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Vas István -  Szabó Lőrincnek

v a s  i s t v á n  
Bu d a p e s t

V. Hollán u. 22.

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 sajná
latos és ártalmas irányba tévedtek is politikai meggyőződéseid, személyes magatartá
sodban biztosan humanista maradtál.

Természetesen tudom, hogy van szellemi felelősség, s ilyen az is, hogy mindazt, ami 
történt, szellemi tekintélyeddel támogattad. De azt is tudom, hogy az összes háborús 
bűnösök között Te vagy az egyetlen, akinek művészete föltétlenül felülmúlja „bűnét”, 
és költészetedet szerencsére tisztán tudtad tartani minden politikai befolyással szem
ben. -  Végül is semmiféle politikai rendszerre se vet jó  fényt, ha az ország legkiválóbb 
költőjét ellenségévé kell nyilvánítania. Elsősorban nem is a Te érdekedben, hanem a
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mi érdekünkben van szükség arra, hogy munkádat zavartalanul folytasd és eddigi 
műveidnek zavartalanul hasznát vegyük.

Ezt a nézetemet, ha módom lesz rá, mindenütt hangsúlyozni fogom.
Szeretettel üdvözöl

Budapest, 1944. május 7.
igaz hived 
Vas István

A gépirásos levél az eredetiről készült fénymásolatban került az Országos Széchényi Könyv
tárba. Keltezése (1944) nyilvánvalóan téves, helyesen: 1945. (Szabó Lőrincet ekkor vonta fele
lősségre az igazolóbizottság a háború alatti nyilatkozatai, irásai miatt.)

Vas István -  Manger Gabriellának

Kedves Elvtársnő!
ím e a mára igért Kölcsey-előadás. Megbeszélésünk ellenére mégis bevettem a Him
nuszt, sőt azzal kezdtem, s arra helyeztem a legnagyobb hangsúlyt. Amikor ugyanis az 
anyaggal foglalkozni kezdtem, és az előadáshoz hozzáfogtam, rájöttem, hogy ezt sem
miképpen sem lehet elkerülni, mert

1. ) A  Himnusz objektive is Kölcseynek legnagyobb versei közé tartozik, ha nem ép
pen legnagyobb verse, s általában véve hazafias költészetünk kiemelkedő alkotása.

2. ) A  közvéleményben Kölcsey neve elsősorban a Himnusz szerzőjét jelenti, tan
könyveink ma is jelentős helyet szentelnek neki.

3. ) Az Erkel c. film legújabban megint a legszélesebb tömegek figyelmét hivta fel 
fontosságára.

4. ) Minden marxista irodalomtörténész, Révai Józseftől kezdve legújabb Kölcsey- 
kiadásaink előszavaiig hasonló nyomatékkal tárgyalja a verset. Mindebből következik, 
hogy

5. ) mindenki s elsősorban a rádióhallgatók megütköznének azon, hogy az összeál- 
litásból a Himnusz kimaradt. Végül

6. ) még ilyen jelentéktelen alkalomból sem szabad lehetőséget adni az ellenségnek 
arra, hogy a Himnuszt akár egy pillanatra is kisajátitsa, a magáénak tekintse.

Esetleges félreértések elkerülésére azonban azt tanácsolnám, vegyen részt a végső 
próbán, s ellenőrizze, hogy a szavaló azt hangsúlyozza a versben, ami haladó.

Budapest, 1953. július 13.

A gépirásos levél másolat.

Elvtársi üdvözlettel 
Vas István
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Vas István -  A  Magyar Rádió Irodalmi Osztályának

Vas István 
Budapest
V. Eötvös Loránd u. 10.

Magyar Rádió Irodalmi Osztálya,
Budapest.

Budapest, 1955. aug. 3.

Július 29-i „Hogy mi ne legyünk német gyarmat” c. adásukban közölték két versemet. 
Ezek közül az egyik, az „1944 június 6” című, az utolsó versszak elhagyásával, meg
csonkítva hangzott el. Ehhez előzetes hozzájárulásomat nem kérték, a változtatásról 
nem értesítettek, sőt azt az értesítést kaptam Önöktől, hogy fenti című „művem” hang
zik el.

Mindenekelőtt tiltakozom az ellen az irodalomellenes eljárás ellen, hogy a költő 
megkérdezése nélkül megváltoztatva közöljék versét.

Továbbá, hogy ilyesminek a jövőben elejét vehessük, leghatározottabban kijelen
tem, hogy semmiféle versem vagy versfordításom közléséhez nem járulok hozzá, ha 
nem teljes szövegében mondják el.

Ajánlott

Itt közöljük a vers teljes szövegét:

1944 JÚNIUS 6

Zöld autó, zöld egyenruhában szőke tiszt, 
M íg mellette vígan figyel vadászkutyája,
E város életét Párizs és Moszkva közt 
A német szelíden, de láthatón utálja.

Fékez a gépkocsi. Piros fény. Tilos út.
A tiszt maga elé néz, vár és messze gondol. 
Egy lelkes úriember látja, odafut.
Ragyogni kezd kopasz feje a buzgalomtól.

S töri a szót: „Sie fahren nach Astoria?”
A tiszthez görnyed, az felé se nézve, hümget. 
Az úritök fején verejték-glória:
Most ő is segített nagy szövetségesünknek.

A jelzőlámpa már pirosból zöldre vált.
Az úr még hadonász hebegve és hadarva. 
Barbár, de csöndes és zárt és civilizált 
Szigorral néz a tiszt a hevülő magyarra.
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Már teuto-nordikus gőggel a barna eb 
Visszatekint, az úr még ott mered makogva.
Felhők mögül a nap már egyre melegebb 
S tört, sárga fénye süt a sárga csillagokra.

A fogcsikorgatás, a kín, a döghalál,
Szóval a huszadik Krisztus utáni század 
Vad szívverése egy pillanatig megáll.
Rikkancs fut. Nagy betűk. Hajnalban partra szálltak.

Vas István -  Király Istvánnak

Király István 
főszerkesztő elvtársnak

Budapest
Kortárs szerkesztősége 

Kedves Barátom!
Ma reggeli telefonbeszélgetésünket „köszönöm”-mel fejezted be, és ez -  amennyiben 
nem pusztán szokott udvariasságodra vezethető vissza -  arra vallana, hogy nem sike
rült magamat telefonon pontosan kifejeznem. És minthogy nem szeretném, ha ebben 
a kérdésben bárki félreértene, hadd küszöböljem ki ezt a kis lehetőséget is. Tehát: 

Én nem „egyeztem bele”, hogy a magam és annyi kitűnő barátom notórius felje
lentőjével együtt hozd versemet -  ez egyébként, minthogy nem intézmény vagyok, 
hanem egyszerű magánszemély, olyan abszurdum volna, amit úgysem hinne el senki 
rólam, sem a határokon belül, sem a határokon kívül.

Viszont minden szerkesztőnek szuverén joga, milyen beküldött kéziratokat, mikor 
és milyen más közleményekkel együtt közöl. Ha történetesen H. B. feljelentése után 
közvetlenül Babitsnak az jutott volna eszébe, hogy versét az enyémmel egy számban 
közölje -  szerencsémre azonban Babits nem értékelte annyira feljelentő művészetét, 
hogy annak kedvéért versét hozza a Nyugatban -, ez ellen egy szavam sem lehetett 
volna.

