett 
a hosszú, érzelmes elbeszélő költeménybe. Egy apácarendház dísztermében, Szűzmáriás 
képek alatt Lőrinc a nagy busa művészfejével papírlapok fölé hajolva, hosszú ujjai ma-
gyarázó mozdulataival kísérte a felolvasást, és nyomatékos hangsúlyokkal idézte fel a bah-
csiszeráji hárem életét. Színesen, melegen, minél inkább úgy, hogy a hallgatóság, a csupa 
apáca képzeletét elragadják a szenvedő, a bosszúálló, a szerelmes háremhölgyek érzései. 
Szinte láttam, hogy élték bele magukat a szereplők sorsába. A fiatalabbak lélegzet-vissza-
fojtva hallgatták, többen átszellemülten, sőt áhítattal, az egész fiatalok alig visszatartva, 
hogy egymás közt ne kuncogjanak; az öregebbek pedig rendkívül fegyelmezett komoly-
sággal. A végén, amikor a fiatalabbak kivárva, hogy milyen példával járnak elöl az idő-
sebbek, majdnem önfeledt nagy tapssal ünnepelték Lőrincet – az előbb említett tanárnő 
[Chrysostoma nővér] egy kis speech-csel is méltatta és köszönte Lőrincnek ezt a szép, 
értékes élményt, és mindjárt ünnepélyesen felkérte, hogy Lőrinc jövőre is látogasson el 
hozzájuk, teljesen vendégként, s ajándékozza meg őket hasonló irodalmi estével is.”71

Ilyen nagy részvételű felolvasásra a Tompa Kálmán emlékezésében is szereplő apáca, 
Chrysostoma nővér ekkorról nem emlékezik. A Puskin-művet szerinte zártabb körben 
mu tatta be a költő, utána irodalmi kérdésekről (például Dosztojevszkijről) beszélgettek. 
Nagyobb felolvasásra csak a költő májusi ott-tartózkodásakor került sor; akkor az And-
romaché néhány részlete hangzott el; bevezetőként ő – az apáca-tanárnő – a dráma tör-
ténetének előzményeit, a trójai háború eseményeit ismertette. Ezen a felolvasáson vett 
részt az államosított üdülők igazgatója, Szekeres Ferenc is, feleségével. A költő velük is 
összebarátkozott, őket emlegeti leveleiben kommunista ismerőseiként.

Ha az emlékezések részletek dolgában ellentmondóak is, egyben megegyeznek, és ez 
a lényeges: a költő sok izgalom, fárasztó munka közepette két hétig jól érezte magát. 
S bizonnyal jól érezték magukat társaságában vendéglátói is, hisz újabb meghívással bú-
csúztatták, „pihenésre vagy csendes munkára”: „Bármely órában érkezik, mindig tárt ajtó 
és sok meleg várakozás fogadja. Szobája kész, az éléskamra is fog működni. Nem szük-
séges még külön értesítést küldenie. Jön, mintha hazaérkezne.”72

Az idill háttere. Mégis túl rózsaszínű, hamis képet festenénk e két hétről, ha csak azokat 
a mozzanatokat jeleznénk, amelyek gyönyörködtették a költőt.

Mint egy nyugodt sziget emelkedik ki napjai sodrásából a hévízi két hét. A pihenésre 
vágyó kikapcsolna tudatából mindent, ami gyötri, leveleiből mégis fel-feltör a jajszó, 

70 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 86.
71 Tompa Kálmán: „Szabó Lőrincről…” A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emléke-

zés gépirata. MTAKK Ms 4697/29.
72 MTAKK Ms 4685/233.
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a bizonytalanság. Érkezésekor idegeiben még ott az otthon nyugtalansága: „Sok aggo-
dalommal gondolok haza, de tán csak nem lesz semmi különös” – írja első lapján. „Pos-
támat nem kérem, csak egészen fontos ügyről értesítsen Kálmán címén.”73 A második 
héten, 21-i levelében megjegyzi: „Megint visszajöttek rossz álmaim.”74

A negyvenes évek végén alakuló-zajló társadalmi-történelmi fordulatból Szabó Lő-
rinc elsősorban a rá váró bizonytalanságot érzi. A kulturális élet átszerveződése az amúgy 
is válságokkal küzdő Válasz megszűnését jelentheti. A Nemzeti Parasztpárt körül tömörülő 
népi írók folyóirata, amelyet Illyés Gyula szerkesztett és az egykori szerkesztő, Sárközi 
György özvegye, Molnár Márta adott ki, volt évek óta az egyetlen irodalmi fórum, ahol 
a költő írásai – rendszeresen – megjelenhettek. Versei, tanulmányai is ide készültek, 
és a lap szerkesztésében ő maga is részt vett. Költői termése a megjelenés ritmusát követi: 
egy-egy folyóiratszám részére napok alatt készül el a sürgetett-várt verscsokor. Most ott 
a fenyegetés: az új versek a Válasz „tán utolsó” számában75 látnak majd napvilágot. Néha 
még reménykedik, mint az április 22-én Bernbe írt levélben („Ma úgy hallottam, hogy 
Sárköziné továbbra is fenntartja a lapot”), de a tényeken, az anyagi csődön Molnár Márta 
heroikus erőfeszítése sem változtathat („hogy a villája már ráment, azt alighanem meg-
írtam annakidején”76).

Ezért fontos Szabó Lőrincnek minden megbízatás, kiadási lehetőség. A Puskin-fordí-
tás befejezéséről írva, ezért beszél a „fenyegető kilátás”-ról, hogy még ilyen megbízáshoz 
sem jut. Magára maradva erősödik is kétségbeesése, rémképeket lát, kedvezőtlen fordula-
tokkal ijesztgeti magát. A 21-i levél idézett mondatát is efféle kombinációk magyarázzák: 
„A Puskin is egyszerre kétessé válhatott, láttam a bizottság névsorát, s ez még csak előjele 
valaminek. Megint visszajöttek rossz álmaim. Borzasztó, hogy az ember milyen védtelen 
velük szemben!”77

A szorongás hangulatában hirtelen egy másik munkájának sorsa is bizonytalannak tet-
szik. Tyihonov verseiből fordított egy kötet számára. Az akkoriban elhíresült politikus 
szovjet költő ezekben a napokban érkezett Magyarországra. Szabó Lőrinc szeretné, ha 
színésznő leánya, Gáborjáni Klára, aki a Rádiószínháznál dolgozott, felolvashatna a for-
dításokból: „Ha Kisklárának kéne a Tyihonov: a kéziratot megtalálják a »történelmi« köny-
vespolcon keresztbe tett egyik mappában, legfelül, abban, amelyben kötetbe még nem 
került versfordítások vannak” – írja 12-én.78 21-én ebben sem bízik: „Súlyosan aggódom 
a Tyihonov-ügyben, már azt is kétlem, hogy a kötetkében benne lesz-e az én hármom.”79 
Pedig a Tyihonov-látogatáshoz nagy reményeket fűzött: azt hiszi, hogy a befolyásos 
szovjet költő segítségével ismét kapcsolatba kerülhet Temirkul Umetoli kirgiz költővel, 
aki a háború nehéz napjaiban megmentette a lakását: „Holnap írok Barabás Tibornak, 
őt kérve meg, hogy Tyihonovnak továbbítsa – ha jónak látja – azt az Umetolinak szánt 

73 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77.
74 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
75 Dr. Baumgartner Sándornak 1949. február 22-én írott lapján. A levél a Baumgartner család tulajdonában, 

kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 465.
76 MTAKK Ms 1375/46. Sárközi Márta heroikus szerkesztői, diplomáciai és anyagi küzdelméről lásd: Me-

nedékház. Sárközi Márta emlékkönyv. Szerkesztette Széchenyi Ágnes. Magvető, Bp., 2004.
77 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
78 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 79.
79 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
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pár sort, oroszra fordítva” – írja 12-én,80 16-án ismét visszatér a tervre: „Ezzel a levéllel 
egyidejűleg írtam Barabás Tibornak, kérve, hogy – ha jónak találja a dolgot – Tyihonov 
útján s oroszra is lefordítva juttassa el Temirkul Umetolihoz pár soros üdvözlő levelemet. 
S kérve azt is, hogy ha nem lehet terhelni ilyesmivel a vendéget, küldje vissza (haza) az 
én Kirgizisztánba szánt soraimat.”81 Barabás Tibor, a Magyar Írók Szövetségének akkori 
főtitkára továbbította is az üzenetet; bár Umetolitól Szabó Lőrinc életében nem érkezett 
visszajelzés, későbbi nyilatkozataiból azonban nyilvánvaló, hogy tudomása volt magyar 
költőtársa életének alakulásáról.82 Szabó Lőrinc pedig a következő év nyarán, a Kardos 
László szerkesztette szovjet költői antológiában83 elsőként fordítja magyarra a kirgiz 
poéta verseit.

* * *

A költő alkotói – és egzisztenciális – bizonytalanságát csak súlyosbítja, hogy családtagjai-
nak helyzete is megoldatlan. Gondjait így összegezi elutazása előtt Bernbe írt levelében: 
„Idehaza, – hát istenem […]. Hogy a vőm megjött, azt már tudja, ugye? Négy esztendő! 
Nem lesz könnyű elhelyezkednie, pláne mint színésznek: csak szezonvégen szerződtet-
nek. Lócinak sincs állása még, sok pech éri reményeit. Nagyklára takarítónői állása jan. 
1-én megszűnt; a kicsi Klára sokszor hallható a rádióban. A Miltont, úgy látszik, mégis 
le fogom kötni a Franklinnal, még pedig prózafordításos honorálással, úgy többet kapok 
érte: ez rémes […]. Vesém állandóan szűri homokját, ez is ijeszt.”84 Február 22-én Baum-
gartneréknak panaszolja: „Otthon? A régi baj, az ezer, a tízezer. Lócinak állás sehol. Most 
gyors- és gépírást tanul Radnainál.”85 A bajokat a címzettek utalásokból is megértették: 
Kisklára férje, Várady Szabolcs 1948 karácsonyára érkezett haza a hadifogságból; meg-
érkezésének öröme egyúttal szaporítja a gondot, ugyanis a fiatalok már a háború végén 
válófélben voltak; feleségének „takarítónői” állása bújtatott státuszt jelentett a Természet-
tudományi Múzeum Növénytárában, az Akadémia utcában, majd a városligeti Vajdahu-
nyad várában; Lóci érettségi után filmrendezőnek készült, de főiskolai felvételije ebben 
az évben nem sikerült; hogy kényszerű szabad idejét kihasználja, a kiváló gyorsírástanár-
tól, a Szabó Lőrinc baráti köréhez tartozó Radnai Bélától tanulja a gyorsírást; ami pedig 
a „vesehomokot” illeti, az előző évben kezdődtek a költő komoly vesepanaszai, ta-
vasszal a Babics-klinikán feküdt, nyáron pedig éppen A földvári mólón című versét ihlető 
utazást kellett megszakítania, hazautazni újabb vizsgálatokra.

A magány nemcsak félelmeit erősíti, légvárakat is építtet vele, hogy aztán még ugyan-

80 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
81 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 81.
82 Erről 1966-os budapesti találkozásunk alkalmával, amikor az európai költőtalálkozón résztvehetett, maga 

Umetoli is említést tett. Akkor elkísértük a Volkmann utcába, ahol meglátogatta az ostrom alatti helyszíneket. 
Umetolival való találkozásokról beszámolnak: Dalos György már idézett írásában (lásd az Egy eszmélet tör-
ténete: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című fejezet 223. számú jegyzetét): Kirgiz költő Szabó Lőrinc barátja. 
Tiszatáj, 1965. 2. szám, 154–158.; Gáborjáni Klára: Szabó Lőrinc és Temirkul Umetoli. Tücsökzene és Kirgiz 
szív. Kortárs, 1965. 4. szám, 612.; M[oldvay] Gy[őző]: A harcok után két költő szavalt. Umetoli, a kirgiz költő 
barát újra Szabó Lőrinc otthonában. Dél-Magyarország, 1966. október 26. (Váci Mihály rajzával).

83 A szovjet költészet antológiája. Válogatta: Hidas Antal, Szergej Kirjanov. Szerkesztette: Kardos László. 
Új Magyar, Bp., 1952.

