
ADATTÄR 

Szabolcsi Miklós 
SAITOS GYULA JÓZSEF ATTILA — KÉZIRATAI 

József Attila költői-emberi fejló'désének alaposabb megismerése szempontjából 
nagy értékű kéziratokat volt alkalmunk feldolgozni. 

A kéziratok tulajdonosa a fiatal József Attila egyik legközelebbi barátja, pártfogója, 
Saitos Gyula, a Makói Friss Újság volt szerkesztője. 1922 végétől 1923 közepéig a fiatal gimna
zista-költő szinte naponta együtt volt vele.1 A fiatalember több verse eddig is ismert dedi-
kációjában tett tanúságot barátságáról és hálájáról. 

Saitos Gyula most szíves volt a tulajdonában levő József Attila-kéziratokat a filológiai 
kutatás rendelkezésére bocsátani. 

A Saitos Gyula tulajdonában levő József Attila-kéziratok két teljes füzetet, két külön
álló kéziratot s egy levelet tesznek ki. 

I. 
Az 1. sz. füzet barna borítólapján áthúzott írású vignetta tanúskodik róla, hogy erede

tileg Kesztner Zoltán II. gimn. tanuló 1921/2. évi földrajzfüzete volt. A barna borítón Saitos 
írásával: József Attila: Versek indulója. Makó, 1921. (A versek nagy része valójában 1922—23-
b ó 1 való). 

A füzet belső borítólapján versjegyzék található, l-től 45-ig számozott címekkel (A). 
A füzet 2. lapján rövidebb, számozatlan versjegyzék (B). 

A 

/ . Keserű nekifohászkodás 
2. Névnapi dicséret 
3. Fohászkodó ének 
4. Szerelmes kiszólás 
5. Istenjárás 
6. Tanulmány-fej 
7. Vers a szemedről 
8. Szerelmes vers 
9. Megsemmisülés vágya 

70. Komor búcsúzás 
7 7. önarckép 
72. A füst 
73. Távoli ének 
74. Vers (Áthúzva, utána: Szonett) 
75. Aratás előtt 
76. Kép a tükörben 
77. Ad sidera 
78. Testvérek! 
79. Petőfi tüze 
20. A bátrak 
27.'Egy asszony s egy leány 
22. Éjjel 

23. Asszonyvárás holdfényes szobor mellett 
24. Ének 7923-ban 
25. Vers 
26. Sacrilegium 
27. Hűség 
28. Ember is, magyar is, magam is 
29. Leány szépség dicsérete I—//. 
30. Akkor 
37. Templom, hulla, rózsa 
32. Tavaszi labdajáték 
33. Utrahívás 
34. Kalózkapitány indulója 
35. Lázadó Krisztus. (Áthúzva: 35. A gyerek

szemű élet-tavon) 
36. Osvát Ernőnek 
37. Ajándék 
38. Költőszerelem teremtő estje 
39. Májusi ének 
40. Az utolsó harcos 
47. Mintha szerelmes béka 
42. Szomorú harcos ének húsvét elé 
43. Hajnal-várás 
44. Ady Endre h. mondom 
45. Furcsa fohász a sinek között 

SAITOS GYULA: Emlékezés a költőről (sajtó alatt). 
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(B) 

Keserű nekifohászkodás 
Névnapi dicséret — Nyugat 
(Áthúzva: Istentelen fohászkodás) 
Tanulmányfej 
Vers a szemedről 
Szerelmes vers 
Megsemmisülés vágya 
Távoli ének 
Vers (Hiába gyúl ki) 
Kép a tükörben 
A bátrak 

Egy asszony, s egy leány 
Éjjel — Nyugat 
Asszonyvárás holdfényes szobor mellett — Nyu-
. gat 

Ének 1923-ban 
Vers (Pr) 
Sacrilegium — Nyugat 
Hűség — Nyugat 
Ember is, magyar is, magam is 
Templom; hulla; rózsa 
Tavaszi labdajáték . 
Utrahívás — Nyugat 
A gyerekszemű élettavon 
Fohászkodó ének — Nyugat 

Velük, az alább ismertetendő másik füzet vers jegyzéké vei és a néhány éve már 
ismert, Espersit Jánosnak adott jegyzékkel együtt2 most már négy olyan feljegyzést ismerünk, 
amelyekben a fiatal költő legérdekesebbnek tartott verseit sorolta fel, megjelölve egyúttal 
azt is, melyiket milyen lapnak küldte el. 

A füzet első lapján gyorsírásos feljegyzések; a felső jobb sarokban évszám: 1922/23. 
Ez is jelzi, hogy a füzetet a költő ebben a tanévben használta. A versek megerősítik ezt a kel
tezést. A gyorsírásos szövegen átírva három tintaceruzás sor: 

Ó jöjjetek ti megváltó borok (Verskezdet? ciklus-cím? vers-cím?) s alatta: Keserű neki
fohászkodás Névnapi -dicséret. 
A füzet páratlan oldalain, kb. a feléig, rendezett, tintás vagy tintaceruzás írással régebbi ver
sek, vagy frissen született versek leírása, az eredetileg üresen hagyott páros oldalakon pedig en
nél újabb, vsz. 1923 elején született versek vázlatai; a füzetet közepétől kezdve megfordította, 
s a másik felén kezdett írni. 

A páratlan oldalakon található szövegek: 
(3.1.) a Bús énekh vás szövege. Eltérések a kritikai kiadásban közölt alapszövegtől:3 (ÖM. 

I. 65.) : 2 fel komor 6 végén nincs pont 9 ó csókold — Megjegyezzük, hogy a 6. sor variánsa 
az eddig ismerteknél valószínűbb szöveget ad. 

(5—7. 1.) Egy eddig ismeretlen vers, az Istenjárás szövege: 

Istenjárás 
Az Úristen minket nagyon szeret, 
Minket mindennap látogat, 
Nehéz, kegyetlen-nehéz a lába 
S egy-két magyar-szív néha megszakad. 

5 Isten-járás van, csöndesek legyünk. 
Valaki bús dalokat dalol, 
Tudom kicsoda : ő az, énekel, 
Csak énekelget bennünk valahol. 
Hangja úgy búg, mint a nagy harangé, 

10 Szeme vak, mindent eltipor. 
„Úristen, szeress, de eredj innen, 
Vendégre nem vár vi g halotti tor" 

Az Úristen minket nagyon szeret, 
Minket mindennap látogat, 

15 Nehéz, kegyetlen-nehéz a lába 
S egy-két magyar sziv néha megszakad. 

Javítások a szövegen: 11 előbb: csak eredj már, 15 előbb: kegyetlen-súlyos — Ugyanennek a 
versnek egy változatát tartalmazza a 2. füzet is. Eltérések a fenti szövegtől: 2 látogat. 4 magyar 
szív 5 legyünk : 12 az idézőjel nincs befejezve 14 látogat, 15 kegyetlen-nehéz 

2 P É T E R LÁSZLÓ: A makói múzeum JA.-kéziratai. Szeged, 1952. 5. 
8 A továbbiakban mindenüt ta József At t i la Összes Művei I —II. Sajtó alá rendezte: WALDAPFEL JÓZSEF 

és SZABOLCSI MIKLÓS. Második, javított és bővített kiadás. Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó — kiadványra 
hivatkozunk. 
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(7.1.) A Szerelmes kiszólás c. vers szövege. Eltérések (ÖM. I. 70.) : 3 bronz haját 9 előbb: 
Az én nevem tombolja 10 Óh, engem. 

(9.1.) A Tanulmányfej korábbi változatának megfelelő szöveg. (Tanulmány-fej címmel) 
A szöveg eltérései a Makói Friss Újságban közölt, ill. a g1 —, g2-vel jelölt szövegtől (l. ÖM. I. 
375.) : 4 végén pont 12 Ködlepte, s kos szem-sikátorában 

(11. 1.) A szemed című vers, itt cím nélküli leirata. A vers a kritikai kiadásban közölt 
legkorábbi, ott g1-gyel jelzett változathoz áll legközelebb. Eltérések a g1 szövegtől (1. ÖM. 
I. 375—6.) : 2 fuvoláz 3 réten 5 előbb: S ajkánál búsan, majd: S kezébe búsan 12 előbb: 
agyamban átaldübörög. — A keltezés: Budapest, 22. dec. 28. 

(13. 1.) A Szerelmes vers szövegének leirata, cím nélkül. Eltérések a kritikai kiadás 
alapszövegétől (ÖM. I. 76.) : 2 Nagy nyíló 5 és 6 sor végén nincs írásjel 9 előbb: Úgy sírni 
kéne s zúg 9 vérem, 12 haraplak. 

A 15. lapon egy eddig ismeretlen, háromsoros töredék, amely később beleolvadt a 
Vers címmel ismert költeménybe : 

(Kis Asszonyom . . . ) 

Kis Asszonyom ne sírj, nagy Egy vagyunk mi ketten, 
A végtelenbe megmaradsz velem 
Az Ének én vagyok s én rólad énekeltem 

(17. 1.) Költemény, előbb Vers címen, majd ezt átírva Eggyéölődés vágya címen. 
A kritikai kiadásban — Radnóti másolata nyomán — Vers címen szerepel. (Hiába gyúl ki. ; ) 
Ennek későbbi, s ezért az eddiginél hitelesebb szövege. Eltérések a kritikai kiadásban szereplő
szövegtől (ÖM. I. 97.) : 1 szemedbe 2 kin rágja 4 Húsodba — A 7—9. sornak a kritikai kiadás
ban is szereplő szövegét a következő három sorral írta át: 

Mint csecsemő, kit gonosz, céda anyja 
Kemencére vetett, mely összemarja, 
Vágyban vonagló szép szivem olyan. 

11—12 a kritikai kiadásban is szereplő szöveg átjavítva erre: 

Hogy folyna eggyé vérem és a véred, 
Mint szélvész ültén, két fáradt folyam, 

13 Egy lelkünk 14 végtelenbe 
(19. 1.) Az Ad sidera szövege, a kritikai kiadásban közölt szövegtől (ÖM. I. 84.) az 

alábbi eltérésekkel: 
1 Végtelen 3 Este 4 rikkancs-fiad 5 Végtelen 7 Kint! 8 betegre-vert 9 falat-kenyért élet, 
A 12 sor a 11 után, így a vers három négysoros s egy másfélsoros szakaszra tagozódik. 

(21. 1.) A bátrak egy változata. Eltérések a kritikai kiadásban közölt (ÖM. I. 78.) 
szövegtől: 1 Halált, 5 Titok 6 függönyét. 6—7 

Csak aki büszkén állított 
Elébe s bátran tépi szét. 