És ha egy szerkesztőnek az a kedvtelése vagy -  mint remélem, a Te esetedben -  
feladata, hogy engem a lapjában egy poloskával zárjon össze, ehhez szükségtelen a 
beleegyezésemet kérnie, nekem pedig sem a sajtótörvény, sem a szokásjog nem ad rá 
módot, hogy tiltakozzam ellene. Ennyi az egész.

Egyébként persze változatlan szeretettel üdvözöl
híved 

Vas István
Budapest, 1962. június 6.

H. B. -  Horváth Béla, aki a Vigilia 1942. januári számában durva politikai támadást intézett 
Vajthó László Mai MAGYAR KÖLTŐK című antológiája ellen, amelyben többek között Vas István 
is megbecsült helyet kapott.
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Vas István -  Keresztury Dezsőnek

Te már valószínűleg nem emlékszel rá -  miért is emlékeznél? hogy miniszterséged 
idején egyszer -  egyetlenegyszer -  felhívtalak a hivatalodban. Hogy miért, arra már 
nem emlékszem. De arra emlékszem, hogy kényelmetlen érzéssel nyúltam a kagyló
hoz: most majd jelentkezik egy titkárnő -  mert minden valamirevaló pondrónak volt 
már titkárnője -, és elkezd faggatni, miért keresem a miniszter urat. De az első csön
getésre te szóltál bele a kagylóba. És akkor azt gondoltam: hát ilyen miniszterünk van!

Hogy miért éppen itt kezdem, ennél a negyvenhárom évvel előtti mozzanatnál ezt 
az üdvözlő levelet? Mert mostanában többször is hallom, olvasom a nosztalgia sóhaját: 
„Igen, a háború után három évigjó irányba mentünk, csak aztán rontottuk el az egé
szet.” De én -  te talán még emlékszel rá -  a biztató kezdetekben is megláttam a romlás 
-  nem! a rontás -  előjeleit. Mintha egy pokoli folyamat lassan, fokról fokra párolná 
porhanyósra tápászkodó társadalmunkat, előkészítve a préselhetőségre, ráncigálha- 
tásra, csavarhatásra, manipulálhatásra, ahogy később eufemisztikusan mondták. És 
ez a furcsa főzet minden egyedben megtalálta a maga bűnének ezt a manipulálható 
magját. A  becsvágy, a gőg, a féltékenység, a sértődöttség, a sebzettség, az elégtétel, a 
bosszú, hogy csak néhányat említsek -  és ezek nem a csőcselék, hanem az úgynevezett 
elit bűnei.

Csak benned -  (és a történelmi igazság kedvéért most ide kell írnom Bibó nevét) -  
nem talált kikezdhető magot. A  közélet szereplői közül csak te tudtál idejében, szépen, 
elegánsan -  igen, hadd írjam le ezt a szót is -  kilépni, hátralépni, visszalépni. Dicsőség 
a fejedre, ma még fényesebb, mint ahogy akkor, negyvenkét esztendővel ezelőtt ész
revettük!

Hát ezért kezdtem ezzel a kis mozzanattal eddigi életpályád közepén. Mert ezt érez
tem a legfontosabbnak. Amit nem csináltál.

Hiszen beszélhetnék annyi mindenről, előtte és utána! Hogy milyen jó  volt a Nyu
gat-asztalnál ülni melletted, Babitscsal szemben, és ha néha le tudtam venni a szeme
met róla, megpillantani a te átszellemült férfiszépségedet.

Vagy arról, hogy milyen hálás voltam, amiért a Pester Lloyd szerkesztőjeként közöl
ted a cikkeimet.

Vagy arról, hogy amikor a miniszteri székből visszaszorultál a könyvtárba, elvállal
tad a Wahlverwandtschaften ellenőrző szerkesztését, és csak úgy mellesleg megtanítottál 
a prózafordítás alapelemeire.

Hát az Arany-könyved, amit Horváth János sem tudott volna így megcsinálni? Kü
lönösen a második kötetnek olvastán férkőzött a bámulatomba némi irigység: hiszen 
jó  darabot sikerült megfejtened Arany titkából... De csak nem foglak tanulmánnyal 
fölköszönteni? Arról nem is beszélve, hogy már ahhoz sincs erőm. Kevesebbért pedig 
szólni sem szabad róla.

Versekről viszont nem érdemes beszélni -  mi kettőnknek. Elvégre mindkettőnket 
ugyanabból az istállóból eresztettek ki, a Nyugatéból, és egymás mellett ügettünk, 
ugyanegy porondon. Meg aztán a mi időnkben annyi volt a jó  költő, és manapság is 
annyi van belőlük -  ha nehezebb is észrevenni őket, a sokkal több rossz költő között.

De az integer vitae scelerisque purus csak te vagy.
És most mit kívánjak neked nyolcvanötödik születésnapodra? Mindent, persze, 

amit kívánsz -  nem is igyekszem kitalálni.
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Amit kívánni tudok, inkább magamnak kívánom. Jó volna még néhány évig élni -  
a Te jelenlétedben.

Isten éltessen és áldjon, drága Dezső!
Ölel hű barátod 

Pista

A levél fogalmazványa maradt meg -  megszólítás nélkül -  Vas István hagyatékában, a Keresz- 
tury-fondban nem található, alighanem azért, mert Keresztury Dezső a számára különösen 
kedves leveleket megőrizte, nem ajándékozta a könyvtárnak. -  A levélfogalmazvány keltezetlen, 
de Keresztury Dezső születésnapja (szeptember 6.) alapján kikövetkeztethető: 1989. szeptem
ber eleje. -  Integer vitae scelerisquepurus -  (Horatius, I,22,1): tiszta életű és bűntelen.

Kálnoky László levelei Vas Istvánhoz

Kálnoky László első verseskötete, Az ÁRNYAK KERTJE megjelenésekor (1939) ismerkedett meg 
személyesen Vas Istvánnal, hamarosan életre szóló barátságot kötöttek. Kálnoky, míg végleg 
Budapestre nem költözött, Egerben élt, onnan és a mátraházai szanatóriumból küldte leveleit.

A levelek, amelyek Vas István hagyatékából kerültek az Országos Széchényi Könyvtárba, jó 
formán mind keltezetlenek; a keltezést, időrendet tartalmukból igyekeztünk megállapítani. A 
leveleket válogatva közöljük.

A költő helyesírásának fontosabb egyéni jellegzetességeit megőriztük.

Kedves Barátom!
Bocsáss meg, hogy ilyen elkésve írok, régóta szándékozom, de mint rossz levélíró meg
maradtam a szándék mellett.

Nem  tudom, hogy azóta mennyire haladtál előre Villon-fordításodban, én közben 
elolvastam a Faludy György Villonát és a Szabó Lőrincét is, és talán nem egészen ér
dektelen Számodra, ha egy észrevételemet megemlítem.