84 MTAKK Ms 1375/43.
85 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 465.
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abban a levélben ő maga le is rombolja e várakat. Különböző terveket mérlegel, hol für-
dőtitkárt szeretne kreáltatni Lóciból, hol a felesége által felvetett kölcsönkönyvtár-alapí-
tási ötletről meditál. „Ha hazalátnék, megnyugtatna. Legyenek okosok” – írja.86

Megoldások persze majd hazatérése után sem születnek: váratlan események remén-
nyel töltik el, majd minden marad a régiben. Az egész tavasz ebben a hideg-meleg  
zuhanyban telik. Hol lelkes, hol apatikus leveleket küld Bernbe. Március 19-i levelében, 
amelyben a köztársasági elnök fogadásáról számol be, ezt írja: „A felszólaltak névsorát 
látta bizonyára a lapokból. Igen szívélyesen kezeltek. Akkor ismerkedtem meg Antal He-
lénnel, akinek jótékony megítélését irodalmi dolgokban már régóta tapasztaltam, ő volt 
a vacsoránál a jobboldali szomszédom; tudja, ki ő: a kultusz művészeti oszt. vezetője; 
de sokkal több ennél. Megbeszélt eszmecserék igen szívélyesen folynak köztünk azóta 
is. Talán út nyílik most már elfogyott könyveim újabb kiadására; hiszen újabban teljesen 
fordításokra utalódtam. De ez még tán távoli álom. S Darvas miniszter talán állást sze-
rez a fiam számára. Révai József főszerkesztő is kedvesen emlékezett vissza feleségem 
kinevezési ügyeire; mondtam, hogy bizony nem sikerült, de újra kezdtük a dolgot, mire 
ismét szólt a »Tutus«-nak [Ortutay Gyulának]. Stb. Szóval becsült idegen lesz a tűrtből? 
Képzelheti, mennyi remény és gond zajlik bennem. Most félreteszem egy kicsit a Miltont 
s a Racine-t (utóbbinak első felvonása kész), hátha sikerülne egyszerre sok saját verset 
írnom: azt hiszik, tavasszal jöhetne új saját kötetem. Majd meglátjuk.” Eldicsekszik A bah-
csiszeráji szökőkút sikerével: „úgy tudom, előbb jönni fog a Fórum májusi számában. Igen, 
a Fórumban. Ápr. 3-án pedig a Kisfaludy Társaság Puskin emlékmatinéján kell majd fel-
olvasnom.” Ekkor az otthoni bajok is mintha rendeződnének: „Nagyklárának, mint tudja, 
január 1. óta még a takarítónősége sincs meg, de a fentebbiek alapján újra reménykedünk. 
Kisklára hónapról-hónapra a rádiónál. Szabolccsal, teljes barátságban, válnak. Lóci: a Cse-
pel I. osztályú orsz. bajnokcsapatában már nevezetes röplabdajátékos, s most tán csak 
bejut valahova. Mindezek napokon belül eldőlhetnek.”87

Egy hónap múlva, április 12-én, azonban már nyoma sincs e lelkesedésnek: „Ugyanis 
semmi sem történt. Ideges vagyok, mint mindig, s nyavalygok, mint mindig. A múltkori 
meghívás sok következménye, illetve ami annak indult vagy látszott, mind leállt, vagy 
leállottnak látszik: a várakozás csak arra volt jó, hogy, vagy három hét óta már semmibe 
nem tudtam kezdeni, se versbe, se fordításba, csak tengtem-lengtem a munkáim közt.”88 
Április 22-én ismét munkaképtelenségről panaszkodik: „A hónapot azért mulasztottam, 
mert ideges voltam, várakozó, életrefigyelő; s ez nekem, úgy látszik, megárt.”89 Pedig 
tudja – előző levelében le is írta –, hogy az egyetlen megoldás a bezárkózás az alkotás-
folyamatba: „Akármilyen nehéz helyzetben vagyok, az alázatos és következetes komoly 
munka mégis a legnagyobb, az egyetlen segítség.”90

És a körülményein is csak a munka javít. Nyáron, június 17-én így összegezheti 
sikereit éppen hévízi orvosainak, a Moll házaspárnak: „hadd meséljem el kutyafuttában 
az újabb eseményeket. A bahcsiszeráji szökőkút fordításomban megjelent a Fórum c. fo-

86 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77., 83–84., 83.
87 MTAKK Ms 1375/44.
88 MTAKK Ms 1375/45.
89 MTAKK Ms 1375/46.
90 MTAKK Ms 1375/45.
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lyóirat júniusi számában, tehát a ma elképzelhető legnagyobb helyen; előzetesen pedig 
már a nagy Puskin-kötetben, sok társával együtt. Hivatalos voltam ezekkel a dolgokkal 
kapcsolatban vagy négy-öt ünnepségre, s a minap engem is megtiszteltek a Puskin-érem-
mel. További jófajta hír: a Nemzeti Színház csakugyan játssza az »Ahogy tetszik«-et, 
a Shakespeare-vígjátékot, melyet szintén én fordítottam.”91

* * *

Hiába igyekeztek az apácák vendéglátói szeretettel feledtetni a költő gondjait – saját lé-
tük bizonytalansága még növelte is vendégük szorongását. Beszámolóiban Szabó Lőrinc 
többször megemlíti: „Tartanak tőle, hogy elvesztik szeretetotthonukat, ezt a panziót.” (feb-
ruár 16. „szerda délelőtt”);92 „Az apácák panziója – ha ugyan el nem veszik tőlük – igen 
ajánlható hely” (Baumgartneréknak, május 23.93). És másodszori megérkezése után, má-
jus 8-i levelében még egy zavaró, bár végül szerencsésen végződő eseményt is közöl az 
otthoniakkal: „Furcsa (és veszélytelen) következménye lett a téli itteni felolvasásnak: bi-
zalmas nyomozás a keszthelyi államvédelmiek részéről. Persze megnyugodtak. A dolog-
ról nem szabad beszélni. Most viszont 14 ingyen fürdőjegyet kaptam Szekeres elvtárstól, 
aki az itteni főhatalom.”94

A bizonytalan helyzet indokolja némiképp a költő óvatosságát: bár már első beszá-
moló levele óta tudták a címét otthon is, meghagyta, hogy „Kálmán címén” levelezzenek 
vele; és ő maga is feladóként végig ezt a címzést használja: „Dr. Tompa Kálmán főorvos 
úr lev. Sz. L. számára, Hévíz, Szanatórium”. Az első, hazaküldött nyílt levelezőlapon nem 
is írja meg, hogy milyen „kis panzióban” lakik.95

* * *

„A búcsúzások éve”-ként nevezi ezt az időt Kosáry Domokos visszaemlékezései során.96 
Nem egyetlen nemzedék, hanem egy gondolkodói életforma szűnt meg ekkor ezen a tá-
jon: az intellektuális szabadság lehetősége. Mindenki külön-külön válaszút elé került: 
karriert ígért minden alkalmazkodás. Nemcsak Chrysostoma nővér válthatta volna fel 
fizikai munkára kényszerülő szerzetesi életét a miniszteri tanácsosi ranggal, Szabó Lőrinc 
számára is adódott volna komfortosabb lehetőség az elkövetkező évek során. A magán-
ember tudatában van a választás lehetőségének, korábban idézett, bátyja családjának írott 
levelében talán elégedettséggel is nyugtázza: nyomorúsága nem kikerülhetetlen. „Most 
voltam március 31-én 50 éves. Az Írószövetség kisikerített egy pár soros üdvözlő iro-
mányt. Ma már ez is nagy szó. De: »Igazán te vagy csak az oka, hogy a mai napon nincs 
országos ünneplés« – mondta sajnálkozva egy elég bennfentes és számító szakember” –  

91 A levél a család tulajdonában volt, amikor kijegyzetelhettem a tanulmány első változata számára. A család 
tulajdonában lévő levelet utóbb Laczkó András is közölte, teljes terjedelmében, in: Laczkó András: A Mollok. 
Hévízi családtörténet. Hévízi Könyvtár III. Kiadja a Hévízi Szabadegyetem, Hévíz, 1994. 65–66.

92 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 81.
93 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 467.
94 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 90.
95 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 77.
96 Kosáry Domokos: A búcsúzások éve. Irodalomtörténet, 1997. 3. szám, 344–352.
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írja 1950. április 10-i levelében bátyjának.97 Beszámolójából kitűnik: a költő elment, amed- 
dig mehetett: „majdcsak megjelenik a válogatott versfordításaim kötete: már be van tör-
delve, körülbelül 400-420 oldal lesz. Csak fordításból élek, bár privát irodalmam – versek 
– is létezik az íróasztal számára, mivel ma nincs még szükség individualista művekre.” 
Hogy mást is írhatna – eszébe se jut, a másik lehetőség a költő számára eleve választha-
tatlan. És ha a napi fordítói penzumok mellett marad idő a maga „individuális” verseit 
alakítani, akkor belesüllyedhet a korábban elképzelhetetlen alkotói szabadságba. Írja azt, 
amit írni rendeltetett – a megjelenhetés legkisebb reménye nélkül. Végül is ez is választás 
volt: a teljes szellemi szabadság elvállalása. És eltitkolása.

Halhatatlan kedves(ek): ideálkép és valóság. De a rejtőzködésnek más módjaira is rá-
kényszerült – ezeknek azonban nagyrészt személyes-magánéleti okai voltak. Hévízi tar-
tózkodása idejéről még két életrajzi mozzanatot kell feltárnunk: a tónál keletkezett versek 
egy részéhez ezek adnak magyarázatot. A költő folyamatos és pontos helyzetjelentései-
ből, amelyeket feleségének, igali és berni barátainak küld, egy dologról sosem esik szó: 
a női társaságról. Pedig a nő nemcsak mint emlék és ideál munkál ihletőként napjai vers-
termésében, hanem egy valóságos jelenlétet is sikerül megszerveznie.

Előbb beszéljünk a megidézett múltról.
Február 12-én, „szombat éjjel” azt írja feleségének készülő verseiről: „S a témák? 

Ami eszembe jut; minden.”98 Közben egy emlék izzik fel a költőben, régi romantikus 
szerelemé. Szabó Lőrinc fontosnak tartotta, hogy közölje barátjával, Baránszky-Jób Lász-
lóval – s ezáltal az utókorral –, ki volt a Tücsökzene 1938 című darabja után következő 
szerelmi ciklus hősnője, akinek a nevét a versek szerint „még súgni se szabad”. Baránszky-
Jób László tanulmányai alapján tudjuk,99 e „csodás” szerelem fenséges szereplője a költő 
és drámaíró József Ferenc főherceg felesége, Anna királyi hercegnő volt. „A viszony mint-
egy másfél-két évig tartott és a háború szakította félbe. Azóta nem láttam, de sokáig leve-
leztünk. Olyan volt, mint egy boszorkány és egy tündér együtt” – mondja utóbb a költő 
a Tücsökzene 310-es verse kapcsán, versmagyarázataiban, a Vers és valóságban.100 Szabó 
Lőrinc előbb berni barátnőjét kérte meg, hogy a címére küldött könyvek, folyóiratok –  
a Tücsökzene, műfordításkötetek, a Válasz számai – egy-egy példányát továbbítsa az ak-
kor már külföldön élő Annának, majd pedig a Tücsökzenéből is ismert „nevelőapja”, Graf 
Ferenc leveleivel írt egykori szerelmének, aki Dóra álnéven válaszolt. Az akkor Bernben 
egyedül élő Varga Irénnek küldött levelek többes száma így a másik, címezhetetlen cím-
zetthez szól, a távoli kedveshez. „Igen, kérem, adja, küldje át a Dóra kötetét, kitalálta, 
mire gondoltam” – kéri a költő a Shakespeare-szonettek új kiadásának továbbítását 1949. 
január 31-én.101 Majd másfél hónappal később, március 19-én így ír: „Napok, sőt hetek 

197 1950. április 10. A levél Szabó Lőrinc bátyja családjának tulajdonában. Lásd még Szabó Lőrinc a koa-
líciós években című fejezet 68. számú jegyzetét.

198 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
199 Baránszky-Jób László: A huszonhatodik év világa. Alföld, 1969. 8. szám, 39–52., Baránszky-Jób László: 

A józan költő, Új Írás, 1977. 4. szám, 82–103. (Könyvben: Uő: Élmény és gondolat. Magvető, Bp., 1979. 154–
183., ill. 184–248.) A két tanulmány alapján az általa ki nem mondott személyi utalást leírtam monográfiám (Az 
összegezés ideje) 548. oldalán, a 9. számú jegyzetben.

100 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 256.
101 MTAKK Ms 1375/43.
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óta készülök postára adni egy, ill. két naptárt maguk számára; közönséges naptárt, de hát 
mégis magyar, amilyet tavaly; most kaptam az Egyetemi Nyomdától. Csak nehéz meg-
tudnom, mi a hivatalos út és mód ilyen dolgok feladására: ez is könyvnek, nyomtatvány-
nak számít? Hiszen tulajdonképpen üres papír! Tudom, gyerekesség majdnem, de hát ez 
is csak életjel akart s akar majd lenni. Most aztán elintéztem.” Ugyanebben a levélben, 
a Szabó Lőrinc-i utalásos módon: „Az ember sötétben él, s nem tudni célt ér-e egy-egy 
homályba röpített baráti levele vagy elkallódik. És akivel találkozik s akit elér, meséljen 
annak sokat rólam; barátai a barátaim mind, még ha személyesen nem ismerné is őket.” 
Majd utóiratként még egyszer hangsúlyozva: „Dórának nem írhatok külön. Ezer üdvözlet 
neki is!”102

Az április 22-i levél azután valami másról is vall. Arról, amiről az első, Hévízen írt 
vers, A rossz szerető című – az emlék felizzásáról, a régebbi élmény hirtelen megéledésé-
ről: „Igen okosan, igen barátilag tette, hogy továbbküldte a levelemet, illetve, hogy el-el-
mesél rólam egyet-mást azoknak, akik szeretnek. Nem tudok mindenhova írni, nem lehet 
mindenkinek. Most Dóra is azok közé tartozik, akikhez nem érek el. Ő azonban írhatna, 
ahogy a múltkor, bárcsak írna megint! Képzelheti! Nagyon jó barátok voltunk, s biztosra 
veszem, azok vagyunk és leszünk mindig. Legutóbb pláne páratlanul melegen írt, ahogy 
talán évek óta nem, s ahogy mindig tennie kéne. Mondja meg neki.”103

De erre utalt már a korábbi, április 12-i levelében, a hévízi verseket magyarázva; 
a hangsúlyos többes számot hirtelen egyes számmal folytatja, s szinte beszédhangsúllyal 
üzeni, a másik nő közvetítésével, mégis szinte az elől is titkolni óhajtva, hogy az új ver-
sek közül az egyikbe régi emlékeket is oltott: „Természetesen küldetek belőle Maguknak, 
hadd lássa, mi forog a fejemben, azazhogy mi forgott ott Hévízen; habár egy költőnél sose 
lehet tudni, mi a régi és mi az új, mi mivel hogyan keveredik.”104

Imigyen válhatott a költő fantáziájának játékos varázsában a hévízi pillanat szerelmek 
keresztezési pontjává. Hogyan is írja meg a varázslatos viszonyt?