10 Sejtelem 11 hívja a Halált, 13—14 Eredetileg a kritikai kiadásban feldolgozott, legkorábbi 
kézirat (k) szövege (I. ÖM. I. 377—78.) állt itt is, később átjavítva az alapszövegre. 15 bát
ran át oda 16 előbb: Ijúságában majd a végleges szöveg. 

füzetben is szerepel, mint a legkorábbi kéziraton, két, utóbb elhagyott versszak 

Az agy, ki így szól : Bomlok ; ám 
A gondolat rög is kihull 
Annak szűz, ifjú homlokán 
Az Élet ránca elsimul 

Gyötört lelkét a Béke szép, 
Fehér, meleg nagyasszonya 
Csókolja semmiségbe szét 
Minden baját : a Nirvana. 
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Az első szakasz eredetileg második helyen állt. A költő mimdkettőt áthüzkodta. — 
A leirat keltezése: 23. I. 23. — A variánsok összehasonlítása azt mutatja, hogy a füzetbe 
leírt változat valamivel későbbi lehet a Hajdú László szavalokönyvebe leírt, eddig legkorábbi
nak ismert változatnál. 

(23. 1.«) A Petőfi tüze c. vers. Eltérések a kritikai kiadásban (ÖM. I. 66.) közölt szövegtől: 
Az első versszakot, — mottószerűen — beljebb írta. 3 Gonosz Tél jár 

(25. 1.) Eddig ismeretlen, címnélküli vers: 

(Versem komor . . .) 

Versem komor, félelmes bajtárs, 
A jaj-mezőn, ha nagy a zajgás, 
Lábai vigadozva jönnek, 
Mint Noé végén vlzözönnek. 

5 Súlyátül döng a gyáva szív ; 
Inát keményen odanyomja, 
Kegyelmet pallósára hív 
S botor fülekhez nincs pardonja. 

Ilyen legénnyel bizakodván 
10 Győztesen állok minden tornán, 

À senkiket hadakba lássam : 
Megvédjük egymást én s bajtársam. 

Bátor. De félek egytül én : 
Ha versem nagy szemed tüzén 

15 ' Csak szálló pihe a napsugárban. 
S meg kell tagadnom bús bajtársam. • 

Makón, 1923. III. 11. 

Javítások a leírt szövegen: 6 előbb: keményen vágja, nyomja 15 előbb: Szálló pehely 
a napsugárban. 16 előbb így: Meg is tagadom — sohse lássam. 

A füzet másik felében ugyanennek a versnek változatai találhatók. Előbb három sor, 
a vers utolsó három sorának variánsa: 

E vers is nagy szemed előtt 
Szálló pehely a napsugárban. 
De megtagadom, sohse láttam. 

Az ezután következő vázlat eltérései a fentebb közölt szövegtől: A 2 első szava tel
jesen olvashatatlan 6 Inát erősen vágja, nyomja 7 Kegyelmet pallosával ír: 11 A senkiket 
seregbe 15 Szálló pehely 16 csak ennyi: De még kell, 

E fenti verseknél valószínűleg valamivel későbbi (tehát kb. 1923. márc. 11. utáni) 
az a néhány, amelyet tintaceruzával, sietősebb írással, az addig üresen hagyott páros okialakra 
írt a költő. 

(4. 1.) Eddig ismeretlen vers, A legutolsó harcos előzménye: 
(Örök reménység istenajka. ..) 

Örök reménység istenajka csókol 
Keserű számra, Ember, égi dalt : 
Nagy, szűz virág a roskadozó lombból 
S Világbékesség szivedből kihajt 
És szeretettel, illatával hódol 
Világszabadság, tavasz, téli rajt, 
Undok lélek-fagyot feledve, Ember 
Rácsókolom magam kezedre rajt, 
Kérgén lihegjek Világszerelemmel 
A Békesség egyszer csak kihajt 
O halleluja, Május a szivekben 
Hozsánna, nékem ezt kell énekelnem : 
Az Isten legszebb gondolata lelkem ! 

(6. 1.) Ugyancsak eddig ismeretlen, nem egészen elkészült vers: a tintaceruzás írás 
öbb helyütt alig olvasható már: 
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/ 

(Istentelen bás sarkvidéken) 

Istentelen bús sarkvidéken 
Bús Ember, bús Magyar 
Boraljatok csak össze békén 
Fagya(?) utast úgy szörnyű medve, 
úgyis (áthúzva) halálra marna már 
A fájdalmak friss-étü (?) kedve. 
S fájásotok csak egy nagy fájás. 
Két szülőért búsulok (?) 
De egy a temetőbe járás. 
Szent lihegéstek köddé fagy már 
S nincs állat szánandóbb 
Szerelmes, télbe-vert (??) óvas-(?)-nál (vagy: tinóvas-nál) 
Csodálkozó, bus szemetekben 
Kigyúl még a (?) 
Szebben, mindennél s hidegebben 
A bánatok nagy jéghegyéről (ékről?) 
Visszaragyog, de ti 
Megfagyhattok az észak-fénytői 
Szívem kunyhó szavakat (?) ég benn 
Elfértek ketten is 
Meleg sirású békességben 
Testvérek, egy vagytok ti ketten, 
Bús ember, bús Magyar, 
Boruljatok csak össze bennem. 

Ugyanennek a versnek egy másik vázlata szerepel a füzet másik felében: 

Boruljatok csak össze bennem 
Bus Ember, bus Magyar 
Mert Egy vagytok ti mind a ketten. 
Istentelen bus sarkvidéken 
Bus Ember, bus Magyar 
Boruljatok csak össze békén. 

A fájdalmak nagy, éhes kedve 
Úgyis szétmarcangolja miként 
Veszett fókát nagy, szörnyű medve. 

S fájásotok csak egy nagy fájás ( 

(8. 1.) Ugyancsak eddig ismeretlen, elkészültnek látszó vers: 

(Az erdőben elülnek .. .) 
Az erdőben elülnek már a varjak 
És lelkemben a sötét gondok is 
Szűz Hold csókolgat száz rügyező gallyat 
S újult szerelmet fehér arcod is 
Most minden : erdő, rét s az ég is hallgat. 

S hallgatnak most a büszke dalok is. 
De vége lesz a csodás végtelennek 
A Nap, a küzdelem kikél s hamis 
Gondok, varjak szöllőkre, szivre kelnek, 
A zöld lehull és véle álmom is. 

A hajsza jön, a hajsza krajcáros, bús 
S az estét várom : új holdat teremtek. 
Isten vagyok s a leghitványabb koldus! 
IV. 26. 
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(10. 1.) Eddig ismeretlen, hosszabb vers; egyes részletei nehezen olvashatók. 

(Te a lelkek összesége...) 
1. Te a lelkek összessége 

Fönn az égbe 
Lenn az égbe, mindenségbe 
Meghallgatsz-e, Isten em ? 

2. Itt feküszöm elhagyottan, 
Krisztus voltam 
Beteg nárcisz eldobottan 
Hallgat igy magában el. 

3. Már utamröl visszatértem, 
Sose kértem 
"Sose nyalt port izzadt térdem 
Meghallgatsz-e, Isten em ? 

4. Most se mondom, hogy harangozz, 
Bár a ranghoz, 
Bocsánat bátor bitanghoz, 
Megcsudálva illenék. 

5. Sx Messziről főn a vonat már, 
Ünnep-naptár 
Piros szeme s virradatnál 
Fénye szebb-enyhén dereng. 

6. Nem gőz, keserűség hajtja 
Enyim fajta, 
S mind egy, hogy ki tüzel rajta, 
Hogy ki lesz a gyilkosom, 

7. Ide senki több ne jöjjön 
Ige-böjtön, 
Tetvek megdicsőült jőkön, 

• Éhen hadd pusztulnak el! 
8. Marnak a simító jobbon 

S én szabódom 
Tölcsérezni csudamódon 
Lehetetlen koponyát. 

Mellé, oldalra írva: 
Már megjöttem, hozzád jöttem 
Haza jöttem 
S haza illendően térek 
Te elébed : 
Lehajítom (jóvas vagy járás)- [?] tépett 
Sarum, árva életem. 
Jó szó helyett csak bort ittam, 
[? ?] itt van — 
Pénzzé jagyva markaikon 
Szív és meleg szeretet. 

A vers — minden kétséget kizáróan — 1923 májusi öngyilkossági kísérletének vissz
fénye; (nem a Részeg a síneken című.4) 

*Vö. a Részeg a síneken jegyzetét (ÖM. I. 370.) s az ott felsorolt irodalmat. Az 1923. májusi (17-e 
fi táni) kísérletről s a versről bővebben ír említett emlékezéseiben SAITOS GYULA 
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A füzet másik felének 1. lapján: 
A felső jobb sarokban a Lányszépség dicsérete II. 12. sor utolsó szava („kedved") és-

13—14. sora olvasható; talán ez lehetett a vers indító-csírája. 
A lapon előbb három sor, majd egy be nem fejezett vers; mindkettő a Versem komor, 

félelmes bajtárs című, valamivel korábbinak látszó fogalmazványai. (Ebből is következtet
hető, hogy a füzetnek ez a fele a másik fele páratlan oldalainak beírása után, de páros oldalai-
előtt íródhatott, kb. 1923. február végén—március elején). 

A lapon egyébként egy német nyelvű levél fogalmazványa kezdődik (sr. Wolg. Herrn 
Kommer zialr at E. Czezoviczka Wien, Schlösselgasse 11.) s a következő három és fél lapon. 
ennek szövegére vannak ráírva a versek. 

(2. 1.) Eddig ismeretlen nagyobb vers: 

,* 
(Komoly, komor, magányos ...) 

Komoly, komor, magányos, bús templomkert vagyok 
Hol asszony kéz hiányán halomba nőtt a dudva 
A fojtó keserűség, de buja illatot 
Ont közte sok dús szépség, virág elrejtve, dugva. 

5 Komoly, komor, magányos, bus templomkert vagyok. 
Egy rongyos, béna koldus hever a kerti zugba 
Életvágyam hullája, kit a könyörtelen 
Pogány népség hagyott, hogy dögöljön éhen hullva 
S most város-rőt avart szőr vad, lombos szerelem : 

10 Egy rongyos, béna koldus hever a kerti Zugba. 

A templom bús és senki nem törődik velem 
Aranybálványt tömjénez igazságként eretnek 
Fáradt harangozója pedig a kötelén 
Feszül, riadt agyam, ha szabadságot temetnek. 