Faludy átköltéseiről már beszélgettünk. Teljesen egyetértek Veled abban, hogy az 
eredetinek ilymértékű meghamisítása megengedhetetlen és elítélendő. A  két kötet el
olvasása után mégis azt kell mondanom, hogy bár egy költő vagy esztéta hasonlóké
pen fog vélekedni, a nagyközönség számára azonban az átköltések hatásosabbak, s ez 
a francia balladaformából kivetkőztetett, kötetlenebb, modern hasonlatokkal áram- 
vonalasított és egy angyalföldi jasszal egybegyúrt Villon a tömeglélekhez mindig kö
zelebb fog férkőzni, s ezt megérteni és elfogadni, ha helyeselni nem is, kénytelen va
gyok. A  másik megfigyelésem az, hogy bár Szabó Lőrinc Villona tartalmilag és formai
lag meglehetősen hű, a versek belsőbb formáját és hatását tekintve szintén nem áll 
egészen közel az eredetihez, mint ahogy egy XX. századbeli magyar költőnek nehéz 
feladat is 500 éves francia költővé átlényegülni, amit a műfordítás feladata megkíván. 
Ezt bizonyítja az is, hogy Tóth Árpád Villon-fordításai bár tartalom és forma szem
pontjából szintén megközelítően hűek, a Szabó L. fordításaitól elütő hangulatúak, és 
egészen más rezonanciát keltenek az olvasóban. Eltérnek még külső eszközeikben is: 
Tóth Árpád, tekintve, hogy több száz éves költőt fordít, a nyelvben archaizálásra tö
rekszik, aminek Szabó Lőrincnél nyoma sincsen. Tóth Árpád viszont nem törődik az
zal, hogy Villon argot-ját valamivel pótolja, Szabó Lőrinc azonban felhasználja a mai 
jasszkifejezéseket.
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Azonban most látom, hogy kifogytam a helyből. Remélem, hogy ha munkád időt 
enged, le tudsz jönni Húsvétkor hozzánk. A  legnagyobb örömmel várnálak.

Én már teljesen jó l vagyok. Április közepén kell Pestre mennem vizsgálatra.
A  viszontlátásig üdvözöl

Kálnoky László

A levél írásának időpontjához megközelítő adalék, hogy Vas István Villon-fordításának első ki
adása 1940-ben jelent meg.

Kedves Pista!
A  200 pengőt megkaptam. Nagyon köszönöm. Éppen a legjobbkor jött. Azt is köszö
nöm, hogy beajánlottál a szabadság-antológia fordítói közé.

Ne haragudj, ha ezzel kapcsolatban egy nagy szívességet kérek Tőled.
Lukács László (nem tudom, azonos-e azzal a Lukács Lászlóval, akinek egy-két verse 

megjelent a Magyar Csillagban?) ajánlásodra aziránt keresett meg, hogy a szabadság
antológia részére október 1-ig négy-öt verset fordítsak. Ezt természetesen elvállaltam. 
Néhány nappal később újra írt, hogy a szabadság versek egyelőre nem sürgősek; for
dítsak sürgősen egy másik anthológia részére téli tárgyú verseket, főleg németből és 
olaszból. Erre én azt válaszoltam, hogy mivel augusztus 28-ig a szanatóriumban ma
radok, itt pedig semmiféle anyag nem áll rendelkezésemre, a munkát csak abban az 
esetben tudom vállalni, ha a versek címét ráérek szeptember 5-ig megadni, a műfor
dításokat pedig szept. 15-ig elkészíteni. Erre ő még nem válaszolt. Arra kérlek, hogy 
mivel tudomásom szerint Te is részt veszel a fordításban, s így bizonyára Te is gyűjtesz 
anyagot, hogy ha olyan téli tárgyú vagy szabadságversekre akadnál, amelyeket nin
csen szándékodban lefordítani, légy szíves azokat részemre félretenni. Én szeptember 
legelső napjaiban Pestre utazom belügyminisztériumi berendelésemet elintézni, és ak
kor leírnám Nálad a verseket. Francia, német, olasz, latin vagy görög (ógörög) versek 
fordítására vállalkozhatom. Egerben nem hiszem, hogy megfelelő anyagot tudnék 
gyűjteni. Saját könyvtáramban csak francia költők vannak. Nem akarom idődet lefog
lalni, azért kifejezetten csak abban az esetben kérlek erre a szívességre, ha a Magad 
számára is keresel hasonló tárgyú verseket, s kérésem teljesítése nem jelent lényeges 
többletmunkát, vagy, ha könyvtáradból (nem tudom, van-e sok külföldi költőd) min
den nehézség nélkül ki tudod az alkalmas verseket halászni. Hiszen Pesten végső eset
ben magam is kibányászhatom valamelyik könyvtárban az anyagot.

A  viszontlátásig szeretettel ölel
Laci

A szabadság-antológiát nem sikerült azonosítanunk: talán nem is jelent meg. -  Lukács László -  
(1906-1944) költő, műfordító. A TÉL KÖLTÉSZETE című kétnyelvű versantológiája 1943-ban je
lent meg.

Kedves Pista!
Ne haragudj, hogy olyan munkára kértelek, mely meghaladja idődet, utólag magam 
is beláttam, hogy szerénytelen voltam, s megbántam kérésemet. Hiszen tulajdonké
pen nem is kell könyvtárakban bogarásznom. Kállay Miklós könyvtárában annyi kül
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földi költő van, hogy itt bizonyára fogok megfelelőeket találni. Csak oda nem valami 
szívesen megyek.

Ha úgy áll a dolog, hogy Szabó Lőrinc fiatalkori fordításait nem hajlandó közlésre 
átengedni, szívesen fordítok az Általad megjelölt versek közül. Ha rámbízod a válasz
tást, én a következőket választom:

1. ) Le foyer, la lueur étroite de la lampe
2. ) Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs
3. ) Toutes les amours de la terre
4. ) Sonnet boiteux
5. ) Autre (Impression fausse)
6. ) Lorsque tu cherches tes puces

A  műfordításokkal rövid idő alatt el fogok készülni. Azonban ne haragudj, ha egy 
feltételem van. Ezeket a verseket nem fordítom kisebb tiszteletdíjért, mint amennyit 
Radnóti vagy Rónay fog kapni az ugyanezen jegyzékből fordítandó versekért. Nem 
pénzéhségből teszem ezt, hiszen jelentéktelen összegről van szó, de nem értékelhetem 
le saját munkámat sem. Légy szíves, közöld ezt a kiadóval. A  már elküldött fordítá
sokra ez nem vonatkozik, hiszen előzetes megállapodás nem létesült, s nem akarom 
az antológia összeállításával kapcsolatos akadályokat még növelni, hiszen inkább hálás 
vagyok Neked, hogy gondoltál rám.

Körülbelül szeptember 2-3-án fogok Pestre utazni, így, ha Te ráérsz, találkozni fo
gunk. 28-án itt hagyom a szanatóriumot. Változatlanuljól vagyok, de azt hiszem, sokat 
nem használt az ittartózkodás, még szerencse, hogy nem ártott. Fantasztikus társaság 
verődött itt össze a nyáron, s amolyan Orgia R.T. alakult, melynek tevékeny tagja vol
tam. Az igazgatóság viselt dolgaim miatt fekete listára tett, és írásban közölték velem, 
hogy a jövőben nem vesznek fel az intézetbe.