Nem igaz!

S aztán, hogy újra találkoztatok,
már mint két testvér. A teljes titok
szabaddá tette vágyaitokat.
Megtanultatok hallgatni, sokat,
vagy sok szóba, ha éppen úgy esett,
rejteni a kevés szükségeset,
télbe a nyarat, halott formulák
játékába a remegő csodát,
mesét gyártani, igazit, talán
még repülni is a hold sugarán,
tündérmódra vagy boszorkányosan,
és úgy szeretkezni, nyilvánosan,

102 MTAKK Ms 1375/44.
103 MTAKK Ms 1375/46.
104 MTAKK Ms 1375/45.
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hogy aki látja, az se higyje el…
Ki még kérdez, ennyit sem érdemel.
Aki meg ért, gondoljon a maga
életének káprázataira,
s mondja, hogy: hipp-hopp! Mondja, hogy… Mit?… Azt,
amit én, hogy: az egész nem igaz!

A Tücsökzene így mutatja be a játékot látszat és valóság, társasági játékszabály és 
szeretkező együttlét egyszerre való megélésében. Pedig ekkor még nem tudja, hogy mi-
lyen szüksége lesz ennek begyakorlására: hiszen újabb, hasonló életrajzi helyzetbe kerül 
1953-ban. Ezt még Hévízen sem tudja, amikor emlékezetében az első itt írott szonettben 
felújítja a régi játékot. De akkor már igen, amikor tudatosan ezt a szonettet írja tovább 
– tematikai hasonlósága okán – az 1953-ban titokban alakított szonettek egyikében. Az 
„Ahogy lehet” című szonett „megjelent a Válogatott kötet utolsó részében, a Valami szép-
ben. […] Ezt a verset 1953 őszén írtam, 14 más verssel együtt, amelyek azonban még nem  
jelentek meg. […] Az időpont azonban, amikor a párbeszéd kezdete lefolyt, nem a vers 
írásának időpontja, hanem jóval korábbi. Arra az asszonyra vonatkozik – és ezt a verset 
a megírásban megelőzi – az érzelmeimet nyíltabban tárgyalva a Válaszban 49-ben meg-
jelent A rossz szerető című vers” – mondja utókorának a költő.105 Az 1953-as versekben 
megörökített szerelmét még jobban kellett titkolnia, mint a valahai fenséges viszonyt. 
A hercegnőnek „már sok, és sokat emlegetett barátsága lehetett a férjén kívül is” – jegyez-
hette meg a Vers és valóságban a költő.106 Akkor csak a társadalmi konvenció parancsolt 
titkolózást. Ezúttal már a barátság: hiszen legjobb – óvó-mentő – barátjának felesége az 
új mesés szerelem tárgya.

„A különleges viszony teljes kibontakozása, igen vastag fátyol alatt. Rendkívüli játék 
leplezte a dolog komolyságát, a sok bolondos kép azonban mind valóságot takart. […] 
Olyan volt, mint egy boszorkány és egy tündér együtt…” – idéztem a költő jellemzését az 
1938-as viszonyról,107 majd ezt mondja az 1953-asról: a versek „szinte mindegyike költői 
képzelgés, ábrándozás, »kitaláció«, fantáziából született és valódinak ábrázolt kompo-
zíció, álomban és álomszerűen kiélt vágy […] egy be nem teljesült – azaz pontosabban 
egy elképzelt idea iránti – érzelem tartja össze. Nem annyira egy nő személye, hanem  
a rejtélyes csoda, a megunhatatlan káprázat, a Nő, a Titok…”108

Ha ezekben a versekben „valakit” keresek, találom: a főhercegnét, a hévízi ábrándo-
zást, utóbb pedig egy kísérő levelekkel is dokumentált viszony olyan – 1953. őszi – epi-
zódját, amelyben külső ok – a kedves pánikszerűen előrehozott külföldi, csehszlovákiai 
utazása – akadályozott meg egy konkrét találkozást. Ha költészetként olvasom: mind-
egyik vers a dantei La Vita Nuova műfajának új életre varázsolása. Költői játékot és a va-
lósággal is játszó költőt találom: egyszerre fontos a szeretkezés és a titkolózás; a szörnyű, 
„háborús” külvilág kijátszása és ellenében valami időtlenség keresése, az autentikus pil-
lanat megidézése. Ez kapcsolja össze a Tücsökzene-ciklust az 1953-assal, a kíváncsiság, 

105 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 176.
106 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 256.
107 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 256.
108 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 278.
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a költői kérdezés megválaszolhatatlansága. A Kettős hazánk című Tücsökzene-versről ezt 
mondja: „Még mindig nem tudom (1957), mit éreznek ilyenkor a nők. Úgy látszik, a sze-
mérem az ilyen közlések teljes bizalmasságát a legokosabban is gátolja”;109 az 1953-as 
Késő címűről pedig ezt: „nagyon szerettem volna, már régóta megtudni, hogy a nők, a ki-
egészítő, vagy ellenpárjaink, mit éreznek a szerelemben. Mi a hasonlóság és a különbség 
a nő és a férfi szerelmi élménye közt. Ezt még egy nő sem tudta nekem megmagyarázni. 
Akiktől reméltem, hogy beszélni tudnának róla, kisiklottak előle.”110

Talán Hévízen született meg ennek a fajta kérdezésnek a poétikája, a múltat idéző, 
jövőt előre álmodó versnek a formálása során?

* * *

A hévízi üdülésnek hús-vér vendége is megérkezik: a tizedik napon az igazi kedves, Kor-
záti Erzsébet látogatta meg a költőt. A huszonhatodik év hősnőjét ekkor már kis híján ne-
gyedszázados kapcsolat fűzte Szabó Lőrinchez. Látogatására Tompa Kálmán így emléke-
zett: „Hévízen kétheti együttes pihenésünk közben Lőrinc közölte velem, hogy Erzsébet 
háromnapi szabadságidejére meglátogatja. […] Erzsébet már hervadóban volt. […] Nyú-
lánk, igen jól formált, nyugtalanul mozgó (én magam úgy éreztem, a helyét nem találja), 
csinos, kedves asszonynak ismertem meg; a legcsekélyebb affektáltság sem volt benne. 
Virágjában szép nő lehetett. Egyszerűen, de ízlésesen öltözködött és viselkedett. […] 
Lőrinc irányította, ellátta könyvekkel, s így az átlagnál műveltebbé válhatott. Találó meg-
jegyzéseiben eredetiség is volt, magatartásában közvetlenség. […] Melegebb, megértőbb, 
türelmesebb az átlagnál. Önálló, akit az élet nem kényeztetett el. Szigorú beosztással élt. 
Anyagiak nem kötötték Lőrinchez. De megadta magát a sorsnak, s lassanként helyzeté-
nek is, amelyen aztán már nem volt elég ereje változtatni – huszonhat évig. Kis inté-
zete megszűnés előtt állt. Nem kapott államilag beutalt nyomorékokat, magánosok pedig 
anyagilag nemigen bírták a gyermekeiket hozzá adni, s így kátyúba jutott élete, lelkileg 
is, anyagilag is. Mindinkább érezte, hogy soká nem támaszkodhat már érzelmileg sem 
Lőrincre, a fizikai viszonyuk is egyre lazább lesz, s az életük centrifugális erőit már nem 
sokáig lehet összetartani. Boldogtalanná vált, holott nem volt boldogtalan típus. Kétsé-
gek közt hánykolódott, egyre jobban őrlődött, gyötrődött, holott alapjában véve nem volt 
komplikált lélek. Testi-lelki gondjai fokozódtak. Régebbi tüdőcsúcshurutja fellángolásá-
tól rettegett, szívszorongásokra, nagyfokú nyugtalanságára, alig elviselhető idegességére 
panaszkodott. Klimaxa is előrevetette árnyékát. De ezektől az ideges tünetektől eltekintve 
egészséges volt. Lőrinc előtt nem is jajgatott sosem, s ritkán lázadozott. Ez is volt tulaj-
donképpen Lőrinc szemében az egyik fő erőssége. A könnyű, grizettszerű fiatalasszony-
ból így egyre komolyabb, magányosságára egyre jobban ráriadt, révedt emberré vált, disz-
harmonikussá, pedig a diszharmónia idegen volt tőle. Meghasonlott, célját vesztette, mint 
aki az utat keresi, de már csak bolyong és a végzetét érzi elkerülhetetlenül.”111

Közvetlenül az asszony halála után, még a lírai rekviem emlékező szonettjeinek ke-
letkezése előtt – Korzáti Erzsébet fia számára – Szabó Lőrinc prózában is összefoglalta 

109 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 257.
110 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 281.
111 Tompa Kálmán: „Szabó Lőrincről…” A rádió számára Tertinszky Edit által 1959-ben készített emléke-

zés gépirata. MTAKK Ms 4697/29.
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szerelme történetét; a gyors kézzel papírra vetett emlékezés a hévízi hétvégét felhőtlen 
idillnek mutatja: „Tavaly ilyenkor, februárban együtt fürödtünk a hévízi tóban. Három 
gyönyörű napunk volt.”112

Az előkerült dokumentumok ezt a sommás véleményt igazolják is, nem is. A három 
nap gyönyörű lehetett, ami megelőzte és ami követte, az bizony már nem volt felhőtlen. 
Megérkezése után a költő végiggondolja az előző napokat. „949 II. 11.” dátummal ezt írja:

Kedves B.,
tegnap, csütörtökön délben érkeztem ide, Hévízre. Előzetesen többször eszemben járt, 
még az indulás előtt is, kora reggel, hogy felszaladok és hívni fogom, ahogy eredetileg 
szerettem volna s nem tettem, s ahogy eredetileg maga is akarta (emlékszik?) s aztán 
elrontotta a dolgot. És akkor még sehogyse ment; mérges voltam.

Most, itt, mégis azt látom, hogy rosszul tettem, mikor érzékeny voltam s nem tud-
tam elhessenteni a dacomat, mérgemet. Szeretném, ha itt volna. Hely és idő kiválóan 
alkalmas, noha február van. A hőmérő tegnap +7 fokot mutatott, ma is kék ég van és 
nagy nap.

Jöjjön le. Jó? Még pedig rögtön, ha lehet. Két napot mondott. „Ha most jóban 
volnánk…” Lehetne belőle három? Tegyen félre minden aggodalmat és mérget: úgy 
sincs igaza, úgy sem volt. Magyarázatképpen – s azon kívül, amit úgyis tud – csak 
annyit mondok, hogy Földvár és Szárszó és Öszöd és Szemes előtt jöttem végig, s min-
denütt ott láttalak, aztán Keszthelyen voltam, ahol születtél s ahol együtt jártunk egy-
szer, s most itt is teljesen itt vagy.

Szóval: gyere!
A sebes vonat reggel 7,25-kor indul a Déliről. Válts retúr-jegyet. Balatonszent-

györgyön (úgy 3/4 12 tájban) át kell szállni a kanizsai–velencei vonatról a vicinálisra, 
s 1/2 1-re Keszthelyen leszel. Az állomásépület előtt autóbusz áll, 2-3 Ft-ért negyed-
óra alatt kihoz. De taxi is van; megfizethető.

Hévízen a busz a fürdőtelepen áll meg, a „szanatórium” közelében. Rá fogsz rög-
tön ismerni a tájra, a helyre, bár a fák kopaszok, a nyári boltok csukva, s ember alig 
lézeng. A fő útvonalon, a szanatórium előtt, tovább kell jönni, átmenni a szan.-ból most 
épített s a strandfürdőbe vivő fa- és üvegfolyosón, van rajta kereszt-átjáró, majd a par-
kon, a főúton, balra a Rákóczi-ház és a György-ház előtt, fenyők és tuják közt, a mo-
dern teleprész felé, ahol szintén mászkáltunk. Az ember egyenest a Rákóczi útnak megy 
neki a park végén, ezzel (fentebb) párhuzamos a Petőfi utca s (lentebb) az Erzsébet 
királynő utca. (Látod, ez is a Te neved viseli!) Az Erzsébet u. 5. sz. alatt lakom, a „ke-
resztes” nővérek „Szent József” panziójában. Szép, emeletes, fehér épület, előtte fe-
nyők. Azt hiszem, én vagyok az egyetlen vendég. Napi panzió itt kb. 35 Ft. A szoba 
kicsi, de nagyon csinos, tiszta, teljesen csöndes, a koszt jó, a fűtés szintén.

Ugye nem vagy morcos, hanem örülsz? Táviratozz, kérlek, és pedig azonnal. Ne 
nekem. A szöveg: „doktor Tompa, Hévíz, szanatórium. Közölje barátunkkal, hétfőn 
délben érkezem. Bandi”. Ha van sárcipőd, fürdőruhád és köpenyed, hozd.

Ha idején kapom a táviratot, kimegyek eléd, már Keszthelyre, a vasútra. Így aztán 
alighanem fölösleges az alábbi térképecske Hévízről:

112 MTAKK Ms 4610/284.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 504.
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A pontozott útvonalon fogsz jönni, s nagyon fogsz örülni! Látom, hogy szeded a lá-
baidat…

Én itt sokat akarok aludni, sétálni. Fürdeni is fogok, ma délután kezdem. A víz 
meleg. Emlékszel a kénes szagára és a tavirózsákra? Nagyszerű lenne, ha már ez a tíz 
nap használna a reumámnak a jobb karomban! S talán írok néhány verset is. Lehet, 
hogy a Választ márciusban, egyebekkel együtt, betiltják; utolsó alkalom, hogy versem 
jelenjék meg.