15 A templom bús és senki nem törődik velem. 

Csak néhány régi h'vem ki kalapot emel meg, 
Ha fehér papja, lelkem, igét mormol maga 
S köré poklos, rongyos, de szűz vágyak seregeinek 
S álom-imájuk lebben s harsan zsoltár szava. 

20 Csak néhány régi hivem ki kalapot emel meg. 

Szép zsoltár, hulla szag s a virágok illata 
Az Igazság felé száll (nem hordoz ragyogósdit) 
Komor szentélyt, hiába az Ur nem állhat [?] 
A messziségbe 
Végtelenbe száll és nagy egybe csokolódik 

25 A zsoltár, hullaszag s virágok illata. 

Javítások a kéziraton: 
3 előbb: szűzi illatot 10 után egy áthúzott sor: Nem járnak templomokba s nem törődnek 

11 előbb: Komor templom és 
A 24 sornál a második szóban láthatólag nem állapodott meg; mindkét variáns egymás, 

alatt, áthúzatlanul szerepel. 
(3. 1.) Cím nélkül, a Lányszépség dicsérete II. részének (ÖM. I. 89.) változata. 
Eltérések: 
3 bú-felhős 7 és 8 vércse-vágy 9 Amely szárnyát 12 remegve : 
Alatta dátum: Makó, 1923. III. 1. 
(4. 1.) A füzetlap a Tavaszi labdajáték (ÖM. I. 93) 1—2. sorának vázlatával kezdődik: 

Piros labdámat föl-fölhajigálom 
(ezután áthúzva): Ha mosolyos, halk virágid közül 

Figyeld játékom s engem egyedül 
Ezután az Ütrahívás egy, eddig legkorábbi változata következik. 
Eltérések (ÖM. I. 85.) : 
1 Lelkedet szűz ritmusok ősi habján 5—8 Csolnakom kész, útra rohan 
alatta újból: 

728 



Çsolnakom vár, szállna az útra már is 
Libbenő is (halványan áthúzva) szép szivem a hab nógatja 
Engemet hí, engem a messzi kékség 

Szűz kikötője. 
* 

9 hát szebb 10 előbb: szép szemed, majd: nagy szemed 11 előbb: Hadd simítsa 12 kellem. 
16 S csillog aranyjuk. 17 Éh, de mit is vársz? jössz-e vagy elragadlak 19 nem törik 20 ostobaságcn 

(5. 1.) Előbb egy négysoros, eddig ismeretlen töredék: 

(Pihés, ártatlan •• •) 
Pihés, ártatlan, fehér galambot öltem: 
Szivem, fogadd be ifjúságomat. 
Rongyos, fakult hitem vadul sikálja 
De szűzre mossa ismét a harag. 

Utána a Lányszépség dicsérete II. része 1—4. sora egy szakaszban, előbb a 3—4., 
majd az 1—2. sor. Ezenfelül az alábbi eltérések: 

3 bu felhős 1 vércse-vágy 2 én! 
Megjegyzendő: nem bizonyos, hogy ez a vers legkorábbi változata; lehetséges, hogy a 

kész versből további variációkat próbált formálni. 
(6. 1.) Három különböző szöveg található rajta: 
a) A fentebbi: „Komor, komoly, magányos . . ." kezdetű vers első sorának változata; 
b) egy kérvény kezdete; 
c) a később teljes szövegben is meglevő Mint börtön egy változata. 

ős templomkert vagyok] 

a) Komoly, komor, bús paplak, ős templomkert vagyok 
b) Méltóságos Főigazgató Url 

Alulírott, József Attila főgimn. VII. o. magántanuló tisztelettel kérem Méltóságo
dat, hogy 

A 8. lapon A kozmosz éneke első és utoisó szonettjének egy változata található; rész
letes feldolgozásukat 1. alább. 

A 9. lapon az eredeti gyorsíráson előbb az Ezerfárosznyi végzet (ÖM. I. 96.) változata 
található, úgy, hogy az eddig ismert szövegek szakaszainak 1—2., ill. 3—4. sora egy-egy hosszú 
sort alkot. 

Erre ráírva található az (Istentelen, bús sarkvidéken) kezdetű vers fentebb már 
közölt változata. 

(10. 1.) A füzetlap tetején A Kozmosz Éneke 9. szonettjének 1—2. sora, majd egy 
eddig ismeretlen vers: 

(Mint börtön ablakára . ..) 

Mint börtön ablakára hajnal 
Ugy jössz komor, bús életembe. 
Mint börtön ablakára hajnal 
Meg nagy kedvvel jön, vigan zengve,. 
Rigók harsannak torkából ki 
S a vén, öreg Föld lelkesedve 

Bokrétásan borul bókolni 
A friss, kis harmat-láb elébe. 
S menyasszonyként megcsókol holmi 

Hitvány gazt is, jaj, bő a fénye 
S mégis a rabnak bekacag csak 
S tovább suhan a messzeségbe. 

S tárult sz'vem, szvét a rabnak 
Letaglózza a keserűség : 
Nem várta senki ugy a napnak 
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Nagy kacagásos élet-hüsét, 
Nem várja ugy oda szeretőjét 
Az elrúgott, jó, balga hűség — 
S csak bekacagott, — hadd gyötörje 

f Utált vágyával Éjfél-asszony 
Hadd másszon körbe-körbe, 

S minden téglát megtapogasson 
S kacajom újra sírva várja! 
S én várlak, várlak, sírva várlak — 
Hajnalt a börtön ablakára 

23. V. 5. 
Korábbi változata található néhány lappal előbb. 

Mint börtön ablakára a hajnal 
Ugy jössz komor, bus életembe. 
Mint börtön ablakára hajnal, 
Mely nagy kedvvel jön, vígan zengve 
Rigók, harsannak torkából ki 
S a vén, öreg Föld lelkesedve 

Bokrétásan borul bókolni, 
A jriss kis harmat-láb elébe. 
Megcsókol jénye mindent, holmi 
Kis érdemetlen gazt is s végre 
A börtön ablakára lebben. 

A 11. lapon a Kozmosz éneke 5. szonettjének három fogalmazványa található; fel
dolgozásukat 1. alább. 

A 12. lapon a Hűség (ÖM. I. 88.) utolsó két versszakának egy fogalmazványa. 
Eltérések: 27 Bánat műteremben 29 5 tört szobrokat szór szét a (olvashatatlan szó) rég. 

A 15. lap elején egy eddjg ismeretlen töredék olvasható: 

(Rossz vágy ...) 
Rossz vágy járatja jaj velem bolondját, 
Két asszony s egy se, s jáj az agyvelőm. 
Sűrű olajnak jáj hat igy, midőn 
Hengerben lassan, lassan összenyomják 

A 3. sorban előbb így: jáj igy, ha évek 
Utána a Lázadó Krisztus egy, az eddig ismerteknél erősebben eltérő változata, amely 

a 16. lapot is betölti. A 14. lap közepén dátum: IV. 29 ; ez az eddig ismert keltezéssel is egye
zik. (1. ÖM. I. 387.). 

Eltérések a kritikai kiadásban közölt szövegtől (ÖM. I. 99.): Az utolsó szakasz (talán 
helyhiányból? talán kompozíciós okokból) itt az első helyen szerepel. 

1 Idézőjel nélkül, a sor végén nincs írásjel 1 0 2 sor végén nincs írásjel 3 Több kalászt 
de el ne vedd azért a (talán hibás leírás?) 4 kozmosz palotádba 8 Neked könnyű 9 előbb: 
minden gazt letörni majd: a tövist letörni 11 csak-jöld 17 előbb: a meddig birom, csak csinálom ; 
a véglegesre javítva 18 Bár két kezemen sajgó hólyag ül 19 mint kothad (??) ja 22 eső — 
23 olvashatatlan áthúzott szó, majd: Szép kastélyod 25 Ugy sem 27 arany-szavad 27 rossz 
kongó 31 előbb: Részed lesz egykor, majd a véglegesre javítva 33 mindent lásson itten 
39 Feszül, tudja, hogy rá korábban jő az Az előrevetett utolsó szakaszban 41 De rokkant lelke 

A 15. lapon egy eddig ismeretlen, keltezett vers: 

(Ha nem veszik észben . . .) 

Ha nem veszik észben a járosz csak égjen 
Nem hallgatnak? Dalolj telkem 
Akkor süketségben 
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Békességnek jöttem s már kardot kötöttem 
5 Kain kell itt Ábel helyett 

S Krisztus — elgyötörten. 

Ki szivét od'adja, s ámul szépre, nagyra 
Kereszttel dorongolják 
Hátulról azt agyba 

10 Elvesz itt, ki békélt, 
Jaj szomorú vég ért 

Bün a harc és harcolnom kell 
Itt a békességért 

Bajtárs, csak (?) a testvér, s hullt hitem, bizony elestél 
15 Egyedül, bus igazságként 

Állok a holttestnél. 

S én szent esküvésem szóljon hát egészen 
Vagy ölelő békesség már, 
Vagy temető lészen. 

20 Őrültházba visznek, vagy szívekkel hisznek 
Vagy meg ólmot olvasszanak 
Keresztelő v znek 

S fárosz lángja lebben, meg se látva szebben 
Dalolni, ha nemis veszik 

25 Nyomorú fülekben. 
Bpest, 1923. III. 26. 

Javítások a kéziraton: 2 előbb: Ha nem hallgat senki 3 előbb: Csak az éjben 7 doron
golják után áthúzva: itt 10—11 sor sorrendje előbb fordított volt 14 helyén előbb más, ma 
már olvashatatlan szöveg állt 15 előbb: Egyedül, mint igazság 

A dátum hónapjának olvasásában lehet kétség; esetleg jún. vagy júl. hónapot is 
jelenthet a jel; mégis legvalószínűbb a / / / . 26. olvasat. 

A 16. lap alján a Kozmosz éneke Juhász Gyulának szóló ajánlása (L. ÖM. I. 392.; 
a 3. sor így: aki az én örök Atyám és Bátyám,), majd a 17. laptól a Szonettkoszorú teljes 
szövege. (Leírását 1. alább.) 

II. 

A második füzetnek nincs már bekötőtáblája; ugyancsak egyszerű, vonalas iskolai 
füzet, amelybe a fiatal költő vegyesen írta újabb s régibb verseit. A páratlan oldalakra eleinte 
szabályos írással beírta régebbi verseit, majd újabbakat; a hely elfogyván, egyes üresen maradt 
páros oldalakra is írt újabb verseket. 