A  viszontlátásig igaz barátsággal ölel
Laci

Kállay Miklós -  (1885-1955) író, műfordító, szerkesztő, Kálnoky László nagybátyja. -  Kálnoky 
Stefan Zweig VERLAINE-esszéjének (fordította Bálint Lajos) függelékébe fordított verseket 
(összeállította Vas István. Fővárosi Könyvkiadó, 1943).

Kedves Pista!
Belátom tévedésemet. Ha általánosan elfogadott szokás, hogy aki többet fordít, átla
gosan kevesebbet kap, természetesen alkalmazkodnom kell. Azért arra kérlek, ne szólj 
a kiadónak, vagy, ha már szóltál, nevemben vond vissza a dolgot.

A  hat vers közül már ötöt lefordítottam. Egyedül a „Mikor bolhára vadászol” kez
detű van hátra. Ezt holnap fogom lefordítani. A  Sonnet boiteux-t ugyan már lefordí
tottam, de ha Radnóti Miklós éppen ezt akarja fordítani, készséggel lemondok a ja 
vára. Érdekes, Szabó Lőrinc nem vette észre, hogy ebben a versben tizennégy szótagos 
sorok is vannak (Verlaine-nél először!). Az én fordításom így szól:
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SÁNTA SZONETT

Oh, milyen nyomorúság! Mily gyászos lesz a vég.
Hogyis szabad kÁnlódni ilyen részvétlenül!
Mint az ártatlan állat, mely hályogos szemét 
mereszti a talajra, hol vére tóba gyűl.

London ködben zsibong. Oh, mily bibliai város!
Úszik, lobog a gázláng, rőt cégtáblák inognak 
s nyomorék házsorok rémÁtenek vajákos 
gyülekezeteként görnyedt vénasszonyoknak.

A mult minden förtelme szökell, nyávog, vonít, 
süvölt a piszkossárga s vörös ködben, soho-k 
s incked-ek hangzanak fel, all right-ek és how-k.

Nem, ez kibírhatatlan, céltalan vértanúság, 
mily gyászos lesz a vég itt, mily siralomra méltó!
Hamvadj el tűzesőben, óh bibliai város!

Pénteken vagy szombaton utazom Pestre, a fordításokat viszem magammal. M eg
látod, hogy a többi még jobban sikerült. Sokkal jobbak, mint amiket eddig küldtem. 
Különösen az „Autre” meg a „Toutes les amours de la terre” .

A  szanatóriumi dolgok miatt ne aggódj. Ami történt, csak az ottani légkörben volt 
lehetséges. Olyan Istentől elrugaszkodott társaság is csak száz évben egyszer verődik 
össze, mint ezen a nyáron.

A  viszontlátásig ölel
Laci

Kedves Pista!
Először a leveledben közöltekre válaszolok, azután írok a mellékelt versekről. 
Választásodra bízom, hogy melyik fordításaimat közlöd, egyébként is az általam java
soltak s az általad választottak majdnem megegyeznek. A  megjelölt versek közül a 
„Reggeli ima”, „írás 1875-ből”, „II. Lajos bajor királyhoz” és a „Charles de Sivryhez” 
címűek Verlaine „Amour” -jában, a „Seguidilla” a „Parallelement”-ban van.

Olyan verset, melyet Szabó Lőrinc lefordított, én nem fordítok újra. Az ő fordításai 
nagyrészt igen jók, 50-60 évig nem érdemes őket újra fordítani. Nagyszerű érzékkel 
látja meg, mi a lényeges a versben és mi hagyható el. Valószínűleg az én fordításomban 
verlaine-ibb lenne a rímelés, a zökkenőmentes jambus, viszont az újrafordító mindig 
hátrányban van azzal, hogy ha elődje valamely sor tökéletes megoldását megtalálta, 
vagy át kell azt vennie, vagy gyengébb sorral pótolnia. Előbbi esetben plágiumgyanús 
lesz, utóbbiban le kell mondania arról, ami valószínűleg neki is eszébe jutott volna. 
Egészen fiatalkori Baudelaire-fordításaimban például teljes sorok szinte szóról szóra 
azonosak Babics [!] némelyik fordításával, melyeket akkor még nem ismertem.

A  most küldött versekre térve, úgy érzem, keveset produkáltam egy hét alatt. Zavart 
az utazás és annak előkészületei, de főleg az, hogy itt a szanatóriumban kúrázni kell, 
és fekve sokkal nehezebb a munka.
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Lefordítottam a „Birds in the night” c. verset, s be kell vallanom, nagyon csalódtam 
ebben a híres versben. Az első részek hihetetlenül banálisak. Az eredetiben még in
kább, mert önkénytelenül [!] is simítottam valamit a fordításban. Mintha nem egy nagy 
költő, hanem egy szerelmes kereskedősegéd panaszolná keserveit. Tekintve, hogy ez 
tulajdonképen versciklus, egyes részeit esetleg használhatod, itt a „M ég egyre látlak”, 
„Sárga és fehér” s a „Törtárbocú hajómat a szerencse” kezdetűekre gondolok. Címük 
lehetne vagy a kezdősor, vagy: „A  Birds In The Night” -ből. De az is lehet, hogy egyiket 
sem találod jónak. Sajnálom, hogy annyi időt pazaroltam erre a hosszú költeményre. 
Hiába! Verlaine igazi arca a rövid versekben van elrejtve.

A  „Halottaim gyászos sora” a „Lucien Létinois” ciklus záródarabja. Ezt a legjobban 
sikerült eddigi fordításomnak tartom. Inkább akármelyiket hagyd ki, mint ezt. Ver- 
laine-nél e versnek nincsen címe, a ciklusban a XXV. számot viseli. Esetleg „Halotta- 
imhoz” címmel lehetne közölni. Szabó Lőrinc is címet adott a csak számozott vagy 
lefordíthatatlan című Verlaine-daraboknak.

A  „London Bridge” -t Verlaine legjobb korszakában írta, Angliában, a Szövegtelen 
Románcok idején. Kéziratát Angliában találták meg a költő halála után, s csak akkor 
vált ismertté. Az „Aegrisomnia” Verlaine utolsó verseinek egyike.

Ha a héten még lesz türelmem fordítani (most ugyanis kicsit megcsömörlöttem), a 
hét végén elküldöm. Ha nem, megírom. Sok szeretettel ölel, Marikának kézcsókom!

Laci
Marika -  Kutni Mária, Vas István második felesége.

Kedves Pista!
M ég egy műfordítást küldök. Címe Verlaine „Dédicaces” című kötetében „A  Ph...„ (a 
Ph. Philine-t jelenti.) Azonban a „La mort du petit chien” címet is maga Verlaine adta 
a versnek egy korábbi megjelenése alkalmából.

Ne haragudj, hogy a rendelkezésemre álló két hét alatt ilyen keveset fordítottam. 
Azt hittem, hogy itt nyugodtan dolgozhatom, de csalódtam.

Kúra közben nehezen megy a fordítás. Zavar maga az egészen lapos fekvő helyzet 
is az intenzív szellemi munkában, nem is beszélve arról, hogy a nagy Sauvageot szótár 
vagy a Larousse kezelése ebben a helyzetben rendkívül nehéz és kényelmetlen. Hogy 
már harmadik éve fekszem, annyira az idegeimre megy, hogy nagyon türelmetlen 
vagyok, s a kúraközi szüneteket másra, mint sétára, vagy szórakozásra fordítani nem 
tudom. Igaz, hogy ha ez a két hónap letelik, felhagyok a szanatóriumi életmóddal, 
méghozzá orvosi beleegyezéssel. Azt mondják ugyanis, hogy annyira meggyógyultam, 
amennyire ez csak lehetséges. Az persze más lapra tartozik, hogy a baj fészkét továbbra 
is magamban hordom.