Magyar olvasnivalóm nincs, azt szerezz és hozz. Sokat lehetünk együtt, tulajdon-
képpen mindig. A szanatórium csúf (eléggé) és tele van beutaltakkal, egyébként a telep 
üres. Szép most ez a fényes koratavasz vagy előtavasz. De bent a szobában is jó. A kály-
ha duruzsol a hátam megett. A reggelit, ebédet, vacsorát beadják. Lakhatnál a szomszéd 
szobában, mint ismerős. De másutt is biztosan sokfelé akad lakás. Legjobb itt volna.

Ma d. e. kimentem az egyik tófölötti faépület teraszára. A víz persze nincs be-
fagyva, ragyogó kék, s fehéren párolog. Egészen gőzbe burkolózik a felszíne s fölötte 
a levegő. A kén-szag kis idő múlva csak pikáns járulék. A vízben halak, békák, vízi 
növények. Én kádfürdőt fogok használni; nem iszapot, hanem vizet.

Úgy sejtem, levelemet szombaton déltájban kapod kézhez. A vasárnap a szülők 
miatt még alighanem ott tart. Hétfőn azonban okvetlen várlak. Jóval előbb táviratozz, 
mert igen késve hozzák ki. Le ne késs!

Doktor barátunk a szanatórium telefonján (ő ott lakik) Keszthelyről, Pestről, 
bárhonnan hívható, így is üzenhetsz. Levelet „Sz. L.” külön jelzéssel az ő címén. De 
minderre nincs szükség. Legfeljebb, ha valahogyan csak a hét második felében jöhet-
nél. (S akkor együtt haza.)

Legjobb a hétfő volna. Táviratozz rögtön!
Várlak, szívem. Szeretlek. Jöjj.

Lőrinc113

113 MTAKK Ms 4610/182.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 394–397.
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A távirat megjön, benne nem az áll, amit a költő várt. „Vasárnap délben” emigyen vála-
szol, építve már az új tervet:

Kedvesem,
a távirat megjött,114 örültem neki, csak a késésnek nem. Tehát csütörtök? Mi az az 
„esetleg”? Itt magamban úgy értelmeztem, hogy ha akkor „esetleg” még itt vagyok. 
Igen, itt leszek még. Vasárnap (esetleg hétfőn) indulok vissza, addig tart a meghívás. 
Tehát gyere! Szerdán d. e. adj fel kérlek még egy táviratot, biztosításul. S akkor várlak 
a keszthelyi állomáson. Vissza mikor? Legalább két napot itt tölts ám, a harmadik is 
jó volna, de az már vasárnap. Intézkedj úgy, hogy maradhass. Innen d. u. 4-kor megy 
busz + vicinális + gyors, és úgy este 10 előtt van az ember a Délin. Légy jókedvű és 
okos és szép, és szeress. Csókollak:

Lőrinc115

Erzsébet vendégeskedése a második hét végén, péntektől vasárnapig tartott. Ő is a pan-
zió ban lakott, Radich Márta emlékezése szerint a költő melletti szobában. Lehet, hogy 
Szabó Lőrinc eredetileg Erzsébettel együtt akart hazautazni: az üdülés utolsó napja (va-
sárnap–hétfő) egybeesett volna Erzsébet utazásának napjával. Végül a költő a hosszab-
bítás mellett döntött, feltehetően rendezni akarta magában és környezetében a látogatás 
okozta zavarokat, hiszen éppen 19-én, Erzsébet hévízi tartózkodása idején határozta el 
véglegesen, hogy még egy hétig marad. Így azután Erzsébet egyedül utazik vissza. A rö-
vid idill végén mindketten egyszerre írnak. A „Hévíz 1949. II. 20” dátumozású levélben 
a költő egyik legismertebb versének – a Képzelt képzeleteddel címűnek – prózai változa-
tával búcsúztatja a mesés napokat:

Kedvesem,
bizony elsírtam magam, hogy elvitt az autóbusz. A fák közül, amelyek eltakarták, egy 
darabig még hallatszott a motor zúgása. Szomorú volt, de legalább tőled jött. Gondo-
latban kísértelek, a te szemeiddel néztem ki a tájra, a te képzelt képzeleteddel gondol-
tam vissza rám: egyszerre voltam veled és magamban, egyben voltam kettő, te meg 
én, nagyon nehéz volt elszakadnom tőled. Doktorom fürödni ment; én nem bírtam 
bezárkózni négy fal közé, lesétáltam a tóhoz, s megint csak a te szemeddel néztem 
a moszatok szép rajzát, a békát, a leveleket a vizen, a strandon odaláttalak a padra, 
melyen délelőtt még együtt üldögéltünk a napban, de ahogy odaértem, már nem vol-
tál ott, s kerestem lábad nyomát a padlón, kezed simításának emlékét a karfán, a lép-
csőn, ruhád nyomát az „öltözőben”, kerestelek téged magadat a vízben, a hosszú lécek 
mentén, s láttam, hogy ott himbálózol és nevetsz és hogy együtt vagyunk és érezlek 
a fürdőruhádban, érzem könnyű, karcsú testedet, boldogító jelenlétedet, – de rögtön 
rá, sőt azzal egyidejűleg, éreztem, tudtam, hogy mindez csak az agyamban van meg 
már, s üres a víz, üres a kabin, üres a lépcső és a karfa. Dehogy volt üres: tele volt 
az egész faépület és minden stég vasárnap délutáni kirándulókkal, röhögő, viccelődő 
fiúkkal és lányokkal, horgászokkal, borzasztott a lármájuk, az ürességük, a lapos, vas-

114 A távirat nem ismert, a különben is eléggé rongáltan maradt hagyaték nem tartalmazza.
115 MTAKK Ms 4610/183.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 397.
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tag viccelődésük gépiessége és unalma. Igyekeztem elvegyülni beléjük s belül külön 
maradni, simogattam néma szememmel a tájat, amely keretezte az emlékedet, aztán 
lassan hazamentem, a sáros erdőn át, az avarban, amely megint csak téged zörgetett 
elő. A padon ott feküdt még mindig a fenyőgally, amellyel tegnap letisztítottam, mi-
kor vártalak; s az is rosszul esett: valami, ami nem fontos, az ott lehet, az ott van, azt 
nem veszi el a sors, a fontosat azonban – tégedet – elvisz. Szobámba érve, – nem, 
először a te szobádba mentem, s ott megint szörnyen elfutott a keserűség: az az ér-
zés, hogy csak az imént még itt voltál, s most nem vagy. Ekkor már vonaton ülhettél, 
a szentgyörgyin. Az én szobámban jó meleg volt, s mindenütt akadt valami, ami rád 
emlékeztette a szemet, az almás tányér, a maradék bor az üvegben, apró rendetlensé-
gek asztalon, ágyon, mosdón. Hívtalak, kerestelek, megfoghatatlan s gyűlöletes volt 
előttem, hogy külön lény vagy, hogy nem itt vagy, a szívem oly nehezen vert, hogy 
csaknem fulladoztam. Megint átmentem „hozzád”, kinyitottam a szekrényt, kihúztam 
a fiókot, kerestem a nyomaidat, s bármily nevetségesnek találtam egy-egy pillanatra, 
mégiscsak összecsókoltam a párnádat, mind a kettőt, amely még érintetlen volt utá-
nad, s a takarót, és megsimogattam asztalt és széket és díványt, s a falakat, melyeket 
a szemed simogatott s a piros padlót. Aztán vissza hozzám. Goethe verseit vettem elő, 
de nem tudtak lekötni. A díványomon hevertem, lassan sötétedett. El is aludtam tán 
valamicskét. Picit nyugodtabban keltem fel, 1/2 7 körül. Csatangoltam össze-vissza  
a házban, már amennyire lehetett, s minduntalan visszahívott a szobád. A folyosó hi-
dege után még mindig langyos van bent, ez a kis meleg még neked volt, érted volt, 
még te voltál benne: most is te simogattál, éreztem levegő-kezed az arcomon, ahogy 
beléptem. Aztán újra nálam. És végül írni kezdtem ezt a kis párórás naplót, beszá-
molót, utánad nézve, s találgatva, hogy hol jársz, mit csinálsz, gondolsz a vonaton. 
A tájat megnézni (mert te is azt teszed talán). Kimentem, de már egészen sötét volt. 
Borzasztó, hogy milyen hamar elválik az ember, hogy milyen teljesen elválik, ha tes-
tileg elválik! Mit ér az én minden érzésem és képzelődésem és megjelenítő erőm: 
csak nem vagy itt. S csak még rettenetesebb lenne ez a mostani fájdalmam, ha tovább 
tartott volna a válás, a kínlódás! Boldogtalan vagyok, mert egy vagyok. – Most hét 
lesz pár perc múlva. Földvár, Siófok táján lehetsz. Milyen jó mégis, hogy itt voltál.  
Különösen a tegnapi éjszaka boldogított. Az, bennem, teljesen zavartalan volt, s min-
dig megmarad. Öngyilkosnak kellene lennem, azonnal. Borzasztó volna a hosszú bú-
csúzás. – Egészen biztos, hogy szörnyű dolgok várnak rám, annyira érzem fenyege-
tésüket. Nem merek hazamenni Pestre, s nem élvezem már ezt a kis jó életet sem itt.
Összetört minden erőm. Nem miattad! Valószínűleg épp akkor, amikor megjöttél. 
Ittléted alatt még volt, ami miatt ne vegyem észre, még volt, ami zsongította, felej-
tethette. Édeském, megmentettél három napra, ezt is köszönöm. Iszonyú sorsom lesz, 
az van máris. Csak titkolják a hazulról jött levelek. Most teljes erővel kitört rajtam 
a gyötrődés: te se vagy, és semmi jó sem várhat. Mindig csak ígérem – fenyegető-
zöm? – hogy elmondom, milyen gondjaim vannak; s néha csakugyan mondhattam 
már egyet-mást; mégsem lehet sejtelmed a katasztrófa mélységéről és szélességéről, 
amely rám szakadt. Drágám, nem szabad gyűlölnöd még az otthonlevőket sem, senkit 
sem: mindnyájunknak rettenetes a keresztje, s nem lehet mást tenni, mint amit én tet-
tem és teszek: minden más még rosszabb volna. – A kis Zsuzsi cseléd most trillázva 
táncol végig kint a folyosón, azt hiszi, nem vagyok itthon, hogy egyedül van a házban. 
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De irigylem! Vaknak, süketnek, csacskának kell lenni, mennél kisebb porszemnek, 
hogy boldog lehessen – úgy-ahogy – az ember. – Most harangoznak hétre. – Hogy 
beszélgettünk, kissé mégis megnyugtatott. S most jön a vacsora, 8-kor a doktor; aztán 
altatót veszek be, s holnap – remélem – mégiscsak erősebb lesz az idegzetem. Nem 
fogok írni, míg nem látlak, (legfeljebb egy lapot az indulásom napját jelezni), – nem 
akarom zaklatni magamat. De ezt nem akartam elhallgatni előtted, ezt az estémet, ezt 
a nagy gyengeségemet, s hálámat és köszönetemet azért, hogy itt voltál s hogy eddig 
is szerettél. Nem írok megint, mondom, de egész héten ezt fogom érezni, amit most; 
csak nem ilyen heveny módon… Vacsora: Kocsonya, tea, fánk…

1/2 12 óra. Otthon vagy, már talán alszol is. Isten veled. Légy jó, okos és becsüle-
tes, s minden jó lesz.

Szeretettel: Lőrinc
Hétfő d. e.
Tűnődtem, feladjam-e bolond levelemet, feladom. Nagyon kiszolgáltatom vele maga-
mat. De megérdemled, ugye? Meg!

Szobádba ma idegen költözött, egy hentes Barcsról. Pont egy hentes. Tegnap éjjel 
hármasban nagy beszélgetést csaptunk Chrysostoma nővérrel. Most már sokkal ke-
vésbé látszik okosnak, akarom mondani: eredetinek; és roppant sokat levon értékéből 
a teljes elméletiség, tapasztalatlanság.

A gyönyörű idő tovább tart. Megyek fürdeni. De nem a tóban.
Megint rémálmaim voltak. De a nagy pihenő megerősített. Bírni kell mindent.
Kedden látlak. Fogadj úgy, ahogy szeretném.

Csókollak.
Lőrinc116

Erzsébet pedig hazaérkezése után, „Bp. 1949 II. 21. hétfő 1/2 11.” dátummal, „Szabó Lő-
rinc úrnak Szt. József panzió Hévíz Erzsébet kirnő út 5.” címzéssel – régi beidegzésé  hez 
híven, de új instrukciót is követve feladóként a fiát jelölve meg – köszönő levelet küld 
vendéglátóinak. Sokáig ez volt az egyetlen eredetiben fennmaradt kézírásos Korzáti-levél 
a költőhöz:117

Édes Lőrinc és Kálmán!
Rendben megérkeztem, itthon nem volt semmi baj. Egész úton fájt a szívem, könnyes 
volt a szemem és magukra gondoltam. Azután bánatomban megettem egy nagy bécsi 
szeletet, rá egy üveg sört, s így némileg megvigasztalódtam. Megérkezvén feladtam 
a lapokat, a bélyegezetleneket most, csak Kodolányi lapjával nem tudom mit csinál-
jak, a cím nincs rajta. Valahol igyekszem megszerezni.

Üdvözlöm a kis »szentet«, én is álmodtam, de ne meséljék el neki: láttam magam 
a tóban lubickolni, és nevetek mert csókol a víz, aztán a tó fölötti párában eltűnök. Hát 
ezt nem nehéz kianalizálni.