Az 1. lapon: A Bánat... címmel a hasonló címmel (de három pont nélkül) ismert 
vers (ÖM. I. 41.) szövege, jelentéktelen eltérésekkel. (1 postás 7 odasimul). 

A 3. lapon a Kép a tükörben szövege (ÖM I. 92.), ugyancsak jelentéktelen eltérések
kel (8 előbb: S valahogy a szivemre is lejött a képe. majd a véglegesre javítva 9 Nemis) 

Az 5—7. lapon a Boros keserűség egy változata, amely azonban közelebb áll még a 
Szépség Koldusa-bélihez, mint a későbbi, 1923 január 14-én megjelenthez, (vö. ÖM I. 370). 
Ez a tény is valószínűsíti, hogy a füzetnek ez a része még 1922. november—decemberében 
íródhatott; s így pl..a Kép a tükörben c. vers az eddig véltnél jóval korábbi. Eltérések a 
kritikai kiadásban (ÖM. I. 34.) közölt szövegtől: 
4 Rajt' igyunk egy huzamost, 5 a sor végén nincs vessző 6 S forrjon át a dus erekbe — 
8 másik, 9 a sor végén nincs vessző 10 S fejem 11 lesz — 12 bokáit! 19 S élni úgyis 

(9. 1.) Pap a templomban szövege (ÖM I. 63.), jelentéktelen eltérésekkel (4 oltárról 
régi 6 sohajtón) 

A 11. lapon, más, tintaceruzás, sietősebb írással, egy, az előbbieknél és következőknél 
valamivel későbbi vers: Asszony-várás holdfényes szobor mellett, az Asszonyvárás asszony
szobor mellett címmel a NK kötetben szereplő vers egy változata (a korábbi variánsok külön
ben szintén ezt a címet viselik) Eltérések (ÖM. I. 86.) : 

5 és 8 szobor-asszony 10 Nem is tudom ki : szent és 16 állna, 17 Ő szép, forró Szobor, 
kin 19 élő Asszony 
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A szöveg keltezése: 23. IL 19. Makó. 
A 13. lapon ismét a nyugodt, tintával írott leírás: a Tél egy változata, amely későbbi

nek látszik a Szépség Koldusába felvett szövegnél, de korábbinak a kritikai kiadás 1924-es 
alapszövegénél. Eltérések ettől (ÖM. I. 44.) : 

1 rakni 4 új meg 5 Gyerekjátékot — 6 boldog 6 és 7 közt nincs új versszak 8 földiét. 
10 zúzmarás 12 rakni — adjon 14 emberek. 

A 15. lapra Szépség koldusa címmel a Koldus címen ismert vers (ÖM. I. 46.) szövege 
szerepel, jelentéktelen eltérésekkel (4 mehetsz 5 szememmel :) 

A 17. lapon a Proletárok! címmel ismert költemény (ÖM. I. 71.) egy változata szerepel. 
Cím nélküli, első sora a megszólítás: 

Testvérek, utána áthúzva: ott lenn! 
Más eltérések: 
1 tornyozó akaratot 1 szivemmel, 2 mert valaki belémkovácsolta a végtelen 3 elnem-

csüggedés 5 injekciózta, 6 gondolt, 7 hanem szent ihajjal falazta száját az S Istenember fonnyadt 
ajkára, 10 a sor végén a közétek szó 12 Testvéreim! 

A 19. lapon az Ő zordon szépség.. . (ÖM. I. 45.) szövege szerepel, amely azonos a kritikai 
kiadásban közölttel (a 2 bust szava rövid u-val), de mottó, és cím nélkül. 

A 21—23. lapon az Üdvözlés (ÖM. I. 43.) szövege, cím nélkül és egyetlen eltéréssel 
(3 bronz hajadra). 

A 23. lapon még az Őszi alkonyat (ÖM. I. 36.) változatlan szövege. (Ez a leírás is felhívja 
a figyelmet a kritikai kiadás egy értelemzavaró sajtóhibájára: 2 halkan piheg s nem: pihen). 

A 25. lapon a Bus énekhívás szövege (ÖM. I. 65.), kisebb eltérésekkel: 
2 föl komor 6 végén nincs írásjel 8 mig 9 ó csókold 
A 27—29. lapon az Istenjárás című vers letisztázott, fentebb ismertetett változata. 

A 29. lapon utána később, tintaceruzával áthúzva egy cím nélküli három szakaszos vers; 
a fiatal József Attila legkorábbi Adyról szóló költeménye. 

(Téged siratlak . . .) 

Téged siratlak, büszke sirató. 
Az Isten-sem néz többé immár hátra 
És hull a rokkant, tömzsi kis tanyákra, 
Ó Ady, a magyar Ugarra hull a hó. 

Az Isten sem néz többé immár hátra 
S én nem tudok kiállni: hejh! hahó! 
Pedig kiáltnék s jaj, csak elfúló 
Keserves hörgés — az torkomra, hágna. 

Én nem tudok kiállni : hejh! hahó! 
Pedig nagy vétket én sosem vétettem : 
Fekszem hanyatt a Pusztán megdermedten 
S fagyott, fehér sz vemre hull a hó. 

A 31. lapon a Szerelmes kiszólás (ÖM. I. 70.) egy változata, pontosan azokkal az eltéré
sekkel, mint amelyeket az 1. sz. füzetben szereplő szöveg mutat. A 33. lapon a Tanulmány-
fejnek csaknem teljesen ugyanaz a változata, mint az 1. füzetben. A két szöveg közt mind
össze az a különbség, hogy a 12 szemsikátorában egybe van írva. Az üres páros lapon a 8. sor 
mellé későbbi írással odaírta a költő a későbbi megoldást: Tófenék arc 

A 35. lapon a Szerelmes vers (ÖM. I. 67.) szövege, egyetlen apró eltéréssel (5 gyötörsz én). 
A 37—39. lapon eredetileg címnélküli vers, amely fölé később írta a költő a Meg

semmisülés vágya címet. Azonos a Tovább én nem birom címmel ismert verssel (ÖM- I- 77.), 
amelynek /voltaképpen egy korábbi, a kritikai kiadásban feldolgozott kézirathoz sokban 
közelálló (ÖM. I. 377.) változata. Eltérések a kritikai kiadás alapszövegétől: 

5 Isten 7 nincs gondolatjel 10 susognák 11 A föld gyúl, \2ur! 15 Asszony és Nyomor. 
16 S mosolygó 17 Föl, Isten, végre engemt! (tollhiba engemet! helyett) 18 S Asszony miatt 
ájult 19 Időd 20 halálsohajtás szét. 

A 39—41. lapon ugyancsak eredetileg cím nélküli vers, később felírva a Komor 
Gbuauzás cím. Az Igaz, őszinte bucsu (ÖM. I. 82.) korai, a Csönd c. lap 1923. januári számában 
megjelent formájához áll közel (vö. ÖM. I. 379.). Eltérései a Csönd szövegétől: 
Aztán, ha 10 másnak. 11 előbb: Hogy volt panaszcm néha mégis : majd: Hogy panasz

kodtam néha mégis ; 13 évet, 14 Tudom mit 
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(41. 1.) A Távoli ének (ÖM. I. 83.) szövege, néhány kisebb eltéréssel: 
2 bőr, 7 végén nincs írásjel 11 halottan, 16 busán. 

(43. 1.) Ad sidera. . . címmel a versnek ugyanaz a formája, mint az első füzetben. 
Avval az apró, de lényeges különbséggel, hogy a l l . sor végén nincs írásjel, ami még való
színűbbé teszi a szakaszok három négysorosra, s egy másfél sorosra való tagolását. A vers 
keltezve van: 23. I. 19. Ez az időpont az eddig ismert februári keltezésnél korábbi; 
egyszersmind jelzi, hogy a füzet írásában ekkor érhetett ide József Attila. Innen kezdve, 
páros és páratlan oldalakon egyaránt ceruzás, tintás, sietősebb írások következnek, nyilván 
1923 január—márciusából.># 

(45. 1.) Petőfi tüze. (ÖM. I. 75.), néhány eltéréssel: Az első szakasz mottószerűen bel
jebb kezdődik. A szakaszok sorai egyvonalban kezdődnek. 

4 Petőfi, az Eszme — hol 10 nyugodj, 14 így köszönök vezér 
(47. 1.) Eddig ismeretlen vers: 

Egy asszony s egy leány 
Ó messzi, messzi két szép Asszonyok, 
Egy asszony s egy leány szivembe verten. 
Mig értük tornáz ifjú, büszke lelkem, 
Vágyam közöttük gyáván kóborog. 

És jaj a Végzet átkozott-konok, 
Duhaj mámort csihol sötét szememben 
S dus, ölelő-nagy ágyú véreremben 
Értük lihegnek megváltó borok, 

A lány : ős termő, naphajú mező, 
Az Élet vár szent méhedben magokra. 
S ugy szól szava, mint hallgatag habokra 
Ha lágyan simul esti evező. 
Az asszony : város, bűnös elveszés, 
Rejtelmes, és meleg homály, hol bongva 
Bug esteórát vágyak titka, tornya, 
S forró polyppá ájul át a kéz. 
Két túlsó part. Közöttük égte [? talán: égtem] annyit 
S csókolja most is nagy szivem : a Bor 
Mint szép, haló nap bánata, mikor 
Fáradt folyón sötéten átaranylik. 

(49. 1.) Eredetileg cím nélkül, később Ének 1923-ban címmel a Magyarok I. részének 
(ÖM. I. 80.) erősen eltérő változata, nyilvánvalóan a vers legkorábbi formája: 
3 tántorogva 6 s régi dicsőségünk 8 mégis csak 10—13 helyett külön versszak: 

Minek magunkat Jassan ölni? 
Jobb lesz egyszerre megdögölni : 
Beteg hullánk ha széjjeloszlik, 

• Nyomán egészség nyil fakad, 
Hoz majd acélos magvakat 
S meleg cipót, mely békén foszlik 
Életretermett ifjú Másnak. 

14 új versszak 14 Elmúlásnak! 15 után egy sor: (Világ balekje s tán — mazurja) 
16 ide álljon 17 földbe szúrja. 18 Nem 19 már úgyis talmi 20 S nemis 20 akarni : 21 Hatá
rozott az Élet nélküled : utána egy sor: Kipusztulunk s kiméri a határt, 24 Rémület. 