Mondom, bánt, hogy kedvességedet nem háláltam meg több és szebb fordítással, 
de megnyugtat az, hogy mint írod, úgyis csak egynéhányat szoríthatsz be a könyvbe, 
s annyit ezek közül is kiválasztasz. Azok közül, melyeket a múlt héten küldtem, a Lon
don bridge-et, az Aegrisomniát, különösen pedig a „Halottaim gyászos sora” kezdetűt 
jó  fordításnak tartom.

Szeretném végül felhívni figyelmedet arra, hogy az Általad közölt fordításokon kí
vül én még két igen szép Verlaine-fordítást tudok. Sárközi György fordításában olvas
tam a „Szövegtelen románcok” c. kötetből az „A  Poor Young Shephard” c. verset, a
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„Jadis et naguere” kötetből pedig a „Circonspection” c. szonettet. Mindkettő a Pesti 
Hírlap vasárnapi mellékletében jelent meg néhány évvel ezelőtt.

Nem tudom, hogy te a Verlaine-kötetek sorrendjében akarod-e összeállítani az 
anyagot, mint Szabó Lőrinc? Talán jobb volna olyan szempontok alapján rendezni, 
mint egy önálló verseskötetet? Ahogyan például Szabó Lőrinc állította össze az „Örök 
barátaink” anyagát. A  viszontlátásig ölel

Laci

Weöres Sanyi írt a napokban. Betegszabadságon van otthon Csöngén.

Kedves Pista!
Köszönöm szíves felvilágosításaidat a francia vers ügyében. Hasznát ugyan nem vet
tem, mert nem fordítottam le a verset. Még mindig maradtak ismeretlen szavak, ame
lyeket francia ismerősöd sem ismert, s különben sem lehetett szó megközelítően hű 
fordításról sem. Hogyan fordítottam volna le a tájszavakat? Magyar tájszavakra? Fur
csák lettek volna a jambikus versben.

Ha még mindig húzódik a Verlaine-kötet megjelenése, most ráérnék még néhány 
verset fordítani. Találtam néhányat, melyek jobban megérdemelnék a magyar fordí
tást, mint nem egy a régebben fordítottak közül.

A  80 pengőt megkaptam. Köszönettel nyugtázom.
Az elmúlt két hétben néhányszor beszélgettem Márai Sándorral, aki itt nyaralt 

Egerben, s itt dolgozott új darabján.
Semmi érdemleges nem történt velem. Nem is igen írtam semmit, kivéve a téli ver

sek fordításait. Ezt elég kedvetlenül végeztem. Választásom elsietett és nem valami 
szerencsés volt. Nem is jók a fordítások, bár Lukács László meg van velük elégedve.

Lehet, hogy októberben 1-2 napra felruccanok Pestre. Ha igen, megírom.
A  viszontlátásig ölel
Marikának kézcsókját küldi

Laci

Márai Sándor új darabja talán a KASSAI POLGÁROK.

Kedves Pistám!
Nagyon hálás vagyok küldeményedért, csak az bánt, hogy annyi pénzt adtál ki pos
taköltségre. Nem tudtam, hogy ilyen kis csomagra annyi bélyeget kell ragasztani. Meg 
kell vallanom, hogy a Nerval-kötetben némileg csalódtam. Azt reméltem, hogy több 
vers lesz benne és kevesebb próza. Kiderült, miért gondoltam, hogy te a „J. Y. Colon- 
nához” c. verset fordítottad. Annak idején panaszkodtál a fordítás nehézségéről, és 
megmutattad az egyik Nerval-verset. Egy sor megragadt a fejemben. Ezt a sort meg
találtam az említett költeményben. Most összehasonlítva a „Delfica” -val és a „Myrtho” - 
val, megállapítottam, hogy a „J. Y. Colonnához” c. szonett négysorosai jelentéktelen 
eltérésekkel azonosak a „Delfica” első nyolc sorával, a terzinák pedig szó szerint egyez
nek a „Myrtho” háromsorosaival. Nerval utólag csinált egy versből kettőt, vagy kettő
ből egyet. Tehát, miután fordításaid bizonyára kitűnőek, valóban nem volt értelme, 
hogy a verset én is lefordítsam.
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Az „Időszerűtlen Vallomás” tekintetében igazad van. Az utolsó előtti három vers
szak nagyon rossz. Sejtettem ezt, de szerettem volna a Te véleményedet is hallani, mert 
saját versével szemben az ember nem tud elég tárgyilagos lenni. Érveid meggyőzőek. 
Igazad van abban is, hogy elhagyva a három rossz versszakot, az utolsó szakasz értel
mileg zökkenő nélkül csatlakozik az előzőekhez. Én mégis úgy érzem, hogy az egy
szerű kihagyás nem tökéletes megoldás. Az elhagyandó három versszak helyébe én 
egyetlen új versszakot akarok beiktatni, melynek azonban még csupán homályos kör
vonalait látom. Ezt a beiktatást nem az értelem kívánja, hanem a vers belső egyensúlya 
s az egész vers célzata. Én azt akartam kifejezni, hogy a magyar múltból olyan emlé
keink vannak, olyan örökséget őrzünk, amely értékes kincs, s amelyről manapság 
megfeledkeznek. Hogy a magyarság nehezen, leginkább csak a művészetek nyelvén 
kifejezhető „íz, tűz, zamat” s nem pártprogram. Hogy más, igazabb módon is lehet 
magyarnak lenni, mint a mai vezércikkírók és szónokok nagy része állítja. Hogy a ma
gyar nép nem csupán munkásosztályból és parasztságból áll, s hogy bármiként ítéljen 
a közvélemény a középosztályról, nem tagadhatja a régi középosztály, a nemesség és 
polgárság szerepét az elmúlt századokban, s hogy arra a képre, melyet a magyarságról 
alkotunk, ez a réteg rakta fel a legtöbb színt. Ha az olvasó mindezt nem érzi ki a vers
ből, s csak remek tájleírást és képsorozatot lát, akár tűzbe is dobhatom az egészet. Ez 
a vers felelet kell, hogy legyen arra a kérdésre is, hogy miért hallgatnak a költők, vagy 
legalábbis a hozzám hasonló alkatúak? Tehát el szándékozom hagyni a versből mind
azt, ami rossz, költőietlen, de nem hagyok el semmit sem azért, hogy esetleges táma
dásokat elkerüljek. Az, hogy a pártszemüveget viselő irodalmárok esetleg reakciósnak 
fognak tartani, nem érdekel.

Ezek előrebocsátása után arra kérlek, hogy a verset egyelőre ne add le sehová, amíg 
tőlem az új végleges szövegű kéziratot meg nem kapod, sőt addig ne is mutasd meg 
senkinek, még Balázséknak sem.