116 MTAKK Ms 4610/184–185.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 398–401.
117 A 2 fóliós levél fényképmásolata in: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, i. k. 44–45.; könyvben: Szabó Lő-

rinc: Huszonöt év, i. k. 491. A könyv írásakor dr. Tompa Kálmán levelei között olvashattam és fényképezhettük le.
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Fürödjenek, pihenjenek, hihetetlen jót tett nekem is ez a pár nap. Jó volt, kedvesek 
voltak.

Viszontlátásig.
Csók és üdvözlet

B.

Tökéletesen zárul az együttlét, összehangolt lélekkel jutottak túl a kezdetben feloldhatat-
lannak hitt feszültségen. A megérkezés előtti magázást felváltja a tegezés ismét, az „1949. 
február 23. este és éjjel” írott levéllel együtt elküldött vers pedig – amelyet a kedves után 
küld a költő levele mellékleteként, a füzet kockás lapján, kitépve, ezért hiányzik a füzet-
ből – éppen a testeknek egyességét megkoronázó lelkeknek egyessége:

Édeském,
megjött, s nagyon megörvendeztetett a leveled. Hát sírtál te is?! Velem is régen tör-
tént meg, hogy úgy fájtam, úgy könnyeztem, órákon át. Hétfőn írtál, kedden kaphat-
tad a levelemet, beszámolómat az első órák fájdalmáról. A doktor is meghatódott 
soraidon és köszöni üdvözletedet. Azt hiszem, mélységesen összebarátkozott mind-
kettőnkkel.

Akkor rögtön, vasárnap a levél megírása után, – nem: másnap délután egy verset 
kezdtem írni. Két napig írtam, bár szinte rögtön készen volt. És még ma, szerdán is, 
simítgattam rajta. Most készen van, úgy érzem. Sokszor kértél rá. Tedd el, a tiéd, a te 
tulajdonod.

Azóta nem történt semmi. Szobád lakója végleg eltávozott, most üres. Az egész 
ház üres különben. Tegnap este a főnöknő és Chrysostoma nővér viziteltek nálam, 
igen nagy barátságban. Később Kálmán is megjött, és 1/2 10-ig teologizáltunk. Be-
széltem a főnökasszonynak a Puskinról, (amely véletlen a táskámban maradt a le-
utazásomkor), s arra kértek, hogy olvassam fel nekik. Dr. Mollékkal kibővítettük még  
a kört, s ma este, vacsora után, házi kis irodalmi ünnepséget tartunk. Mulatságos együt-
tes: Szabó Lőrinc apácáknál Puskint olvas fel 1949. februárjában. Olyan boldogok 
ezek a nővérek, mintha mozielőadásra készülnének, úgy örülnek. Azt hiszem, befűtik 
a nyári ebédlőt s ott gyűl össze, aki ráér. Ha itt lennél, most meghallanád a közepét 
s a végét.

Az idő mindeddig gyönyörű maradt, s talán ma volt a legszebb. Délben újra a sza-
bad tóban fürödtem, s rád gondoltam; hazajövet aztán a terített asztalon itt várt a leve-
led, s benne az álmod. Elrepültél, mint a tó párái!… Nem repültél el, itt vagy…

Úgy látszik, pénteken éjjel megyünk haza, azzal a vonattal, amelyikkel vasárnap 
te mentél. Csak a busz indul innen jóval előbb. A többi éppúgy lesz, ahogy veled volt, 
a vonatút. Kivéve, hogy én nem fogok bécsiszeletezni s sörözni az étkezőben. A ha-
zulról jött levelek igyekeznek megnyugtatóak lenni, de bizonyos témák kerülése foly-
ton figyelmeztet egy s más rossz várakozásra; irodalmi, vagyis hát végeredményben 
pénzkeresési további megszorításokra.

Még valamit a versről. Úgy rémlik, mintha az előző levelemben ugyanerről be-
széltem volna folyton. Te bizonyára rá fogsz ismerni, hogy egy időnek, egy érzésnek 
a gyermeke mindakettő. És – – –

+++
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– – – Itt jöttek meg, sorban, a vendégek. Az első emeleti 6. számú szobában voltunk 
együtt, tíz apáca, a cseléd, és hét civil, férfi és nő, meg én. Rém fura volt, háremről-
miről beszélni ilyen sororok előtt. De nagyon tetszett nekik. Utána mindenféléről kér-
dezgettek még, a főnöknő is egész lázba jött. (Csak később hallottam, hogy a civilek 
közt volt egy ismeretlen házaspár; azt hittük, Mollék ismerősei; de nem azok; valakik 
a fővárosi segélyalaptól s pártemberek. Hogy kerültek ide, ki hívta meg őket?!) Kál-
mán hamar hazament ma, délelőtt kicsit tán meg is hűtötte a két teljes órás szabad für-
dés. Én csak 23 percig voltam a tóban.

Fáj elmenni innen. De egyrészt letelt az időm, másrészt károm van az itt-időzés-
ből: pénzt kell keresni valahogy, s azt csak Pesten tudok (ha tudok): vár Racine és vár 
Milton. (S ki tudja, milyen ismeretlen rossz…!)

Kedden látlak. Ha előbb, az csak kapkodás lehetne. Isten veled, édeském. Csókol-
lak. Szeretettel:

Lőrinc118

A hévízi emlék később is a megbékélés szavait váltja ki, egy összeveszés után a megbé-
kélést előkészítve: „egész éjjel ott kószáltál valahol a látóhatár alatt az eszemben, nem 
láttalak, de úgy éreztem folyton, hogy minden pillanatban előléphetsz álmomban, s foly-
ton vártalak. (Minek hallgassam el, ha így volt?!)”119 Végül is ennyi maradt az idillből. Az 
emléknek mégis volt ereje diadalmaskodni. Itt Hévízen. Bárha itt, az idill csúcspontján, 
a boldog eksztázisban kicsúszik a költő száján a végzetes szó is: „Öngyilkosnak kellene 
lennem, azonnal. Borzasztó volna a hosszú búcsúzás.”120 A férfi számára a kétségbeesés 
paroxizmusa, de csakis költészet – szerelme benne hallhatta személyes fátumát.

A versek. Ezúttal tehát – többi utazásától eltérően – nem valamilyen alkotói feladat ked-
véért szervezte meg a költő a vidéki zavartalanságot, hanem egy bizonytalan, szinte 
alkotásképtelen pillanatában baráti hívás parancsolta rá a váratlan kikapcsolódást. A bi-
zonytalanba indult, nagyobb munkát, terjedelmesebb fordítanivalót sem vitt magával. 
A termés csakis alkalmi versek sorozata lehetett. Akár a Válasz számára írt verssorozatok 
az előző két évben, az ekkor keletkezett versek is függetlenek egymástól; a közös leg-
feljebb a szonettforma bennük.

Elsőként két, Szabó Lőrincnél hagyományos témájú szonett keletkezik. Már idézett 
február 12-i levelében így ír róluk: „Olvasok, próbálok dolgozni. De nehezen megy. Még 
nem találtam közvetlen kontaktust a témáimhoz. S a témák? Ami eszembe jut; minden. 

118 A vers kéziratát lásd a 495. oldalon. MTAKK Ms 4610/186.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év,  
i. k. 401–403. A vers külön szerepel a nyilvántartásban: Ms 4610/3. Var. Mint jeleztem, az összetartozást Horá-
nyi Károly fedezte fel, lásd a 13. számú jegyzetet. A Vers és valóságban ezt írja a vers sorsáról: „A halála után 
került elő a leveles kofferből. Hévízen írtam. […] Hazautazása után soká néztem távozó autóbuszát – egész ha-
záig kísértem a vonatútját. A verset levélben elküldtem neki. Szépnek tartotta, de azt mondta rá, hogy túlságosan 
játékos és bonyolult a helyzetrajz.” (i. k. 145.)

119 Írja Szabó Lőrinc Igalból, 1949. július 12-én. MTAKK Ms 4610/189.; könyvben: Szabó Lőrinc: 
Huszonöt év, i. k. 406.

120 Az idézett február 20-i levélben. MTAKK Ms 4610/184.; könyvben: Szabó Lőrinc: Huszonöt év, i. k. 399.
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Két vers azonban úgy nagy körvonalakban már megvan; az egyiken harmadnapja dol-
gozom.”121

Ezt az utóbbit, A rossz szerető címűt ihlette az Anna-szerelem felizzó emléke: a Tompa 
Kálmán megőrizte füzet tanúsága szerint már 11-én készen volt.

121 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 78.
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A vers a vágynak, a ragaszkodásnak azt a teljességét jeleníti meg, amelyről a Tücsök-
zenének a „csodás” kedveshez kapcsolódó ciklusa vallott. De mennyi bizonytalanságot 
rejthet egyetlen szonett! Hiszen Szabó Lőrinc számára a múlt felidézése mindig is az 
emberi biztonság látomásának felépítését jelentette – a bizonytalan jelen ellenében; és  
a múltidézést mindig a jelenre utaló – beleépített-belerejtett – mozzanatok ellenpontozták. 
Ahogy a hévízi lét kiemeli a költőt a hétköznapok kusza zavarából, úgy emelkedik fantázi-
ájával is a múlt legidillibb pillanata felé. És ahogy a jelenbeli kikapcsolódás is csak véletlen 
ajándék, az álomkép is széttörik végül a pszichológiai realitáson: a „tűnt, gyáva, emberi 
dallam” a költő jelen állapotának mottója is lehet: „mi lesz ebből, milyen uj szörnyüség?”

A vers a Szabó Lőrinc Válogatott versei című kötetben nem szerepel, így a költő által 
korrigált, véglegesnek szánt nyomtatott szöveg nem maradt fenn. De a kötetben kiadatlan 
szonettet a költő átdolgozta; Összegyűjtött verseiben (1960) módosított szöveg jelent meg 
A gyáva szerető címmel, s ez a változat került át az ezt követő kiadásokba is (egészen az 
Unikornis és az Osiris kiadásában megjelent kiadásokig, ahol visszatértünk a költő 
ál tal korrigált Válasz-beli szöveghez). Az utolsó sorok – ezek térnek el leginkább a vers-
füzettől – így hangzanak:

mégis csak tőle hült bennem a hév,
s növő hiányként egyre hangosabban
szólt rám valami torz és gyáva dallam:
„Mi lesz ebből, milyen uj szörnyüség?!”

Az MTAKK-ban megtalálható az 1960-as kiadásban szereplő változatnak a költő által 
átjavított és véglegesnek szánt változata, eszerint egy következő kiadásban majd vissza 
lehet cserélni erre a szövegre a verset (lásd a 498. oldalon).122

A február 12-i levélben említett másik vers, Az eredmény című, lassabban formáló-
dik. (A hagyatékban is fennmaradt variánsa.) Természetesen hangolódik rá, hiszen „régi 
témám, a rosszindulat szerint »örök« témám, amit sokféle változatban feldolgoztam már: 
a folytonos munka, a hajsza a pénzért, a család eltartásáért” – mint írja róla a Vers és va-
lóságban (lásd a 499. oldalon).

Ami ezt megkülönbözteti a korábbi feldolgozásoktól, az talán éppen a hévízi idilli el-
lentét hatása: „Csakhogy ötven éves koromban már rájöttem, hogy ez is, így is érdemes 
volt.” Hogy a vers fedezete maradandó, az emlékezésben még hozzáfűzi: „És még inkább 
ezt érzem ma.”123 A kockás füzetbe február 13-i dátummal jegyezte le a költő, de a leírt 

122 Ms 2271/47.
123 Szabó Lőrinc: Vers és valóság, i. k. 175. Horányi Károly hívja fel a figyelmemet, hogy az egyik vers-váz-

lat gyűjteményben a Rossz férj panaszai variációjában már megjelenik a vers motívuma, a vershez készült jegy-
zetek között pár sor a későbbi, Hévízen 1949 februárjában keletkezett Az eredmény című verset előlegezi, elkép-
zelhető, hogy ezek a Rossz férjből kiselejtezett sorok épülnek utóbb az újabb versbe (MTAKK Ms 4651/282.):

Hol voltam? mit csináltam?
dolgoztam. Pénzzé változtam.
Befolytam a házigazda zsebébe házbérnek,
villanyt termeltem, mező
lettem kenyérnek,
– hogy éltek!
Ujjaim: öt gyertya
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szöveget szemmel láthatóan nem érezte véglegesnek: az ötödik sor első szavát (arattam) 
utóbb javítja át a végleges vetettem-re; a második sorban a csak dolgoztam helyett a kuli 
voltam megoldással kísérletezik. A vers indulata a Szabó Lőrinc-i költészet kezdetei óta 
ismerős. A mindennapi élet hajszájában őrlődő, elkeseredett rabszolgaember képe vis-
szatérő motívuma már a Kalibán (1923) és A Sátán Műremekei (1926) című kötetnek. 
Ismerős az elkeseredést feloldó megnyugvás is: a tudatos beilleszkedés a dolgok változ-
tathatatlan rendjébe (Különbéke kötet, 1936). A szonett csattanója azonban mégis csavar 
egyet a téma hagyományos feldolgozásán. Túl az elkeseredésen és túl a belenyugváson, 
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a lírai én mintha hátat fordítana az egésznek: akár A rossz szerető múltba révedő sze-
relmese, kilép a mindennapok rendjéből, és valami szépre vágyó szökevényként élvezi 
a puszta létezést, azt az egyszeri tényt, hogy a világon van. Ennyi maradt a diktatúrák 
korában a verseit a hivatalos kívánalmakból kivonó költő számára. És persze a betegsé-
gekkel egyre inkább küzdő öregedő embernek. Mindenképpen ekkor nemkívánatos „in-
dividuális” témák.