. A változat kelte: 923. ÍI. 15. 
(50. 1.) Ember is, magyar is, magam is címmel az eddig Mert ismeretlenünknek tetszik 

című költemény változata. (ÖM. I. 121.) Eltérések: 2 fölhörög : 3 Valaki 4 szenvedést s ez 
élet és örök? 7 büntet, 10 észre vesz 18 Mammon ökle sem :. 2 1 — Ö 22 litániát : 

A vers keltezése: Makó, 1923. II. 23. 
Az Ember is. •. címet eddig elveszett versnek tartottuk nyilván: a Mert ismeretlenünk

nek tetszik című verset pedig az év végén keletkezettek közé^soroltuk. 
(51. 1.) Két töredék; közülük a második a Kozmosz éneke 8. szonettjének első, még 

önálló versként képzelt megfogalmazása. 
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0\ sírás nekem nem kenyerem . ..) 

A sírás nekem nem kenyerem 
Az Ur megverte kushadt fajtám : 
Most neki látok s én verem. 

Talán az Ima sáppad ajkán, 
Ha az Üvöltés ott terem. 
S ha föl nem üvölt hulla-fajtám- : • 
Addig verem, míg szétverem. ' . 

23. II. 17. 

(Gyertek fürödni..'.) 

Gyertek fürödni, hozzám, gyertek! 
Szennyes, mint más, de szent folyó, 
És megfúrÖdni benne jó. 
Kik sárban, kínban szét-heyertek. 

Gyertek fürödni, hozzám gyertek! 
A folyó földes, iszapos, 
De nagy hulláma szűzre mos 
Minden beteg, szép, bűnös lelket. 

Az 53. laptól a füzet végéig a Szonettkoszorú (A Kozmosz Éneke) egy teljes szövege 
található. 

A füzet, — később felhasznált — páros oldalain: 
(2. 1.) A Pünkösd előtt (ÖM. I. 101.). szövege. Eltérések: 5 Végtelenség. 6 A végtelenség. 

7 hattyúként : 9 idejöttél 10 ússzál 16 csodára. 
' Keltezés: Makó, 1923. május 18. 
A 12., majd a 16. lapon 1—48. sorszámozott, nyilván 1923. május második felében 

keletkezett versjegyzék. 

7. Keserű nekifohászkodás 
2. Névnapi dicséret Nyugat 
3. Fohászkodó ének Nyugat 
4. Szerelmes kiszólás Csönd 
5. Istenjárás 
6. Tanulmányfej Nyugat 
7. Vers a szemedről (áth. Világ) Kékmadár 
8'. Szerelmes vers 
9. Megsemmisülés vágya Világ 

10. Komor búcsúzás Csönd 
11. Önarckép Csönd 
12. A füst 
13. Távoli ének Világ 
14. Vers 
15. Aratás előtt Kékmadár 
16. Kép a tükörben 
17. Ad sidera 
18. Proletárok! 
19. Petőfi tüze 
20. A bátrak Nyugat 
21. Egv asszony s egy leány 
22. Éjjel Nyugat 
23. Asszonyvárás Nyugat 
24. Ének 1923-ban Világ 

25. Éggyéölelődés vágya Világ 
26. Sacrilegium Nyugat ., 
27. hiányzik 
28. Hűség Nyugat 
29. Ember is, magyar is, magam is Világ 
30. Leány szépség dicsérete I—//. Csönd 
31. Akkor 
32. Templom, hulla, rózsa Világ 
33. Tavaszi labdajáték Világ 
34. Utrahívás Nyugat 
35. Kalózkapitány indulója Világ 
36. Lázadó Krisztus Nyugat 
37. Osvát Ernőnek Nyugat 
38. Ajándék 
39. Költőszerelem teremtő estje 
40. Májusi ének Nyugat 
41. Az utolsó harcos 
42. Mintha szerelmes béka Kékmadár 
43. Szomorú harcos ének húsvét elé Világ 
44. Hajnalvárás 
45. Eszomorodott ( !) szózat Nyugat 
46. Furcsa fohász a sínek között Nyugat 
47. Híd alatt 
48. Pünkösd előtt 

(14. 1.) Cím nélkül, az Ezerfárosznyi végzet (ÖM. I. 96.) egy változata. A vers négysoros 
szakokból áll, de a későbbi szöveg két szakasza alkot egyet, úgy, hogy minden szakasz 1—2. a 
szakasz 1., a 3—4. sora 2. sorát alkotja. 
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Más eltérések: 1 Mint ha 7 Mély-illatú hajadnak, 9—10 6, nagy szemed ne gyújtsd ki, 
a büszke napnak fénye 14 elégne, 16 előbb: e mámoros legény, 18 előbb: mint súlyos föléjeírva: 
titka 20 6 Asszonyom gyere! 21—25 Én látó, Asszonyom, hát égj el Te is vele! Vakult szemek
nek gyújtott nagy lelket kába Végzet, 

Keltezés: Budapest, .1923. márc. 28. 
(30.1.) Az Útrahívás egy változata. Eltérések (ÖM I. 95.): 2 csak szép kicsi lyány magam

mal, 4 ide mormol. 5 Libbenő, szép szivem az ár locsolja, 6 vár, 6 máris : 7 előbb: Engemet hí, 
engem a messzi Szépség majd: Ó hiszen vár engem a messzi Szépség 8 kikötője. 9 hát, szebb 12 
kellem : 15 vágy im utánad 16 ezüstjük. 18 előbb: Eh de mit vársz? majd: Eh mit is vársz? jössz-e 
vagy elragadlak, 20 ostobaságon. 

Keltezés: Makó, 1923. Márc. 18. éjjel. 

III. 
A Kozmosz énekének két teljes szövege és egyes szonettjeinek többféle változata, fogal

mazványa található Saitos Gyula birtokában. 
Az első füzetben található a 15. és az 1. szonett 1—1 változata, az 5. szonett három 

vázlata, a 9. szonett 1—2 sora, valamint az ajánlás nélküli teljes Szonettkoszoru. (S/l) 
A második füzetben található a teljes Szonettkoszoru, ajánlással. (S/2) A szövegek nagy

részt keltezve vannak. 
Az eltéréseket a következőkben összegezzük: 
Cím: Szonettkoszoru (S/l) 
ua. és 
A negyven éves Juhász Gyulának (S/2) utána még: 
Kezdtem : 1923. I. 

1. szonett. 

Egy variánsa önállóan az 1. füzetben (Ö/l), egy az 1. füzet teljes szövegében (S/l), 
egy a második füzetben (S/2): 1 előbb más, nehezen olvasható szöveg, (talán: Külön bolygót 
alkotok magam) majd: Külön világ vagyok zuhant magam. (S/l) 2 tenger (ö/l) 3 Külön világot 
alkot minden ember, (Ö/l); a S/2 is előbb így, majd a véglegesre javítva, a S/l szöveg is vsz. ez 
volt előbb. 4 Kinek csak álma, vágya, gondja van.}(ö/l S/l S/2) 5 És jajj, nem élhet senki gond
talan ! Öli És jaj, nem élhet senki gondtalan ! S/l És jaj nem élhet senki gondtalan ! S/2 6 henger 
Ö/l 8 jaj Ö/l oldalam! S/l S/2 9 Sumert ez az ősi rendünknek utána más próbálkozás: Örök 
rendünknek most ez a tábla-bronzza Ö/l 10 Eggyét S/l eggyét S/2 12—13 hiányzik az ö/l-ben 13 
mért S/l S/2 Ur S/2 

Keltezés (S/2-ben): 23. III. 2. Makón 
2. 

A két teljes szövegben maradt fenn. Cím egyik helyen sincs. 
3 Vad, barna S/l S/2 8 A Szépség fái súgnak S/l S/2 9 Alattuk Ámor ül, ki S/l S/2 éhes, S/l 11 
tiszta-Érzés S/2 

Keltezés (S/2-ban): 23. I. Makó. 
3. 

A két teljes szövegben maradt fenn. 
2 Tél sem vehette el — S/l Tél sem vehette el : S/2 4 Ha Szomorúság-tél búsul a berken, S/l S/2 
6 igy díszitne S/l 8 nap is, S/l S/2 9 titán-gyerek, S/l 10 — kedvvel piroslik tátva-nyitva szájuk — 
S/l S/2 12 munka van, S/l 

Keltezés (S/2-ben): 23. IL 21. Makón. 
4. 

A két teljes szövegben maradt fenn. Cím egyik helyen sincs. 
1 agyam, S/l 2 Hangja, mit roppant barlang-vtsszhang S/l S/2 3 orgonára és a gondolat-had S l̂ 
előbb: Bus orgonára, 3 gondolat-had S/2 7—8 zárójelben S/l S/2 8 szíjjá S/l S/2 10 megunják 
S/2 11 fogan S/l S/2 13 Műhely-börtönbül S/l S/2 12 boldogan. S/l S/2 

Keltezés (a S/2-ben): 23. II. 22. Makón. 

5. 
Az 1. füzet egy oldalán három különböző, a költői alkotás egymást követő fázisait 

mutató fogalmazvány található: 
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Szetkujtorognak részeg boldogan. 
Elűzve a zsarnok-királyt, a Gondot, 
A gondolatok s gyermekes bolondok 
Módján 

5 Szetkujtorognak részeg boldogan 
Elűzve a zsarnok-királyt, a Gondot 
A gondolatok s gyermekes bolondok 
Mód fán ropják Szépség-fák árnyiban 
Tavaszi táncuk, majd, de munka van 

10 Még addig, csak ha este szárnya-oldott 
Álom szökkenti 

Szétkuftorogn ak részeg-boldogan 
Elűzve a zsarnok-királyt a Gondot 
A gondolatok és virító lombok 

15 Alélt örök tavaszba száll, rohan 
Szép lelkük ; mintha Nap sugáriban 
Fölébredő bábu kacag s a boldog 
Ifjú anya fülébe szárnya-oldott 
Öröm csattog. De addig munka van. 

20 Csak halk, éjfélutáni éjszakán, 
Mint szunnyadó kedvest meleg leány 
Cirógatja gyötört szivük az álom. 
S mint éjjel nyiló áloé virágom 
A kertben, ugy csókolnak elheverten 

25 A bolygó fények rajta, mint ha kertben 
holdas 

Javítások a kéziraton: 
9 előbb: táncukat 19 előbb: dalol majd: röpül végül: csattog 24 előbb: A holdfény, ugy 

Az 5. szonett ezenkívül megtalálható—csekély eltéréssel a későbbi szövegtől — mindkét 
teljes szövegben. Eltérések: 
2 zsarnok-királyt, S/2 5 a Nap S/l S/2 12 éjjel nyiló áloé-virágon, S/2 14 mint ha S/l S/2 

Keltezés (a S/2-ben): 23. III. 6. 