Miért nem gondoltam arra, hogy Illyésnek magam küldjem el a verset? Félszeg 
dolog. Talán ki fogsz nevetni. Ha kísérő sorok nélkül küldöm, ilyen hosszú hallgatás 
után udvariatlanságnak érzem. Másrészt a „Magyar Csillag” idejében én kétszer is ír
tam levelet Illyésnek, s választ egyszer sem kaptam. Ezen nem sértődtem meg, de kö
rülbelül azt éreztem ki belőle, hogy bár jó  költőnek tart engem (erre mutat, hogy 1943- 
ban Illyést kivéve egy költő se szerepelt oly gyakran a Csillagban, mint én), azonban 
urbánusnak, létjogosulatlannak. Azt hiszem, valami elefántcsonttornyosat érzett ben
nem, ami őt kezdettől elidegenítette. Hogy Illyés engem többre tartana Nálad, abban 
valószínűleg tévedsz. Ha mégis így lenne, legfeljebb valami be nem vallott antiszemi
tizmus lehet az oka, nem tárgyilagos vélemény. Talán legközelebb járok az igazsághoz, 
ha feltételezem, hogy ő az összes urbánusok létjogosultságát tagadja, Téged, engem 
és a hozzánk hasonlókat mesterségesen kitenyésztett üvegházi virágoknak tart, s ha 
lapjában mégis helyet ád, ezt csupán azért teszi, mert a nép még nem termelt ki ele
gendő elsővonalbeli tehetséget. Valahogy úgy van mindnyájunkkal, mint Németh 
László a zsidó és a volt nemzeti kisebbségekhez tartozó írókkal. Azt hiszem, legjobb 
lesz, ha legközelebbi pesti utam alkalmával mégis megismerkedem vele személyesen, 
hogy el tudjam dönteni, igazságos-e ez a véleményem, s ez alkalommal magam adom 
át a verset. De ha megkaptad a javított szöveget, és véletlenül találkozol vele, Te is 
átadhatod. Természetesen a fentiekről ne tégy előtte említést.

Újabb verset nem írtam, eltekintve egy epigrammtól, mely ma nem közölhető ak
tualitása miatt, továbbá átírtam „H ol lehetsz?” c. versemet, amelyet a szentimentális
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részletektől megtisztítottam. (Ez az a vers, amelyet a „November”-rel egyidejűleg mu
tattam meg Neked.)

Nem szerénységből mondom, de visszatérve leveledre (azt írod, hogy irigyelsz, 
mert most is tudok írni), nincs miért irigyelned. Az én költészetem évek óta egy hely
ben topog. Harmincötödik évemben vagyok. E koron túl egy költő szolgálhat még 
meglepetésekkel, de körvonalai már kialakultak, gyökeresen újat csak akkor hozhat, 
ha eddigi művét lerombolja, az pedig csak ártalmára lehet. Ha mérlegre teszem eré
nyeimet és hibáimat, mit hozhatok fel a magam javára?

Tájleírásokat, képeket valóban tudok csinálni. Ezek színesek, képszerűek, néha 
még ki is emelkednek a papír kétdimenziós síkjáról. De mit ér az öncélú leírás? Szert 
tettem a kifejezésnek olyan fokú eleganciájára, amely gyakran közhelyeknek is irodal
mi valeurt kölcsönöz. (Nyári délhez. November.) De mi más ez, mint bűvészmutat
vány? A  gondolati költészet porondján elbukom. Nemcsak eredeti gondolatok hiá
nyoznak verseimből, de kiütközik műveltségem hiányossága is, s ítélőképességem is 
megbízhatatlannak bizonyul, mert amikor közhelyeket öltöztetek irodalmi mezbe, 
nem súgja meg csalhatatlanul, hol van a határ, amelyen túl a vers lapos frázissá, tűr
hetetlen modorossággá válik. Politikai verseim rosszak, vagy csak ott jók, ahol nincs 
szó bennük politikáról. Ez az egész 1944-es ciklusra vonatkozik. Sajnos költészetünk 
Babitsék utáni süllyedését mutatja, hogy ennyi hibával, ily kevésjó tulajdonsággal kor
társaim élvonalának közelében tudok maradni. Lukács Györgynek az epigonizmus 
kérdésében van némi igaza, ha Forum-beli cikke téves alaptételekből is indul ki, s egé
szében elfogadhatatlan is.

Én is úgy érzem, hogy l’art pour l’art költészetnek ma nincs létjogosultsága. Ha egy 
költőt népének sorskérdései s az egész átalakuló világ problémái mint embert sem ér
deklik, akkor valóban süket lélek, nem is alkothat igazán kiválót. Ha viszont nem ér
dektelen, de ezek a kérdések számára nem jelentenek ihletőerőt, vagy hiányzik hozzá 
a hangja, nem írhat azért, mert a passzív viselkedés, a merő negatívum is állásfoglalás. 
Igaz, hogy a teljes hallgatást megint csak állásfoglalásnak tekintik azok, akik az iroda
lom politikai kiértékelésével foglalkoznak, viszont ezekkel véleményem szerint nem 
kell törődni.

Azt hiszem, irodalomról túl sokat is írtam. Rátérek az aktuális problémákra. Nem 
akarlak terhelni. Tudom, hogy eddig is sokat szaladgáltál ügyeimben, mégis kénytelen 
vagyok megkérni Téged valamire. Nálam volt az „Alliance Fran§aise” -től két könyv. 
Egyik a Malraux „L’Espoir”-ja, a másik egy Chénier-verseskötet. Ezeket Böbe el fogja 
Hozzád vinni, arra kérlek, vagy juttasd vissza a könyvtárba, vagy add meg Böbének 
a címet, melyet én elfelejtettem. Jobb szeretném, ha Te juttatnád vissza, valószínűleg 
van a kiadónál küldönc, akivel elküldheted. Böbére azért nem merem bízni, mert ha 
egyszer zárva találja a könyvtárt, nemigen fog másodszor is elmenni. Böbe egyébként 
nagyon nehéz helyzetben van, mert állása még mindig nincs, s én jelenleg semmivel 
sem tudom segíteni. Ha felkeres Téged, tanácsot fog kérni arra vonatkozólag is, nem 
kérhetnék-e én tekintettel betegségemre és állásnélküliségemre segélyt a „Művészeti 
Tanácstól” . Nem szívesen tenném ezt, kizárólag Böbe miatt, s a segélyt teljes egészében 
neki juttatnám. Te jobban tudod, van-e most ilyenre a Tanácsnak fedezete. Én azt 
hiszem, nagyon reménytelen a dolog, s legjobb, ha lebeszéled róla Böbét. Minek fe
leslegesen megalázkodni. Ha más volna a véleményed, arra kérlek, segíts neki a kér
vényt megírni.

Azt hiszem, most már mindenről írtam. A  viszontlátásig ölel
Laci
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A kiadó -  a Révai Könyvkiadó, Vas István itt volt szerkesztő, Illés Endre volt a kiadó igazgatója. 
-  Böbe -  Marosfalvi Erzsébet, Kálnoky László első felesége.

Kedves Pista!
Nagyon köszönöm, hogy az én és a Böbe ügyében annyit fáradoztál. Az Új Idők-től 
megkaptam a vers honoráriumát, 35 forintot, példányt nem küldtek, s így nem tu
dom, melyik versem jelent meg.