Hogy a költő bosszúságát növelje, a Válaszban megjelent szövegbe súlyosabb sajtó-
hiba csúszott: a költő maga hívja fel rá a figyelmet, Bernbe küldött, április 22-i levelében: 
„S ha már a versekről beszélek, hadd kérjem meg: a harmadik szonettben [„a második” 
Válasz-beli szonett az újraközölt Őszi meggyfa volt – K. L.] (»Az eredmény«) a harmadik 
sorban legyen szíves magának is, őneki is kijavítani a hibás »változtattam« szót arra, hogy 
»változtam«. A helyes szöveg tehát az, hogy: »Pénzzé változtam«. – Hogy ezekkel a saj-
tóhibákkal nem lehet végezni! Hogy is lehetne, ha az ember csak egy korrektúrát kap, 
a szedő viszont új hibát szed bele a javított sorba s azt már nem nézheti át a szerző?!”124

Az 1956-os kiadásban a végleges szöveg ezzel az utólag írt felütéssel kezdődik: „Hát 
– éltem! Eredménye?”

* * *

Az első két, személyes jellegű költemény után leíró versek következnek. 16-i, szerdai le-
velében ezt írja feleségének a költő: „Dolgozom is. Ha így megy (nagyon lassan), akkor 
viszek Sárközinének vagy öt-hat verset. Ennyin dolgozom egyszerre.”125 Ekkor keletkezik  
a Három szonett a téli Hévízről ciklus. A versfüzetben az első Hévíz, télen, a második Kád-
fürdő, a harmadik A tó, éjjel címmel és 14-i, 15-i, illetve 19-i dátummal szerepel. A ciklus  
elkészültekor, 19-én egy levelezőlapon elküldi feleségének is az első darabot („A túl-
oldalra leírok egy helyrajzi szonettet”126), majd a 23-i levelében így jellemzi a verse-
ket: „A küldött vers – hát persze hogy az csak 
afféle derűs realista-impresszionista kép. De 
igen jó, eleven. Két társa van, mind más és 
más hangú, s a három együtt már gazdag rajz 
belsőleg is.”127

A ciklus címét többször megváltoztatja  
a költő. Füzetünkbe eredetileg különálló szo-
nettekként jegyzi le három versét; a ciklus főcí-
mét és az alcímeket csak utóbb írja fel a Hévíz, 
télen című szonett előtti üres lapra: HÉVÍZ,  
I. A tó, reggel, II. Kádfürdő, III. A tó, éjjel.

124 MTAKK Ms 1375/46.
125 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 81.
126 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 82.
127 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84.
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Ez a beosztás végig megmarad, csupán a harmadik szonett címét változtatja meg az 
1956-os kötetbeli közlés alkalmával: A tó, éjszaka. A főcím a Válaszban már a napló-
szerűségre utaló Hévíz, télen lesz; a kötetben pedig általánosítóbb értelmezést kiváltóan 
a végleges címváltozat: Három szonett a téli Hévízről. Átformálja a ciklus külalakját is: 
a Válaszban még egybetördeli a tizennégy sort, az 1956-os kötetben már strófás tagolás-
ban közli.

Szövegét tekintve legtöbbet az első szonett változott. Már füzetünk is többféle va-
riációt tüntet fel: egy-egy kifejezést sokáig cserélgetett, mérlegelt a költő (lásd az 502. 
oldalon).

A 19-én levelezőlapra másolt tisztázat a versfüzetben olvashatótól csak írásjelekben 
különbözik, a Válasz-beli szöveg pedig abban, hogy a nyomda nem követi a költő helyes-
írását, egyéni ékezésmódját.

Annál jelentősebbek az 1956-os szövegmódosítások: a negyedik sorban őrült víz he-
lyett bolond víz áll, a kilencedik sorban szépségüket helyett habtestüket; az utolsó tercina 
első sorában a Lótusz nyit pírosan mondatot a költő Rőt lótusz a vizen-re cserélte, az utolsó 
sorban pedig a még vacog kifejezést írta a didereg szó helyébe.

A második szonett, a Kádfürdő játékos ötlet szülötte, s kevesebb igazításra szorult 
(lásd az 503. oldalon). A kézirattól eltérően a Válasz-beli közlés a szöveg régies hangula-
tát archaizáló írásmóddal erősítette: a nyomtatásban a c-ket tz, a cs-ket ts helyettesíti.

A harmadik szonett kézirata megegyezik a Válaszban közölt szöveggel, csak az ötö-
dik és a nyolcadik sorban szereplő jelzőket (jéghideg, csillagos) cserélte fel a költő, 
ezt a szándékát azonban már a kéziraton is jelezte (lásd az 504. oldalon).
Az 1956-os kötetben a címváltozáson kívül az első tercina utolsó sora – a vers 11. sora –  
módosul; a végleges változat: „habzás, ez a hófehér szárnyalás”.

* * *

„Írtam 7 verset is, a Válasz (tán utolsó) márciusi számában láthatod majd őket” – írja  
a költő február 22-én Baumgartner Sándornak.128 A verseket 19-én postázta („Sárkö-
zinénak feladtam hét verset, rábízva a korrektúrát” – tájékoztatja nyomban a felesé-
gét129), majd 21-én, hétfőn még egyszer megjegyzi: „A feladott darabokat ma kapja meg  
Márta.”130

* * *

Az első tíz hévízi nap terméséhez az eddig bemutatottakon kívül még két vers tartozik: 
a Körszivárvány (a versfüzet tanúsága szerint 16-án, szerdán keletkezett) és a Jég című. 
Ez az utóbbi nem szerepel a hévízi versfüzetben.

A Körszivárvány – mint az első sora jelzi – „meglepetés” a hévízi „helyrajzi szo-
nettek” írása közben: egy felvillanó emlék gyors megverselése (lásd az 505. oldalon).  
A leírt fényjelenséget talán éppen az előző évi debreceni repülőútján is újra megfigyelte 
Szabó Lőrinc. Erről az útjáról is berni barátnőjének számolt be, 1948. július 1-jén; Varga 
Irén ezekben a napokban épp itthon volt, a rokonainál Debrecenben: „28-i levele 30.-án 

128 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 465.
129 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 82.
130 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.



502



503



504



505



506

megjött. Akkor jöttem meg én is, és pedig épp Debrecenből! Mit szól hozzá? Ha szerdán 
délelőtt véletlenül felnézett az égre, mikor az a gép kétszer körülkeringte a várost, akkor 
– vegye tudomásul utólag – akkor engem is látott: abban a repülőgépben élveztem az uta-
zást már hazafelé. Négy napot töltöttem ott, s közben másfelet Nyíregyháza mellett. Lett 
volna időm bekukkantani magukhoz, hiszen még a Darabos utcán is jártam. Harmincéves 
érettségi-találkozónk volt.”131

A repülő régóta kedvenc közlekedési eszköze volt a költőnek: fiatalon Pest fölött száll 
(erről lelkesedik a Fény, fény, fény című kötet egyik verse, az Ima a repülőgépen, az em-
léket pedig a Tücsökzene Körrepülés című darabja idézi), 1936-ban külön ciklust szentel 
svájci repülőútjának (Reggeltől estig), 1942 őszén repülőn tér haza Weimarból. Útközben 
füzetbe jegyzi élményeit;132 a hazaérkezés emelkedett hangú ódát ihlet. Versét a költő 
életében nem publikálta; az óda Szabó Lőrinc fájdalmas hazaszeretetének is megrendítő 
dokumentuma:133

[Várj még, arany nap! Megszelidült a táj…]

Várj még, arany nap! Megszelidült a táj,
ezüst füzekkel fodros a Dunapart,
 ez már magyar föld, lent a mélyben
  megszaporodtak a búzatáblák.

Egedben szállok, szép, szomorú hazám,
de mintha most is itthoni gondolat
 emelne és nem a hideg gép,
  érzem a porodat, és nagyon fáj,

egészen máskép fáj a te életed,
a népedé, a kis, nyomorúlt tanyák
 világa, mint ahogy odakint fájt
  az örök emberi nyomorúság.

Ott vendég voltam, tetszeni kincs s erő
kifogyhatatlan, ünnepe várt,
 ami rossz volt, nem tartozott rám
  és cselekedni nem állt módomban.

131 MTAKK Ms 1375/36.
132 Egy pepita borítású spirálfüzetben jegyzi le úti megjegyeznivalóit, egyetlen összefüggő leírás a repülőút 

alatt készült; a füzet a PIM Kézirattár hagyatéki letétjében. Megjelent: Szabó Lőrinc: Búcsú Weimartól, Magyar 
Csillag, 1942. december 1. 387–397. Könyvben: uő: Emlékezések és publicisztikai írások, i. k. 679–692., a repü-
lőút leírása: III. Repülőgépen, 688–692.

133 MTAKK Ms 4651/114. 1–3. Lásd még az Egy eszmélet története: Szabó Lőrinc 1945-ös Naplója című 
fejezet 83. számú jegyzetét.
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Milyen más vagy te! Ahogy a hús tapad
az élő csonthoz, sorsod a sorsomat
 úgy öleli, táplálja… – Óh, van
  háboru s ünnep, az is van, itt is,

de más öröm, más háboru az, amely
itthon igazgat tömeget és egyént:
 ez kényszer, nem vendégszereplés,
  végzet ez, sors, kikerülhetetlen!

Itt kell dolgoznom. Itt vagyok itthon! Ez
a föld, ez a nép és a Ma a hazám,
 egy nap tüze alatt sok nép él,
  sok a szép és aki csak magának

akar valamit, örülhet, ahogy én
is örülhettem, de milyen üres az
 ilyen öröm s mily másképp dobban meg
  itthon a sziv, a szivem, mikor

lenézek és egy nyirfaerdőben
látom a nyájat s a kondást
 látom a szépet bennük
  és a nyomort, mely a szegényt kínozza.

Itt kell dolgozni, itt vagyok itthon, itt
van elsősorban a harcterem:
 a többi csak vendégszereplés
  csak itt van reményem s jogom cselekedni.

Várj még, arany nap! mindjárt elérjük
Budapestet, már látszik a Jánoshegy,
 egy házban ott vannak a gyerekeim,
  egy sir ott várja a csontjaimat.

A Körszivárvány látomása – a szivárvány nemzetiszínűre stilizált íve – ezt a hazaérkezést 
juttathatta eszébe. Hiszen a vers alaptémája az akkori hazatérést a Magyar Csillagban 
leíró esszéjében már szerepel (mint erre Lengyel Tóth Krisztina hívja fel figyelmemet): 
„Felhők felett járunk. Félnyolckor indultam Berlinből és féltizenkettőre Budapesten le-
szek. Az imént, jobbra és kissé a gép mögött és alatt, tehát szemközt az alacsony nappal, 
furcsa fénygyűrű tündökölt. Körszivárvány? Sose hallottam, hogy ilyesmi is van. Pedig 
ez az volt. S mintha fényszóró lőtte volna a párás égre. Alattunk havas téli táj: a felhők 
felülről és napban. A lentiek számára most ennek a felhőrétegnek piszkos-szürke és nap-
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talan alja az ég; nekünk második egünk van és ez az igazi: a kék, a közönséges.”134 Han-
gulatilag-tartalmilag pedig a vers az előző év termésének olyan darabjaihoz kapcsolódik, 
mint a „Kis nép fia” vagy A budai Várban: a nemzeti lét alakulásán meditáló szonettek 
sorába.

De – ismerve a Szabó Lőrinc-vers egymásra épülő, egymást takaró jelentésrétegeit –  
nem lehetetlen, hogy a szonett egyúttal rejtett üzenet – a megszólítás is erre utal – a tá-
volbeli ismerősnek. Ahogy a Bernbe küldött magyar nyelvű naptár révén Vele igyekezett 
tárgyi kapcsolatba kerülni a költő, kedveskedő jeladás volt talán a nemzetiszínű kép is.

A hatodik sorban szereplő ezalatt valamennyi közlésben azalatt. A kötetben a vers 
keletkezési ideje tévesen 1948. A végleges változat két helyen tér el a versfüzetbeli kéz-
irattól és a Válasz-beli szövegtől: a tizenegyedik sor elején amit helyett melyet áll, az 
utolsó másfél sor pedig átdolgozva így hangzik:

         Ma eszembe jutott,
s hogy elmondtam, egész boldog vagyok!

* * *

„Dolgozni nem tudok, a feladott darabokat ma kapja meg Márta, elküldésükkel egyszerre 
összeestem, semmire nincs kedvem, erőm” – írja Szabó Lőrinc haza, a Korzáti Erzsébet 
távozása utáni délelőtt.135 A Pestre küldött versek két hónap múlva jelennek meg; a költő  
nyugtalan várakozásáról a Bernbe írt levelekből értesülhetünk. „Verseim, mint írtam, 
esedékesek a lapban – jelzi április 12-én –, februáriak, a lap azonban egyre késik, noha 
a márciusi–áprilisi dupla szám ma talán már mégiscsak megjelent.”136 Majd április 22-én: 
„Lehet, hogy egyidejűleg – végre! – megkapja a Választ is; ma megjelent a duplaszám, 
kettőt küldettem. Ebben az itteni félnyaracskában már egészen groteszkül hatott rám, vagy 
majdnem groteszkül, hogy olyan »hideg« verseim vannak benne. Persze ezek még feb-
ruáriak.”137

És ezzel látszólag – a költőre figyelő kortársak, barátok szemében – véget is ért a „hé-
vízi kaland”. A Válasz ezután megjelent, valóban utolsó számában már nincsen új Szabó 
Lőrinc-vers: az újabb hévízi szonettek meg a nyáron Igalon és Bernáthéknál Kiskőrösön 
írott versek a következő években sehol sem jelenhettek meg. A költő újrajelentkezésekor, 
1954-ben első jeladásként megjelenő versek közül majd éppen az utóbbiak közül kerül 
az olvasók elé három (az Ébredés, a Kisörsi nádas és a Július csatája) a Csillag júniusi 
számában, illetőleg az Irodalmi Újságban.