6. 
A két teljes szövegben maradit fenn. 

1 mint ha S/l S/2 4 súlyos, meleg S/l terjeng, S/2 terjeng. S/l 6 mámor-szín S/l kel : S/2 7 Erőt, 
vagy S/2 9 így, ugy, de örök a férfi-bolygó S/l Igy-ugy : Örök a Férfi-bolygó S/2 10 előbb: Asszony 
s örök S/l varázsa. S/2 11 lidércként ragyog S/l S/2 12 S szépsége, fénye, S/2 14 Világ-bo-
gdrkák S/l 

Keltezése a S/l-ben: IV. 25., a S/2-ben: Makó, 1923. ápr. 25. 
7. 

A két teljes szövegben maradt fenn. 
1 Világ-bogárkák S/l rebben ; S/2 2 vére zúg, dörög'ßjl mennydörög ; S/2 3 sürög — S/l 4 Az Ember 
S/2 5 A nagy, elomló asszony-test esetten (előbb: Mert nagy,) S/l A nagy, elomló asszonytest 
esetten S/2 9 elrepessze : S/l S/2 10 Én — jaj — tudom — ez lesz az Ember veszte S/l S/2 (itt a 
végén pont) 11 est — S/l S/2 12 kóborán. S/l S/2 

Keltezés a S/l-ben: V. / , a S/2-ben: Makó, 1923 május 1.-én. 

8. 

A két teljes szövegben maradt fenn, néhány apróbb eltéréssel : 
4 komolyan S/2 5 hangja mint bus S/l 7 Ó, gyertek S/2 9 kirúgott éhes S/l 11 bánat-görgetegje. S/2 

Keltezés (S/2-ben): 23. III. Makó. — Első megfogalmazása Gyertek fürödni... kez
detű töredék. 

9. 

1—2. sora (változatlan szöveggel) a S/2-ben, ezenkívül a két teljes szövegben található. 
4 őrülten — S/2 5 Ó, mért a sor végén nincs vessző S/l S/2 7 szálló mederül S/l 8 üzenve. S/2 
9 0, jaj S/l 10 sor végén nincs pont S/l S/2 12 hevülne meg : S/l S/2 13 kihűl lehull S/l 

Keltezés (a S/2-ben): 23. III. 17. Makó 
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10. 
A két teljes szövegben található. 

1 esve - S/l S/2 2 Ö szűkösen S/l S/2 3 Isten is, aki S/l Isten is, — aki S/2 
A 4—5. sor sorrendje előbb fordított volt, a 4. előbb más (ma már olvashatatlan 

szöveg) helyébe került S/l 5 szivembe, — S/2 6 gyöngyszót S/2 7 S bús jajt, nyögést S/l S bus 
nyáj-nyögést aklán túlhajtani) : S/2 8 mert új, nagy szeretetre S/l 9 egy nappá S/l 11 lobog — S/l 
12 Újulva — S/l ü/u/vű. — S/2 

Keltezés (a S/2-ben): Makó, 1923. máj. 8. a S/l-ben: Makó, 1923. V. 8. 
11. 

A két teljes szövegben található. 
2 előbb: Rossz bánatok S/l 3 Beteg ölébe megvacogó Múltnak S/l S/2 4 végén nincs vessző S/l 
6 Koldús-fekély S/2 7 Rohadt Sß 9 tejecskét : S/l S/2 10 Vi tágbékesség. S/l S/2 11 Az éhendöglődő 
S/2 12 Uj-izmú S/l Titok-csúcs S/2 /e/e — S/l 13 Miért az Én? rfs végtelen fele — S/l Aíierf az 
En ? es végtelen fele — S/2 

Keltezés (a S/l-ben): 23. V. 12., a S/2-ben: Makó, 1923. május 12. 
12. 

A két teljes szövegben található, 
l^or végén nincs pont S/l 2 az Ősbe S/l S/2 3 szabadul, S/l S/2 4 végén nincs pont S/l 5 végén 
nincs pont S/l 8 illat-szimfóniába S/l S/2 10 a /e/feeft S/l S/2 11 úVne/í : S/2 12 tudom — S/1,14 
Igazságnak gyújtván hűs fényt, az Űrnek. S/l S/2 

Keltezés mindkét füzetben: Makó, 1923. mpjus 17. 

13. 
A két teljes szövegben található. 

1 Igazságnak gyújtván has fényt, az Űrnek, S/l S/2 A zárójel a 2 sor elejétől a 8 sor végéig tart 
S/l S/2 2 az Igazság : 4 mint ha S/l 5 kidűlnek S/l 8 elején áthúzva: Izzadt 10 előbb: mmí a 
legnagyobb nap, majd a véglegesre javítva 11 A Legfőbb Ur mérhetetlen aláírva Az Őslélek S/l 
12—13 nem kurzív S/l S/212 előbb: . . . ki bár csak halni, majd a véglegesre javítva S/113 
Eg'yenlő. Ám, hogy S/l 

Keltezés (S/2-ben): Makó, 1923 május 18. 
14. 

A két teljes szövegben maradt fenn. 
2 zugát S/2 3 előbb: A vaksüketség éjjele, majd: A süketség éjjébe S/l 7 észak-sark S/l S/2 9 
Békesség-Noé S/l S/2 a sor végén nincs írásjel S/l 10 tisztulás özön S/l zug S/2 11 keserűség, 
vulkán S/l keserűség-vulkán S/2 12 Lávás-szitokkal S/l vefe'sí ; S/l 13 igazam!... S/l 14 Kü/on 
v/7ag vagyok zuhant magam. S/l S/2 

Keltezés a S/l-ben: Ma/cd, 25, ma/us 17., a S/2-ben: Aíafcd, 7925. május 17. 
15. 

A 2. füzetben egy változata (1/2), mindkét füzetben a teljes ciklusban egy-egy szövege 
maradt fenn. 

Cím a S/l-ben: Mester szonett. 
1 előbb: Külön bolygó vagyok zuhant magam, majd: Külön világ vagyok zuhant magam. S/l 
magam, 1/2 2 előbb: Szép, fáradt bolygó, majd a véglegesre javítva 1/2 3 Szépség-fák 1/2 S/l S/2 
íeften. S/l S/2 4 S dübörgő gép-város 1/2 6 A oo/ygtf fények rajta, mintha 1/2 7 Világ-bogárkák 
röpke szárnya rebben. 1/2 Világ-bogárkák S/l S/2 8 S fco/nor hitem hömpölygő, vad folyam. 1/2 
szenf hömpölygő S/l 10 De ma/d /CZ/ÍŰZ 1/2 /aVîùï S/l S/2 12 kihűlnek, S/2 13 Igazságnak gyűjtvén 
hüs fényt azűrnek 1/2 Igazságnak gyújtván hűs fényt, az Űrnek, S/l ugyanaz a sor végén ponttá 
S/2 

Keltezés a különálló szövegben és az S/2-ben: Makó, 23 márc. 2. A márc. jellegzetes 
gyorsírási jellel mindkét helyen. 

(Juhász Gyulának) 
Csak a S/2-ben, cím nélkül, a ciklus élén. 

1 csuda : 3 előbb: Ilyet nem látott ember még — soha : számozással a véglegesre javítva 4 meg-
enyhülést. (A t ceruzával utólag odaírva) 7 előbb: Negyven bus 9 koszorúm 10 rajta! 11 vedd — 
12 emelkedem! 
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Keltezés: Makó, 1923. május 18. 
A Kozmosz énekét tehát 1923januárjától május 18-ig írta a költő; legelőször a 2. szonett 

^észült el. 
IV. 

Saitos Gyula birtokában található még a későbbi évekből való három kézirat. Ezek 
közül az egyik a Csak a tenger főtt el (ÖM. I. 261.) című versnek a Saitos által szerkesztett Makói 
Friss Újság" számára küldött kézirata; a nyomdai jelzés is rajta van. Eltérés a kritikai kiadás
ban közölt szövegtől: 5 Nyugodt, mély — ezentúl tehát ez tekinthető helyes szövegnek. 

A második a Szabados dal (ÖM I. 30*4.) egy változata. Eltérések: 
1 végén nincs írásjel 2 a burzsit fáklyalángra, 5, 10, 15, 20 ugy 7 bütyköd. 8 Hát sorfát, 11 vé
gén nincs írás jel, 12 burzsibőrbe 17 burzsujt, megfontoltan : 

Utána ajánlás: , 

Saitos Gyulának, első szerkesztőmnek, szívbeli és életemmel való barátomnak több szeretettel, 
mint amennyi gyűlöletet ebben a versben el-kiordítani bírtam. 

József Attila 
Végül birtokában van egy Bécsből írt levél: 
Kedves Gyula Bátyám, ha fól emlékszem, karácsonyra küldött levelemben kértelek, hogy 

futtasd el pesti címemre a lapszámot (VI. Lovagucca 3.), de Te erre nem igen tartottad érdemesnek 
azt a verset. Pedig hidd el, hogy van egész-ember is azon a nagyon darabka Makón, aki szívesen 
és szeretettel fogad el versekben engem. Nékem a Te lapod esemény — ha az én versemet hozza, 
hiszen ott nőttem mafdnem az ollód szárai között. Igaz, meg van még az a kis kályha? Hajói tuda
kolom a múltat, az mentett meg, hogy őhozzá szegődtem. így lesz a kályhafűtőből bíboros. És lapunk 
külső barát fából (a belső Kemény volt) József Attila. — A fene vigye, ugy érzem, elégikus lesz a 
levél, hát nem sikerül most semmi jókötésű tréfa. Tudod, egy kicsit fáradt vagyok, talán fóbban is, 
mint ahogy azt egy olyan fiatalembernek szabad, aki a fövő hónapban (IV) lesz 21 éves.r 

Ezt a verset, a húsvéti számot, ha a vers ki is maradna technikai okokból, küldd el. És miért 
nem válaszolsz? Szerelmedben elégett már a magnézium? Legszebb napom fényét ezennel beiéd-
utalom. 

Szervusz ölellek 
Bécs (I. Universität) 1926 márc. 27. 

(Aláírás helyett betűjel) 
V. 

A Sa itos Gyula birtokában levő, s most publikálásra kerülő József Attila-kéziratok 
jelentősen g yarapítják a fiatal költőről való tudásunkat; számos^ ismeretlen verssel, verstöre
dékkel, variánssal gazdagítják a József Attila-szövegkorpuszt. Általában: a Szabolcsi Gábor 
által még 1940-ben összegyűjtött, s Radnóti Miklós által kiadott, illetve lemásolt — majd a 
felszabadulás óta a Péter László által a makói múzeum számára megszerzett kéziratok fel
bukkanása óta, a korai évekből ilyen értékes s nagyszámú kézirat nem került elő. 