Ne haragudj, ha most kettős kéréssel zaklatlak: Az egyik: „A  nyári délhez” című 
versemen én utólag egy javítást eszközöltem, s ez a Nálad lévő kéziratban nincs ke
resztülvezetve. E helyett a sor helyett:

tenyészállatvásárt, tankot mutat 
a végleges szöveg a következő:

páncéltörő ágyút, tankot mutat.
Nagyon kérlek, ha Kéryvel találkozol, kérd meg nevemben, hogy javítsa ki a szö

veget, vagy hívd fel telefonon.
Másik kérésem a következő:
Én itt teljesen elmaradottan élek. Egerbe nem jár egyik irodalmi folyóirat sem, s 

különben sincs pénzem, hogy megvegyem. Neked bizonyára megvan a „Magyarok”, 
„Új Hold” „Irodalom és Tudomány” s az esetleg azóta indult folyóiratok újabb száma. 
Nagyon hálás lennék, ha ezeket el tudnád küldeni egy-két hétre kölcsön, amikor is 
hiánytalanul vissza fogom juttatni. A  „Magyarok” augusztusi számát olvastam, azt te
hát ne küldjed, az „Új Hold” első száma szintén megvan. A  többi folyóiratnak sem 
augusztusi, sem későbbi számát nem láttam. Azonban, ha valamelyik szám már nin
csen birtokodban, eszedbe ne jusson a kedvemért újra megvenni, csak olyat küldjél, 
ami megvan otthon. Azt hiszem, az egész küldemény bele fog férni egy nagy borítékba, 
s így a posta-költség nem jelent lényeges kiadást Számodra.

Én itthon nem írtam verset.
Néhány Nerval-verset lefordítottam. Ezeket itt küldöm. Sajnos a rendelkezésemre 

álló anthológiában nincs is tőle több vers, pedig úgy érzem, hogy éppen ő az a költő, 
akit legjobban tudnék fordítani. Ezt egyébként küldeményemből megítélheted. Ha 
valahol lehet műfordítást elhelyezni, megkísérelheted ezekkel. Az „El Desdichado”-t 
alkalomadtán megmutathadnád Cs. Szabónak is, ő esetleg használhatná az olasz an- 
thológiához.

Csaba megírta az állásom körüli helyzetet. Bár a körülmények látszólag kedvezően 
alakultak, ő sem optimista, én meg jóformán semmi reményt nem fűzök az ügyhöz.

Marikának nagyon köszönöm, hogy forgalomba hozandó verseimet gépeli, és kéz
csókomat küldöm.

Téged a viszontlátásig szeretettel ölel
Laci

u. i. Az „El Desdichado” c. versben a tizedik sorban nem tudom, királynő vagy király
né-e a helyes szó? Az utalások (a többiek is) kissé homályosak ebben a versben. Gyanús, 
hogy a valódi történelem és mithológia itt képzelttel keveredik, mint pl. Apollinaire- 
nél a „Megcsalt szerető románcá” -ban. A  „Biron”-névnél, ha a vers valahol megjelen
ne, vigyázni kell, nehogy a szedő, vagy aki a korrektúrát végzi, tévedésnek vélje és 
„Byron”-ra javítsa.

A  nálam lévő anthológiában még egy Nerval-vers szerepel, a „J. Y. Colonnához”
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című. Ezt azért nem fordítottam le, mert emlékeztem, hogy Te már lefordítottad Cs. 
Szabó számára. Ha van ebből a fordításból felesleges példányod, arra kérlek, azt is 
küldd el a folyóiratokkal együtt.

A NYÁRI DÉLHEZ a Magyarok 1946. novemberi számában jelent meg. -  Kéry László -  (1920-1992) 
irodalomtörténész, kritikus, tanár, a Magyarok, majd a Nagyvilág szerkesztője. -  Cs. Szabó olasz 
anthológiája -  MÁRVÁNY ÉS BABÉR (Officina, é. n.). -  Csaba -  Élthes Csaba (lásd az 1947. január 
14-i levelet).

Kedves Pista!
Leveleddel nagyon megörvendeztettél éppen olyan napokban, amikor a jövőt jó fo r
mán kilátásnélkülinek éreztem. Azt hiszem, soha nem vágytam különösebben pénzre, 
de az, amiről írsz, most szinte az életet jelenti. Hiszen így vissza tudok térni Pestre, s 
amíg az összeg tart, bizonyára el tudok valahol helyezkedni.

Az egészen közeli jövőben egyébként nem utazom Pestre, ha nem muszáj. Valószí
nűleg megvárom a tavasz kezdetét. Ha kapok vállalatodtól fordítást, azt még Egerben 
fejezem be. Mivel egyébbel nem fogok foglalkozni, remélem, hamarosan készen le
szek. Amíg a nagy hideg tart, már csak azért sem utazhatom, mert Budapesten betör
tek a pincénkbe, és az összes fát elvitték.

A  versre vonatkozólag, ha az új befejezést méltónak találod a vers első részeihez, 
átadhatod Kéry Lacinak. Ha Illyés sokáig távol lesz, nem érdemes várni. Lehet, hogy 
a ,Válaszának nagyobb a nyilvánossága, de a „Magyarok” tisztább irodalom.

Nem tudom, hogy benne lehet-e még a januári számban. Talán a B.-díj eredmény
hirdetése előtt volna jó  kijönni vele? Vagy inkább utána? Ezt nem tudom eldönteni. 
Ha utána verset kérnek tőlem, nem tudok hasonlóval szolgálni. Egyszóval add át a 
verset Kérynek, hogy mikor jöjjön, Rátok bízom.

Szeretettel ölel
Laci

B.-díj -  Baumgarten-díj, Kálnoky László 1947-ben kapta meg.

Kedves Pista!
Ne haragudj, hogy a szokottnál hosszabb ideig nem írtam. Szerettem volna befejezni, 
illetve átdolgozni az „Időszerűtlen Vallomás” -t, de sokáig nem volt hozzá hangulatom. 
Tegnap végre nekiültem és megcsináltam. Azt hiszem, sikerült olyan befejező strófákat 
találnom, melyek méltók a vers első kétharmadához, sőt még fel is emelik a verset, s 
ódaszerűvé teszik. Kérlek, hogy a vers Nálad lévő első változatát semmisítsd meg. 
Egyébként csömöröm azzal a költészettel szemben, amelyet eddig műveltem, még nö
vekedett az utóbbi hetekben. Azt hiszem, ebben a zsánerben elértem azt, amit tehet
ségem korlátai között elérhettem. Azt hiszem, Te is azért nem írsz, mert úgy érzed, 
elértél egyfajta tökéletességet, amely már nem elégít ki. A  költő nem bűvész, aki meg
ismételheti hatásos mutatványait. Ha nem csinálunk valami újat, Babitsék után kb. 
azt a szerepet fogjuk játszani az irodalomtörténetben, mint Reviczky és Komjáthy az 
Arany-Vörösmarty-Petőfi triász után.

Én elhatároztam, hogy a modern fizika és csillagászat által nyert új világképet fo
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gom költészetembe olvasztani (ha sikerül). Elsőnek egy Einsteinhez irt ódát és egy kro
moszóma-verset tervezek.