* * *

Mégis, az utolsó hévízi napokban valami még történt a költő műhelyében. 23-án, szerdán 
ezt írja feleségének: „Unalmamban megint sikerült írnom egy keveset.”138 Ez az „egy 
kevés” – három szonett. Kettő közülük A huszonhatodik év két legrégibb darabja. Mind-

134 Lásd e fejezet 132. számú jegyzetét.
135 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 83.
136 MTAKK Ms 1375/45.
137 MTAKK Ms 1375/46.
138 Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet, i. k. 84.
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kettőt megelőzi azonban az Ébredés előtt, amely a hévízi versfüzet tanúsága szerint már 
február 21-én készen volt.
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Keletkezése pontos körülményeit, indítékait nem ismerjük, nem tudjuk, ki volt az, akinek 
a megudvarlását a költő végül is megalázónak érezte, s azt sem tudjuk, friss élményre 
utal-e a vers, vagy álom idézte jelenetre netán. Szabó Lőrinc megfeledkezett a szonett-
ről, nem publikálta, sőt a kéziratát sem őrizte meg, így Összegyűjtött versei kötetébe sem 
került be. Valószínűleg nemcsak a feleség előtt, de A huszonhatodik év akkor még élő 
hősnője előtt is titkolni akarta a költő. Ez a „titkos cenzúra” okozta a vers ismeretlensé-
gét, mint ahogy Vas István találóan jellemzi a költemény sorsát egy rádióbeszélgetésben. 
A vers rangját is ő határozza meg ugyanitt, a költőtárs érzékenységével: „Szabó Lőrinc 
egyik legjobb szonettje, érezni rajta a nagy angol barokk költők közellétét, akik akkor 
jelentek meg Magyarországon,139 és aztán a végén, ahogy ebből a John Donne-i barokk 
szenvedélyből hirtelen visszatalál a maga jellegzetes közbeszédébe, az remekmű, igazi 
Szabó Lőrinc-i remekmű.”140

* * *

A következő vers, a Vezeték február 22-én keletkezett (s nyolc év múlva lát majd napvilá-
got A huszonhatodik év 4. szonettjeként), de mintha ugyanabban a lélekállapotban fogant 
volna, mint az Ébredés előtt: elvontabban, általánosabb igénnyel ismét a személytelen 
vágyról szól, amely rejtelmes erejével természeti lénnyé igázza az embert.

Pedig a tizennégy sor látszólag régi Szabó Lőrinc-i eszmét fogalmaz újra: a testi sze-
relem pillanataiban a szeretők kozmikus erőket kapcsolnak össze. Ahogy a Tücsökzene 
– ki tudja, Anna- vagy Erzsike-verseinek141 – egyik mesterdarabja, a Kettős hazánk vég-
leges formába önti a gondolatot:

        mögötted a,
mögöttem a titok: szent árama
tölt ki s csap át rajtunk valaminek,
ami tán a legszemélytelenebb
az egész életünkben. Te, tudod,
hogy te nem te vagy, én nem én vagyok?
Kapcsolók mindaketten! Utazunk,
tán a kéjes villamosság vagyunk,
az ízünk fény, tapintásunk zene
s kettős hazánk egy csillag belseje.

De a Hévízen írt szonettben ugyanez a gondolat más hangsúlyt kap: a kozmikus erők 
működése nem a csillagmindenséggel, hanem a rettenetes természettel kapcsolja össze az 
embert. Az élővilág barommal, behemót szörnnyel, buta vakondokkal és pici muslincával 

139 Vas István „angol bombaverésben” fordítja, az utóbb, 1946-ban, a Officina kiadásában az ő fordításában 
és bevezetésével kétnyelvű kiadásban Angol barokk líra címmel megjelentetett kötetet.

140 Vas István: Költői szabadság, függetlenség, szuverenitás – alázat. Beszélgetés Domokos Mátyással. 1982. 
Kötetben: Uő: Igen is, nem is. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1987. 355.

141 Baránszky-Jób László idézett emlékezésében a titokzatos hölgyhöz írottként jelzi (lásd a 98. számú 
jegyzetet) és ekként értelmezem én is Az összegezés ideje című monográfiámban, a Vers és valóságban Szabó 
Lőrinc itt nevet nem jelez, de az előző, ezt felvezető versekben Erzsikére vonatkoztatja emlékezését (i. k. 257.).
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népesül be, a közösség pedig – a termeszek sokasága. A huszonhatodik év egyik elsőként 
keletkezett szonettje a személytelenség gyönyörét-undorát verseli meg…

A vers 1957-ben megjelent szövege, amelyet a költő még korrigált, három helyes-
írási módosítástól eltekintve megegyezik a kéziratéval: a második sort kettőspont helyett 
pontosvessző zárja, a harmadik sorban a Hatalom szó kis kezdőbetűvel szerepel, a tizen-
egyedik sorban vessző került a gondolatjel elé.

* * *

Szabó Lőrinc lírájában minden vers életösszegzés, életértelmezés, az adott pillanatban 
végleges érvényű, még ha a következő vers nyomban szembeszáll is az előzővel. A hu-
szonhatodik év gépelt kéziratának azon példányán, amelyet Korzáti Erzsébet fia őrzött 
meg, a 3. szonett, a Képzelt képzeleteddel keltezése: „49. II. 22.” A lírai rekviem egyik 
legszebb, legbensőségesebb darabja, amelynek soraiban az egész szonettsorozat ihlete, 
szemlélete benne rejlik, egy napon keletkezett tehát a kétségbeesett-gunyoros Vezeték-
kel. De talán ez a Szabó Lőrinc-i líra legnagyobb csodája: a felszárnyalás a dühök, hideg 
indulatok régióiból a megrendítően személyes öröm, a megrendítően emberi fájdalom 
magasságába.

A Képzelt képzeleteddel nem maradt benne a hévízi verseket őrző füzetben. Tekintsük 
ezt a véletlent jelképesnek: keletkezésével már a „huszonhatodik év” története kezdődik.

* * *

A hévízi napok az idillt jelenthették a pokolban. Az átmenetet a pokol két válfaja között. 
Ekkorra Szabó Lőrinc már túljutott a személyes kirekesztődésen, már nem háború előtti 
dolgokra gondolva mellőzik a költőt. Azt a köztudat már elintézettként kezeli. Németh 
László pontosan jellemzi ezt a helyzetet egyik Sárközinéhez írott levelében: „Az áprilisi 
Válasz énnekem tetszett; még Szentkuthy bolondsága és Márkus tanulmánya is. A leg-
szebb persze Sinka első verse volt. Szerkesztői tanácsokat nehéz adni. Az embereknek 
igazuk van akkor is, amikor fasisztáknak, akkor is, amikor kommunistáknak mondják 
magukat. »Fasiszták«-at is közölnek s a lap irányát Révai (illetve az ő engedélye) szabja 
meg. Ha ez zavarja: tán ki kéne tenni a fasisztákat s nem foglalkozni napi politikával. Az 
Isten is volt olyan könyörületes, hogy az elkárhozottaknak külön helyet adott. Miért akarja 
maga, hogy a pokol és menny – kínt és gyönyört fokozni – összekeveredjék? (Ez nem vo-
natkozik Szabó Lőrincre és Sinkára, ők már a purgatórium csúcsára értek!)”142

De a Németh László-idézet már a jövőbe tekintően is figyelmeztet: a diktatúra vá-
logatás nélkül rekeszti ki mindazokat, és szünteti meg az „engedélyeit” azoknak, akik 
nem vállalják a „kommunistaságot”. Ekkor már ez némítja el Sinkát és Szabó Lőrincet 
szintúgy, mint sokakat azok közül, akik 1945 után az irodalmi élet élvonalába kerültek 
baloldaliként, polgári humanistaként. Maradt számukra ugyan választási lehetőség, de ez-
zel élni nem akartak. Jobb esetben megmarad a műfordítás lehetősége, és elkövetkezett az 
előadók és társszerzők ideje – Mándy Iván megnevezésével.

Szabó Lőrinc már ezt az újabb poklot jellemzi a Baumgartneréknak Igalra küldött 
egyik levelében: „Minden összeomlott, ez az én egész régóta – prolongált életem – hal-
doklásom, családi életem, lakásom, munkáim: nem bírom tovább. Kiszárították köröttem 

142 Menedékház. Sárközi Márta emlékkönyv. Szerkesztette Széchenyi Ágnes. Magvető, Bp., 2004. 323.
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– nem a tavat, de a végső kis pocsolyát is, most aztán végsőket hápogok, és csak röhögök 
mindenen és legyintek. Innen magyarázd, ezzel, a levelem kezdetét: hát persze hogy jó 
volna veletek lenni – köszönöm az új hívást! –, de nem ez kéne nekem, nem segít már én-
rajtam semmi. Minden eremet lekötötték, slusz, pasz! Lehet az is, hogy ma különlegesen 
érzékeny vagyok és túlzok. De nem, nem, ilyen vagyok én mindig, csak máskor jobban 
sikerül hazudnom, tettetnem, alakoskodnom. Egye meg a fene az egészet!”143

143 A levél a Baumgartner család tulajdonában, kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, i. k. 446–447.
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Archívumok és leggyakrabban használt  
szövegkiadások, monográfiák

Munkám elvégzésében sokan támogattak, legtöbbjüknek nevét az adott helyen feltüntet-
tem. Ezenkívül szeretnék köszönetet mondani G. Szabó Lőrincné Blazovits Évának és 
Gáborjáni Szabó Rékának, Szabó Lőrinc örököseinek, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára osztályvezetőjének, valamint a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Könyvtára osztályvezetőjének, Varga Katalinnak, Rozsondai Ma-
rianne-nak, Nagy Csabának és osztályaik munkatársainak, valamint a kollegiális együtt-
működésért Körmendy Kingának, Botkáné Lakatos Évának, Kemény Arankának, Kontor 
Istvánnak, Lipa Tímeának és Tóth Mariann-nak. Köszönet az idegen nyelvű (angol, finn, 
francia és német) szövegek műfordításáért: Ferenczi Lászlónak, Hell Juditnak, Kiss End-
rének, Lénárt Leventének, Nagy Juditnak, Szele Bálintnak, Szemán Renátának, Szopori 
Nagy Lajosnak, Tóth Szilviának. Könyvem zárásakor igen fontos adalékkal segített Craig 
McKay, aki jelenleg a svéd külügyminisztérium megbízásából a Wallenberg-kérdés kuta-
tója. Külön köszönetet mondok Horányi Károlynak, a Szabó Lőrinc Kutatóhely munka-
társának, aki munkám során végig áldozatkész segítőm, kontrollom és tanácsadóm volt.

MTAKK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára
PIM Kézirattár = Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára
Szabó Lőrinc Összes versei = Szabó Lőrinc Összes versei. A szöveggondozást végezte 

Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina, javított kiadás, Osiris Kiadó, Bp., 2003. 
1–2. kötet

Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek = Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek. Válogatta, 
sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1974.

Szabó Lőrinc: Harminchat év, 1. kötet.= Harminchat év. Szabó Lőrinc és felesége levele-
zése (1921–1944). Sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt, 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989.

Szabó Lőrinc: Harminchat év, 2. kötet = Harminchat év. Szabó Lőrinc és felesége levele-
zése (1945–1957). Sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt, 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 1993.

Szabó Lőrinc: Huszonöt év = Huszonöt év. Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet 
levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Kabdebó Lóránt és Lengyel 
Tóth Krisztina, Magvető, Bp., 2000.

Szabó Lőrinc: Vers és valóság = Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és meg-
jegyzések. A szöveggondozást végezte Lengyel Tóth Krisztina, a jegyzeteket készítette 
Kiss Katalin és Lengyel Tóth Krisztina, Osiris Kiadó, Bp., 2001.

Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz = Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és 
védőbeszédek 1945-ből). Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Kabdebó 
Lóránt, Magvető, Bp., 1990.

Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások = Szabó Lőrinc: Emlékezések és pub-
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licisztikai írások. A szöveggondozást végezte, a jegyzeteket készítette és az utószót 
írta Kemény Aranka, Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben = Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az 
életemben. Válogatta, a szöveget gondozta Steinert Ágota, Magvető, Bp., 1984.

Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas = Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szar-
vas. Válogatott prózai írások. Szerkesztette Bognár József. Magyar Fórum Kiadó, Bp., 
1994.

Ne panaszold a magányodat! = Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése 
Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957. Sajtó alá rendezte, az 
előszót írta és a jegyzeteket összeállította Horányi Károly. Argumentum, Bp., 2002.

Érlelő diákévek = Érlelő diákévek. Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc 
pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről. Összeállította, válo-
gatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda Iroda közös kiadványa, Bp., 
1979. [valójában 1980. január 21.]

Illyés Gyula: Szabó Lőrinc = Illyés Gyula: Szabó Lőrinc vagy: boncoljuk-e magunkat 
elevenen? Alföld, 1956. 2. szám, 55–72. és Szabó Lőrinc Válogatott versei beveze-
tőjeként: Bp., Magvető, 1956. 5–48. Kötetben Uő: Ingyen lakoma 1–2. Bp., 1964. 
2. kötet 190–238.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek = Illyés Gyula: Naplójegyzetek (1929–1945). Válogatta, 
szerkesztette, sajtó alá rendezte Illyés Gyuláné. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1986. 
349–350.

Steinert Ágota: Küzdelem a harmóniáért = Steinert Ágota: Küzdelem a harmóniáért. 
Szabó Lőrinc költői világa. ELTE bölcsészdoktori értekezés, Bp., 1971.