Feladatunknak ezúttal csak a szövegek ismertetését tartottuk; az eredmények részletes 
értékelését még el kell végezni. Egyetlen kérdésre térünk ki: bizonyos fokig módosítják az 
újonnan előkerült kéziratok az 1922 őszétől — 1923 májusáig született versek időrendjét. 
Közvetlenül is: egy néhány vers eddig nem ismert pontos keltével; s közvetetten is, amennyi
ben — véleményünk szerint — eddig a Zsengék közt számontartott, az ún. Lovas a temetőben 
füzetből származó verseket, a közvetlen Ady-utánzatokat valamivel későbbinek, 1922 teléről 
valónak kell tartanunk. Egyrészt: az Istenfárás, a Téged siratunk . . . hangja miben sem külön
bözik tőlük; másrészt: a közéjük sorolt A gyerekszemű élet-tavon című, ugyancsak erős Ady-
utánzat a fentebb közölt versjegyzékeken az 1922-es versek közt szerepel. Az új tanulságok 
alapján a következőképpen képzeljük a versek időrendjét — megjegyezve azt, hogy a vers
jegyzékeket csak nagy fenntartással lehet időrendi útmutatásul elfogadni, azokon mindig 
valamilyen okból kiemelt versek szerepelnek, gyakran nem időrendi csoportosításban. 

(Az alanti felsorolásban a sorszám a kritikai kiadás által a verseknek eddig adott sor
számot jelentik; ahol ezt nem jelöljük külön, az I. kötetben.) 
1922 
1—31. változatlan. 
32. Fiatal életek indulója 
33. Lélekszirteken 
34. Falak (ez utóbbi három vsz. 1922. szept.) 
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81. Kép a tükörben 
35. A bánat 
57. Pap a templomban (ezek vsz. 1922. szept.—okt.-re teendők) 
38. Tél 
40. Koldus 
39. Ó zordon Szépség . . . (1922. nov. 12 előtt) 
37. Üdvözlés (1922. nov. 9.) 
36. Őszi alkonyat (1922. nov.) 
41. Várlak 
42. Az én ajándékom 
43. Álomban enyém vagy 
44. Egyszerű vers 
59. Bús énekhívás 

Ide kerülnek egyelőre a 45—56, 58, 60—61. számú, 1922. második felében írt, à Szép
ség Koldusába került, de közelebbről meg nem határozható keltezésű versek: Nézem a 
lámpát, Várakozás, Csend, Erőének, Bús magyar éneke, Szerelmes keserű hazafiság, Ének 
magamhoz, A füst, Szerelem ez? Gyöngysor, Himnusz a borhoz, Spleen, Parasztanyóka, 
Rövid óda a kelő naphoz, Versek végére. —Valószínű, hogy egy részük jóval korábbi. 1922 
végéről valók lehetnek az eddig a Zsengék közé sorolt II. 188—198. számú Lovas a 
temetőben versek: Az örök elmúlás, A gyerekszemű élet-tavon, Útrakészség, Prédikáció, 
Pogányos hitvallás magyarul, Baál, Himnusz az élethez, Lovas a temetőben, Az őrült 
hajótörött, Hajnali vers kedvesemnek, Leánykérő ének. 

X. Istenjárás 
X. (Téged siratlak . . .) 
65. Proletárok! 
64. Szerelmes kiszólás (dec. 28—29.) * 
62. Tanulmányfej 
63. A szemed 
67. Szerelmes vers 
68. Tovább én nem bírom 
86. Vers (Hiába gyúl k i . . . ) Az utóbbi versek 1922 utolsó napjaiban, vagy 1923 legelején 

keletkezhettek. 

1923 
70. Önarckép (1923. I. 5.) 
72. Igaz, őszinte búcsú (I. 8.) 
73. Távoli ének (jan.) 
74. Ad sidera (I. 19.) 
66. Petőfi tüze 
69. A bátrak (I. 23.) 
X. Egy asszony s egy leány . . . 
X. (Kis Asszonyom . . .) 
75. Éjjel (II. 10.) 
71. Magyarok (II. 15.) 
X. A sírás nekem nem kenyerem . . . (II. 17.) 
76. Asszonyvárás asszonyszobor mellett (II. 19.) 
101. Mert ismeretlenünknek tetszik (II. 23.) 
77. Sacrilegium (II. 23.) 
78. Hűség (II. 29.) 
79. Lányszépség dicsérete $11. 1.) 
80. Leányszépség dicsérete 
X. (Pihés, ártatlan . . .) 
X. (Versem komor . . . ) (III. 11.) 
X. (Komoly, komor, magányos . . .) 
82. Tavaszi labdajáték (III. 12.) 
X. (Örök reménység Istenajka . . .) 
X. (Istentelen, bús sarkvidéken . . . ) 
83. Rög a röghöz. 
84. Útrahívás (III. 18.) 
85. Ezerfárosznyi végezet (III. 25.) 
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X. (Ha nem veszünk észben,. . .) (III. 26.) 
92. Elköszönő szelid szavak (IV. 11) 
X. (Az erdőben elülnek.. .) (IV. 26.) 
87. A legutolsó harcos (IV. 27.) 
X. (Rossz vágy . . .) 
88. Lázadó Krisztus (IV. 29.) 
X. (Mint börtön ablakára . . . ) (V. 5.) 
X. (Te a lelkek . . .) (V. 14 után) 
90. Műterem 
89. Pünkösd előtt (V. 18.) 
93. Alkohol (V. 24) 

A Kozmosz éneke 1923. januártól—május 18-ig készült; a 83. Rög a röghöz pedig 
május után. 

Megjegyezni érdemes még, hogy azÖM. 11.373. lapján közölt Elveszett versek c. jegyzék 
első négy tétele törölhető most már (Istenjárás s Egy asszony s egy leány megvan, az Eggyé-
ölelődés vágya azonos a Vers (Hiába gyúl ki.. J-sel; az Ember is magyar is, magam is pedig a' 
Mert ismeretlenünknek tetszik cíművel.,(Templom, hulla, rózsa cím talán a Komoly, komor, 
magányos . . . kezdetű verset jelöli.) A jegyzéket viszont ki kell bővíteni a füzetekben olvas
ható következő —• még nem azonosítható — verscímekkel: 

Kalózkapitány indulója 
Osvát Ernőnek 
Ajándék 
Költőszerelem teremtő estje 
Szomorú harcos ének húsvét elé 
Hajnal-várás 
Ady Endre helyett mondom % 
Elszomorodott szózat 
Híd alatt 

(Természetesen lehetséges, hogy a versek egyike-másika ugyancsak azonos egyes már 
régebben ismertekkel.) 

Ami végül az újonnan előkerült kéziratok érdemi irodalomtörténeti és esztétikai fel
dolgozását illeti, az alaposabb vizsgálat feladata lesz. Itt csak utalnék néhány tanulságra: 
az Ady-hatás, Ady-indítás rendkívül erős voltára 1922—23 fordulóján; egyes élet-élmények 
(szerelem, öngyilkosság) fakasztotta nagy érzelmi erejű versekre, s főleg arra: az újonnan elő
került versek még plasztikusabban bizonyítják, hogyan bontakozik ki — egy-egy képben, 
egy-egy szakaszban, egy-egy hasonlatban — a későbbi József Attila; helyenként döbbenten 
ismerünk rá érett évei hangjára már. Tanulságosan vallanak a versek ez évek általános s egyéni, 
társadalmi és nemzeti rossz-érzéséről, elkeseredettségéről, a fiatal költő korai odafordulásaról 
a proletárokhoz; s végül: arról a szívós, csiszoló, tökéletesítő és válogató munkáról, amely már 
ezekben az években is jellemzi. 

VI. 
Az 1. sz. (barna borítású) füzetben, mint említettük, több gyorsírással írt oldal talál

ható. Dr. László János — aki az irodalomtörténetnek már jelentős szolgálatot tett Gárdonyi 
Géza gyorsírásos naplóinak megfejtésével — vállalkozott arra a feladatra, hogy megfejti 
a (Gabelsberger—Markovits-rendszerrel írt) gyorsírásos feljegyzéseket. 

László János megfejtéseit a gyorsírásos szövegekről az alábbiakban közöljük. 
A füzet cimke felől kezdett első lapján a három írott soron kívül két hasáb gyorsírásos 

szöveg van. » 
Az első hasábon előbb nehezen kibetűzhető szavak: 

m.. szürke és konok. 
s ... a siralmas asszonyok. 

Utána: 

Fehérek lesznek mind a mámorok, 
s a vágy felettük sirva kóborog. 
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Ha végsőt rugók, az se nagy dolog 
Azért a vén föld csak tovább forog. 

Szép ifjú szivem lobogózva feléd 

Ezután az első hasáb hátralevő felében, majd a második hasábon végig a Petőfi tüze 
fogalmazványa. A költő feljegyzései kitűnően mutatják a vers keletkezéstörténetét. 

Petőfi Sándor, tégedet ünnepel 
Szép rajongó [kihúzva: a lárma, mert. . . vak, süket] elnyomás, 
De [kihúzva: ég] nagy lelked tüzét, az eszmét 
Cifra, hideg lobogás vakítja. 
Oh, ünnepelvén mélyen temetnek el! 
Petőfi Sándor, ámde azért nyugodj : 
Az eszme ég az elnyomottak 
egész (?) szivében örök dalodra. 

lKét áthúzott sor, kibetűzhető belőle: falvát. .. részeg . . . 
házunk, az nincs . . . csonka fal, ha mi megmaradt] 

Falvát a megőrült nép leromboló, 
Házunk, az nincs [áthúzva: csak] fél fal ha mi megmaradt 
[Kihúzva: Az a . . . felhő ...sa rongyolt nép]... ki családon ... 
[Kihúzva, elmosódva: Csak . . . az segíthet.] 
Petőfi. . . az eszme hol van ? 

A második hasábon: 

Ám . .. ünnepelvén szüntelen temetnek [kihúzás] el, 
Petőfi Sándor [olvashatatlan kihúzás]. . . nyugodj, 
Az eszme él, az elnyomottak 
Büszke szivében örök dalodra. 
[Kihúzott, olvashatatlan sor] 
1. Petőfi Sándor, tégedet ünnepel 
A lárma és a vak, süket elnyomás, 

Csak . . . megtartott [kihúzva: szent] 18 évem 
Szent lobogója eledbe hajlik. 