Rába György: Szabó Lőrinc = Rába György: Szabó Lőrinc. Akadémiai, Bp., 1972. (Kor-
társaink)

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede = Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó 
évtizede. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970.

Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke = Útkeresés és különbéke. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Bp., 1974.

Kabdebó Lóránt: »A magyar költészet az én nyelvemen beszél« = Kabdebó Lóránt:  
»A magyar költészet az én nyelvemen beszél« (A kései Nyugat-líra összegződése 
Szabó Lőrinc költészetében). Argumentum, Bp., 1992.

Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett = Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett. Koz-
mosz Könyvek, Móra Kiadó, Bp., 1983.

Hausmann, Frank-Rutger: „Dichte, Dichter, tage nicht!” = Hausmann, Frank-Rutger: 
„Dichte, Dichter, tage nicht!” Die Europäische Schriftsteller-Vereinigung in Weimar 
1941–1948. Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, 2004.

Szabó Lőrinc füzetek 1. = Szabó Lőrinc füzetek 1. Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl 
Rothe kapcsolatának irodalmi térképe. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának Szabó Lőrinc Kutatóhelyének sorozata, sorozatszerkesztő Kabdebó Lóránt, 2000. 
3–74. A témát utóbb publikálta még a Kakanienrevisted internetes folyóiratában: 
Noémi Kiss: Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwi-
schen Szabó Lőrinc und Carl Rothe. www.kakanien.ac.at /beitr/fallstudie/Nkiss1pdf 
/15/04/2002. A költő hagyatékából a Petőfi Irodalmi Múzeumba került gépirati má-
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solatait, és az elküldött leveleket is figyelembe véve újraközli a Kakanienrevisted in-
ternetes folyóirata: Briefe von Carl Rothe an Lőrinc Szabó und Lőrinc Szabó an Carl 
Rothe. Edition: Ursula Reber (Wien), Lektorat: Angela Eder (Wien), Recherche: Noemi 
Kiss (Miskolc): www.kakanien.ac.at /beitr/materialen/UReber1.pdf /20/04/2002.

Szabó Lőrinc Füzetek 3. = Szabó Lőrinc könyvtára. I. Magyar szerzők művei. Forgács 
Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a be-
vezetőket írta Buda Attila.

Szabó Lőrinc Füzetek 6. = Szabó Lőrinc könyvtára. II. Külföldi szerzők művei. Forgács 
Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a be-
vezetőket írta Buda Attila.
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Áchim L. András  114
Ady Endre  30, 40, 81, 92, 96, 99, 157, 226, 263, 

284, 297, 299–300, 306, 323
Aggházy Kamill  185
Alexandrosz, III. (Nagy Sándor), makedón király  72
Almássi Gusztávné  313, 351
Ambrus József  348
Andréka főkapitány  285
Angelus Silesius  24
Angyalosi Gergely  43
Anna („Aunt Anna”)  10
Anna főhercegné (Dóra)  168, 201, 211, 218, 451, 

459, 484–485, 496, 510
Antal Helén  482
Antal István  33, 182, 187, 268, 279–280, 311
Apáthi Imre  35
Áprily Lajos  189
Arady Erzsébet  213
Aragon, Louis  445
Arany Bálint  22, 328
Arany János  207, 225, 281
Aranyossy Pál 356, 366, 384, 441
Asbóth Aladárné  449
Ascher Oszkár  30, 285–286, 385
Asztalos István  22, 328
Attila, hun fejedelem  85
Auer Pál  216
Avar László  127

Babics Antal  162
Babits Mihály  17–20, 29–31, 39–40, 45, 64, 67, 74, 

157–158, 160, 163, 207, 224, 229, 249, 263, 
281, 284, 288, 294, 299, 301, 322–325, 327, 
333, 335, 353, 364, 409, 426, 451, 454, 461, 
466, 469, 475

Babits Mihályné lásd Török Sophie
Bacon, Francis  443
Bacsó Béla  43
Bagrjana, Eliszaveta  33, 274
Bágyoni Váró András  204, 331
Bajai Imréné (Rózsika)  477–478
Bajcsy-Zsilinszky Endre  31, 101–104, 106–109, 

112–114, 129, 291, 351
Bajor Gizi  150, 183, 185
Bakó József  356
Bakos Ákos  40

Bakos Endre  464
Baksa Soós Lászlóné (Stefi)  347
Baky László  22, 328
Balás-Piri László  348
Balassa Imre  20
Balassa Pálné  384, 392, 398
Balázs Béla  450
Balázs József  346, 349
Bálint György  102
Bálint Lajos  298
Balla István  395
Balla Pál  395
Balogh József  214
Bandi lásd Vékes Endre
Bánki Róbert  348
Bányai Elza (Zorka)  18
Barabás Loránd  381
Barabás Tibor  372, 373, 451, 456, 480–481
Baránszky-Jób László  53, 470, 484, 510
Baranyai Zoltán  380
Baranyai Zoltánné (Erzsike)  351, 380, 383, 398
Baráth Tibor  348
Barcs Imre  40
Bárczi Katalin  225
Bárd Ferenc  313
Bárdos Artur  29
Bárdossy László  124
Bárdossy Lászlóné  451
Barna Jenő Jakab  381
Barsi Gábor  22, 328
Barthou, Louis  108
Bartók Béla  68, 213, 352, 423
Basch Edit  425
Basch Ilona  425
Basch Lóránt  425–427, 457
Bassola Zoltán  351, 378, 399, 396, 417–418, 399
Baudelaire, Charles  17, 20, 29, 33, 63, 67, 160, 164, 

195–196, 322–323
Baumgartner Sándor 464, 465, 480, 501
Bay Zoltán  17
Beck Sándor  128
Bécsy Tamás  95
Békés István  445
Béldi Ákos, uzoni  215
Béldi Ákosné  gr. Bethlen Ella  215
Béldi Margit, uzoni  214–215
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Béldy Alajos  395
Bella Andor  180
Belsamo, Giuseppe (Cagliostro grófja)  255
Bencze Tibor 130
Benedek Marcell  300
Benn, Gottfried  10, 15, 24, 39
Beregfy Károly  148
Beregi István  128
Berényi Gábor  13, 262
Bernáth Alice lásd Bernáth Aurélné
Bernáth Árpád  9, 255
Bernáth Aurél  35,, 385
Bernáth Aurélné (Bernáth Alice, Pártos Alice)  35, 

425, 457, 460
Bernáth Mária (Marili)  460
Bessenyei József  171
Bessenyey Lajos  348
Bethlen Ádám, gr.  217
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem  16, 28, 139
Bethlen István, gr.  101, 214
Bethlen Margit, gr.  140, 451
Betlen János  206
Bibó Lajos  22, 328
Bihari József  90
Bihari Sándor  36
Bikfalvy Miklós  317
Bilkei Papp Lajos  384, 459
Bilkei Papp Zoltán  384
Blasszauer Róbert  376
Bobori György  348
Bocskai István, erdélyi fejedelem  139
Boczonádi Szabó Imre  348
Bodenstedt, Friedrich  340
Bodnár István  348
Bodó Béla  378, 384, 391–393, 396–397,  

400
Bodoki Markovics Ilona  317
Bodor György  104
Bognár József  120, 296, 514
Bohr, Niels  19
Bokor László, 296
Bolgár Elek, 451
Bonhardt Attila  122
Bora Jenő, nagybaconi  336
Borbély Andor  84, 348
Bornemisza Gábor  336, 348
Boross Elemér  356
Bóka László  372–373, 446, 450, 455–457
Bókay János  124, 183
Bóth Klári  94
Botka Ferencné Lakatos Éva  167, 204, 513
Bölöni György  299
Bözödi György  22, 328
Braun, Eva  206

Brecht, Bertolt  74–75, 225
Bresztovszky Ede  348
Brinckmann, Albert Erich 264
Bródy László  356–357
Bródy Sándor  307
Browning, Robert  29, 443
Brutus, Marcus Iunius  189
Brüll Dániel  378–380, 384, 390, 392–393, 395–396, 

400
Brüll Etelka  308
Brüll István  379
Buda Attila  515
Buday Zoltán  128–129, 134
Buddha  239–240, 473
Bula őrnagy  164
Burns, Robert  35, 307, 466
Byron, George Gordon, Lord  32, 338

Caesar, Caius Iulius  72, 189–190, 258
Calderón de la Barca, Pedro  273
Caligula, Caius Caesar  54
Carducci, Giosuè  307
Carossa, Hans  143, 179–180, 182, 269, 272, 

274–275, 284, 410–411
Carroll, John  53
Catullus, Caius Valerius 307
Chamberlain, Neville  253
Chamisso, Adalbert von  208
Chaplin, Charlie  208
Chénier, André Marie de  307, 350, 363
Churchill, Sir Winston  206
Chrysostoma nővér lásd Radich Márta  474–476, 

490
Claudius, Hermann  143
Coleridge, Samuel Taylor  17, 20, 29, 160
Croce, Benedetto  49
Csák Géza  448
Csanak Dóra, F.  106
Csatay Lajos  148, 151
Csathó Kálmán  148
Csávossy László  348
Csehi Ferenc  348
Csekey István  168–169, 177, 179
Cselle Lajos  348
Csicseri-Rónay István  348
Csikós Jenő  151–153
Csikós László 151
Csilléry András  348
Csobán Endre  311
Csokor, Franz Theodor  32
Csorba Csilla, E.  466
Csörgő Erzsébet (Augustina nővér)  474
Csuka Zoltán  124
Curel, François de  34
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Cusanus, Nicolaus
Cziegler Ernő, 401

Dach, Simon  307
Dálnoki Miklós Béla lásd Miklós Béla, dálnoki
Dálnoki Veress Júlia  185
Dalos György  340, 481
Dancs (?) igazolóbizottsági tag  401
Dante Alighieri  120, 282
Darvas János  33, 105, 150, 348
Darvas József  363, 370–371, 397, 482
Deák Zoltán  321
Dehmel, Richard  307
De Ruyter Mihály (Ruyter, Michiel Adriaanszoon 

de)  210
De Sgardelli Caesar  185
Déry József  313, 376
Descartes, René  259
Devecseri Gábor  22, 377, 445–446, 457, 462–463, 

466
Dickinson, Johann Casson  213–215, 218, 220–221, 

223
Dickinson, John, jr.  221
Dickinson, Michael  214, 223
Dienes Andor  185
Dienes László  29, 158, 451
Dietrich, Otto  253
Diószeghy Miklós  286
Dobándy Károly  380, 384–385, 392, 398
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Dobos Marianne  5, 211–212, 214–218, 247, 343, 
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Dohnányi Ernő  348
Domokos Mátyás  27, 510
Domokos Péter  170
Donáth György  22, 328
Donne, John  510
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Drinkwater, John  307
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Eskola, P., finn geológus  186
Euripidész  307
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Faludy György  74
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Farkas Ferenc, zeneszerző  35
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436–437

Feleky Géza  286, 288
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Felszeghi Sára  27, 162, 457
Fenyő László  109, 388
Ferenczi László  41, 89, 171, 224, 254, 513
Ferrero, Guglielmo  41, 89
Fessler Ignác Aurél  168
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A szerzõ a klasszikus magyar költõ pályájának monográfikus bemu-
tatása, költészetének poétikai feltárása után a fél évszázados munkás-
sága során összegyûjtött dokumentumok, írásos és szóbeli emlékezé-
sek alapján elkészítette Szabó Lõrinc életrajzi megnyilvánulásainak
szembesítését korával és az utókor ítéletével. Az életrajz neuralgikus
pontjait veszi számba: A Vezér címû vers történetét és utóéletét, az új-
ságíró németországi riportjait és elõadói útjait, katonaságának viszon-
tagságait, véleményeit a zsidóság szerepvállalásáról, valamint aktív
mentõként való szereplését a vészkorszak idején; barátságai alaku-
lását: létrejöttét, megszakadását, újraszövõdését és megint mások-
nak létrejöttét. Munkájáról a szerzõ a következõképp nyilatkozott:
„Az évtizedek során állítottam össze ezt a dokumentumkönyvet, egy
ember ellentmondásos megnyilvánulásainak felmutatását a harmin-
cas évek közepétõl-végétõl a negyvenes évek végéig. Adhattam
volna címül: Egy Szabó Lõrinc nevû ember életrajza a nácizmus 

és a bolsevizmus korszakában. Ahogy a németek feldolgozzák
Heidegger filozófiája és Gottfried Benn költészete mellett személyes
életrajzát is, úgy készítettem el Szabó Lõrinc megnyilvánulásainak
dokumentációját. A szakma érdeklõdése, kollegáim biztatása kísérte
munkámat. Úgy vélem, mostanra elérkeztünk ahhoz a történelmi táv-
lathoz, amelyben megszólaltathatóvá válnak a valaha kimondott vagy
leírt szövegek, ugyanakkor mindezek még nem csak valami régmúl-
tat idézõ történészi leírásként jelenhetnek meg, hanem a mai olvasó
érdeklõdésére, figyelmére is igényt tarthatnak. Teljességre töreked-
tem, és magyarázatok helyett a szövegeket engedem beszélni. A pro
és kontra megnyilvánulásokat ítélje meg maga az olvasó. A magam
munkájának az összegyûjtést és a körülvevõ konkrét események le-
írását tartottam.”

A könyv középpontjában Szabó Lõrinc elõkerült 1945-ös igazolási
eljárásainak jegyzõkönyvei állanak: ez adja a könyv dramaturgiáját,
amely vissza- és elõretekintést egyként lehetõvé tesz. Ugyanakkor
az igazolással megszületõ kompromisszum egyben a huszadik szá-
zadi hazai gondolkozási és politikai tájékozódás lezáratlanságának
dokumentálása.
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