Az elnyomottnak az eszme csatára [kihúzva: kincs] mind, 
óh, ég a tüz még s én proletárutód .. . 

És égni fog, mert nagy hitem ójja meg, 
Magyar... bús proletárszivem, 
Megtartott 18 évem, melynek 
Szent lobogója eledbe hajlik. 

Világszabadság! — így köszönök, vezér, 
S örömtelen 18 évem 
Szent lobogója eledbe hajlik 

A második hasáb tetején még más vers-vázlat: 

. . . tántorog, 
Ő al(k)uszik, de rólad dalolok, 
Örök himnuszt néki irok . . . 
Jöjjetek, ti megváltó lelkek ( ? ) . . . 

A füzet másik felének első lapján a nehezen kibetűzhető töredékek: az Áldott légy» 
jó Magyarország! című, négylapos műsorfüzetben megjelent alkalmi vers fogalmazványa 
(közölte Péter László: József Attila textológia, It 1954. 349.): 
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._.. Magyarország.. . fáradt őszök . . . köszöntése 
Űzött szivünk örömre békül. [Azután újból]: 
[Kurzívval átírva: Űzött szivünk örömre békül] 

[Áthúzva: És elfelejtem minden bánatok] Űzött szivünk örömre békül 
Es elfelejtem a sok bánatot Ma felköszönt a bús ország 
[Kihúzva: Halálos bús szived] kényes meztelen karod. 
. . . bús ősz hálája békülés . . . 
. . . Áldott légy 
.. . Magyarország. 

A gyorsírásos szöveg a füzet 5. lapján folytatódik; itt egy kereskedelmi jellegű levél
fogalmazvány olvasható; nem bizonyos, hogy a költő írása; mindenesetre gyorsírási gyakor
latnak hat. (A levél címzettje: Klopstock Artúr igazgató, a jánospusztai. . .Telepek R. T. 
címén, Nógrádverőce). A szöveg áthúzódik a 6. lapra is. Ezen a lapon ezenkívül — gyorsírással 
az Ad sidera . . . 9—12. sora olvasható (9 és 11 végén vessző). Fölötte pedig,nehezen kivehetően 
egy szövegből csak töredékek olvashatók el (szózat. . . világ.. . s ne hajladozz, ha nincs ke
nyér . . . ne sápadozzunk . . . ha . .. int. . . őrizd az álom . . . kint.. . semmi zúgó. . . magyar) ; 
nagyrészt nyilván ugyancsak az Ad sidera egyik fogalmazványa lehetett. 

A 7. lapon felül átfirkált gyorsírásos szöveg; ebből is csak töredékek bogozhatok ki 
(forró. . . hangja sistereg. . . úgy gondolat tömegben . . . anyjához és . . . Ifjú, fáradt, öreg . . . 
levetni), majd 

Es bátor ifjú agitátorok 
megrohan jajgat száz csecsemő, gyermektorok. 

Ezek a szövegrészek is összefüggésben látszanak lenni az Ad sidera szövegével. 
Ugyanezen a lapon utána a következő szöveg: Ha szomorúság lelkemen . . . majd a 

Kozmosz éneke 4. szonettje 9—10. sorának első fogalmazványa található: 
Miért dolgoznak, azt maguk sem tudják 
De egyszer majd megunják ezt a munkát 

Ezután a következő sor: 

Én sátán, vagyok én Jézus 
Majd a Kozmosz éneke 3. szonettjének, fogalmazványa következik. A szöveg a gyorsírás

ban szakaszbeosztás nélkül található. Eltérések ezenkívül: 2 tél nem vette el, 4 Ha szomoruság-téí 
búsul a berken. 5 Ha óriás kéz roppant fenyvesekben 8 ráragyogva 9 Ilyenkor két friss, rossz titán 
10 Óh, kedvvel 12 hógolyózik 13 izzadtan tántorog 

A 8. lap szövege alatt ugyancsak gyorsírásos szöveg töredékei betűzhetők ki, előbb az 
Éjjel című vers, utóbb talán szintén ennek és az időszak más szerelmes verseinek fogalmaz
ványai. 

A 9. lapon a Magyarok I. első, gyorsírásos fogalmazványa. Amennyire a töredékekből 
kivehető, a versnek azt a korai változatát tükrözi, amely a füzetekben már szerepelt. 

A 10. lapon két vers gyorsírásos fogalmazványa betűzhető ki. Az egyik annak a töre
déknek folytatása (Kis Asszonyom . . . ) , amely ugyané füzet 15. lapján olvasható: 

Kis asszonyom . . . karomban . . . egy . .. vagyunk mi ketten 
A végtelenbe szállunk ... megmaradsz velem. 
Az ének én vagyok, én rólad énekeltem. 
Kis asszonyom, ne sirj, mert feléd köszönt, sír a lelkem 
Óh, boldog istenem, csak szép .. . te emeld fel, apaszd el már könnyét 

S én bőven rája szórom dús kincsed özönjét 
Teli marokkal, ha a jöld is forog már. .. leszórom (?) úgy, hogy a föld is forog 
Boldog istenem, apaszd el már a könnyét 
S lázadni fogok . . . 

Oldalt talán ugyané vers egy versszakának fogalmazványa: 

. . . Kinyilik rám, én szerelmem 
néhány szerelem lepereg 
ki őrzője fölé 
megörülnek néki... emberek. 
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Ez a költemény később beolvadt a Vers (Eggyéölelődés vágya. . .) egy szakaszába. 
Utána A bátrak c. vers gyorsírásos fogalmazványa olvasható; amint a ráírt szöveg alól kiolvas
ható, azonos a füzetben írással is olvasható változattal. 

A l i . lapon is több gyorsírásos sor olvasható el; a szöveget nagyrészt azonban olvas
hatatlanná teszi a ráírt, szöveg. Kivehető az Asszonyvárás asszonyszobor mellett utolsó sorának 
egy változata (Megcsókolom holdfényes, büszke mellét.), valanlint a Kozmosz éneke4. szonettjének 
vázlata, s az oldal jobb sarkában a Kozmosz éneke 15. szonettjének első szakasza (2. sor így: 
Szép, tévedt bolygó, friss humusza lelkem). A lapon mégegy sor olvasható (nyilván a Lány
szépség dicsérete egy fogalmazványa): megillet mindenképp a hódolat. 

A 12. lapon az igen fakult ceruzaírásból a következő gyorsírásos feljegyzések rekonst
ruálhatók: a Sacrilegium gyorsírásos fogalmazványa. A kopott ceruzaírásból nehezen kive
hetően a következő nagyobb eltérésekkel: 6 Midőn az ittas sunyin topog 10 Hisz engem már 
halálra is keresnek. 

Előtte ugyané vers harmadik szakaszának egy korábbi fogalmazványa: 

Hisz engem úgyis halálra keresnek 
A bánatok . . . s lépésem kémlelik távol űzte . . . a vágyam 

. . . tántorog a föld . . . 

. . . s ordítozván eledbe . . . 

A lap alján pedig a Pünkösd előtt második versszakának egy változata (8 S hiába szenvedsz 
meg, szivem). 

A 13. lapon felül teljesen áthúzott gyorsírásos szöveg, amelyből csak néhány szó bogoz
ható ki, a Lányszépség dicsérete I. második versszakának töredékei. Mellette egy versszak: 

Oh, akkor megtaláljuk egymást, 
De akkor vágyunk nem köszönheti 
Elcsöndesült, bús életünkön 
Halkan mentünk, mezőinken (?) 

A lap alján egy — nyilván utóbb ki nem dolgozott — vers gyorsírásos vázlata található: 

Rózsát fogok, mert elszárad kezemben, 
Asszonyt viszek : szivemet osszák (?). 
Veres [áthúzva: sötét] lobogóm soha nem veszem be, * 
Halálhajóm fusson vizekre még 
Hafió, vulkán, messze zúg a tinta, a tenger 
Hahó, köszönt itt, ki emberért [merrét?] kiált, 
Hahó, a hullám fergetegesen ver, 
De nem bántja a tengerek fiát. 
[Áthúzva: Kis öröm kalmáros, rossz polgári bárkán 
lebegnek, nyögjenek, hadd sírjanak] csak utált untalant 
[Áthúzva: Az én] Vitorlámat dühödt bórák cibálták. 
Ujjongok, mint a tenger itt alant. 
Részeg s komor [kihúzva: és nem] mennyeim (?) el se hullanak 
Örökké élek, mint a . . . 
Engedelmes, nagy alkotója. 
Nagy élmények ezek : mind lelkem .. . fia 

Hajóhidamról itt csapottan vetődöm, 
Néhányuk jajdul s'rva rajtam is, 
Azért vigaszt lehet feléje : 
Szerencsétlen, de lelke nem hamis. 
A keserűség száll éjjeli órán, 
Vezér nagy . . . . . lobogóján. 
Nagy barna súlyos szárnya ing, 
Ha az asszony, akit elragadtam, 
Mint isten földi kedvesét. 

Mindenünk, ha. [olvashatatlan] eltartanám. 
A 12. lapon egy iskolai ünnepély műsoráról készült hevenyészett, gyorsírásos feljegy

zések: 
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7. szám : Himnusz. Énekli az énekkar x/2\2-kor 
T(a)rászovics (??): Talpra magyar 
Takács, beszéd : Különb vájjon a mai nemzedéknél a jövő nemzedék 

[mugyarabbnak, lelkesebbnek kell lennönk] 
Balog Ádám nótája : Énekli az énekkar 
[ ; ?J József VII. 
Nagy László, Ünnepi beszéd Nagy László 
A Talpra magyart énekeljék. 
Hiszekegy. 
Sajnos a Józsej VII. előtt levő szó nem fejthető meg. 

A füzetben még két gyorsírásos feljegyzés található. A Szonettkoszorú 3. szonettje fölé 
három gyorsírásos sorban odaírta a 15. szonett első három sorát: 

Külön világot alkotok magam. 
Szép tévedt bolygó friss humuszú lelkem. 
A fák susognak illatokkal telten 

Végül: a sárga borító belső oldalán az alábbi gyorsításos feljegyzés olvasható: 3 [ki
húzva: pár] zsebkendő 3 pár zokni 3 gallér 2 tarka lábravaló 

László János dr. munkájának, a gyorsírásos feljegyzések megfejtésének rendkívül 
becses adalékokat köszönünk egyes.versek keletkezésére vonatkozóan; a költő természetesen 
csaknem mindig a vers első csíráját,, kiindulópontját vetette papírra. 
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