Nagyon köszönöm a Laforgue-kötetet, feltétlenül fogok belőle forditani.
A  próza forditásmintát a hét végéig megküldöm. Még habozom, hogy Giraudoux 

„Bella” -jából, esetleg Duhamel: „Le notaire du Havre” c. regényéből vagy egy Duver- 
nois-könyvből forditsak-e? Ezek vannak meg itthon mint legmodernebbek.

Én most kaptam Egerben egy ideiglenes állást, de retteneteset. Adóellenőrző va
gyok a közellátási hivatal kötelékében. Fizetésem havi 162 frt. Nekem kell az üzleteket 
sorra járnom. Az utcán kikérdezni az üzletből kilépő vevőket stb. Szörnyű foglalkozás, 
de mindenképen akarok valami pénzt küldeni Böbének, s itthon se nézhetem, hogy 
szüleim mindenüket eladják.

Ha tudnál forditást szerezni, otthagyhatnám ezt az állást, ami betegségem szem
pontjából is jobb lenne. Egyébként is lehet, hogy ott kell hagynom, mert a baloldali 
pártok helybeli szervei, amint hallottam, már kifogás tárgyává tették alkalmaztatá
somat.

Szeretném, ha a Cipi cimét közölnéd velem. Nem tudom, mi van Balázsékkal? Kb. 
hat hete, hogy irtam nekik, s nem válaszoltak.

Marikának kézcsókomat küldöm,
Téged szeretettel ölel

Laci

Az IDŐSZERŰTLEN vallomás a Magyarok 1947. februári számában jelent meg. -  Cipi -  Ottlik 
Géza. -  Balázsék -  Lengyel Balázs és Nemes Nagy Ágnes.

1947. I. 14.
Kedves Pista!
Ma kaptam meg a könyvet, szerződést, pénzt. Vállalom a forditást, mert pénzem nincs 
és munkám sincs. Az árellenőrzést abbahagytam. A  nagy hidegben való járkálás és 
üzletek előtti ácsorgás közben megfáztam, és még most is köhögök. A  szerződés aláirt 
példányát visszaküldöm mellékelve, a határidőt február 1-ről február 15-re javitot- 
tam. Ha itthon maradnék Egerben, előbb is készen lennék, de a napokban kaptam 
Élthes Csabától levelet, amelyben közli, hogy január 20-31 között valószinűleg újra 
el kell foglalnom állásomat a belügyminisztériumban. Megvallom, kissé aggaszt, hogy 
orosz irót németből kell forditanom. így az eredeti műnek azon szépségeiről, amelyek 
a német forditásban elsikkadtak vagy elszürkültek, nekem eleve le kell mondanom. 
Ha a német forditásban hibák, félreértések vannak, azokat tehertételként előre át kell 
vennem. Végül baloldali kritikusok felfedezhetik, hogy nem az eredetiből forditottam, 
sjogos támadásokat kaphatok. De hát már mindegy. Mindenesetre nagyon köszönöm 
Neked is, Illés Endrének is, hogy nem feledkeztetek meg rólam. A  forditást már hol
nap reggel elkezdem.

Kedves Pista! Most egy igen nagy szivességet kérek Tőled. Tegnap olvastam a .Vi
lágiban, hogy kik kapnak az idén Baumgarten-dijat. Én nem vagyok közöttük. Ezzel 
szemben ma expressz levélben kaptam egy nyomtatott meghivót a Baumgarten-ala- 
pitvány január 18-i emlékülésére, melynek tárgya az 1947. évi irodalmi dijak közzé
tétele. Azt azonban nem irják, hogy én kapok-e dijat? Tudod, sokkal jobb volna, ha 
elkerülhetném a felutazást. Még mindig meg vagyok fázva, Böbének nincs tüzelője. 
Sokba kerül az utazás is, mert arcképes igazolványomat a belügy bevonta, s január
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20-30 között újból fel kell majd utaznom szolgálatom megkezdése céljából. Végül a 
fordítás is hátrányt szenvedne az utazás okozta időveszteség következtében. Azért a 
következőkre kérlek: Ide mellékelek egy levelet, amelyben kimentem magam a Ku
ratórium előtt betegségem címén. Ha ezt a levelet megfelelőnek találod, juttasd el a 
Kuratóriumhoz. Ha más szöveget jobbnak találnál, írd meg a levelet, és hamisítsd alá
írásomat. Ha pedig azt tartod, hogy meg kelljelennem, hogy meg nemjelenésem hiba, 
vagy udvariatlanság számba megy, akkor azonnal táviratozzál nekem, csak annyit,

hogy » 18-ra jöjj ” .
Drága Pista! Ne haragudj, hogy ilyenekkel terhellek. De valóban sokkaljobb lenne, 

ha most nem kellene utaznom. Ha nem kapok díjat, akkor nem is tudok annyi pénzt 
kiadni. Nem tudom, mit csináljak? Ruhám sincs, amelyben ilyen ünnepélyes alkalom
kor megjelenhessek. Nyári ruháimon kívül csak az írószövetségben kapott ruhám van. 
Ha nem táviratozol, ezt úgy értelmezem, hogy nem kell utaznom.

A  viszontlátásig ölel
Laci

Orosz írót németből kell fordítanom -  Gorkij kisregényét, amely Kálnoky László fordításában Az 
ÁRULÓ címmel jelent meg (Révai, 1947). A kisregény eredeti címe: KARAMORA (LÓSZÚNYOG).

1947. I. 24.
Kedves Pista!
Tegnap kaptam meg az értesítést a „Baumgarten” díjról. Arra kérlek, adj tanácsot: 
Levélben köszönjem-e meg most a Kuratóriumnak, vagy ha Pestre utazom (ez való
színűleg rövidesen esedékes), személyesen és külön-külön a kurátoroknak? Azt is írd 
meg, hogy a múltkori levelemet, melyen az ülésen való részvétel alól kimentem ma
gam, eljuttattad-e illetékes helyre, vagy nem? Utóbbi esetben ugyanis (feltéve, ha le
vélben köszönöm meg a díjat) utólag kell magamat kimentenem.

A  „Karamora” kétharmadát már lefordítottam, kb. február 3-ra fogom küldeni. Ha 
olvasod, különösen azt figyeld, nem maradtak-e a szövegben németes szerkezetek, 
amelyek elárulják, hogy nem oroszból fordítottam. Én nagyon vigyázok, de a német 
szöveg olvasása mellett mégsem lehet ezeket a hibákat úgy elkerülni, mintha az ember 
eredetit ír.

Ha lehet, kérdésemre válaszolj postafordultával.
A  viszontlátásig ölel

Laci

Kedves Pistám!
Megrendülten olvastam verselemzésedet az „És”-ben. Kísérteties, hogy valaki ennyi
re a másik bőrébe tudjon bújni, követni azt is, ami csak halványan sejthető a sorok 
mögött.

„Az elsodortak” valóban, szándékom szerint is két síkon játszódó vers. Egyrészt azt 
az egész életformát elsodorta az idők változása, s ha szereplőire nincs is rossz szavam, 
de jó  sincs: innen az egész kép groteszk időszerűtlensége. Másrészt a szereplők leg
nagyobb részét fizikailag is elsodorta az idő, hiszen meghaltak azóta. Az életben ma
radottaknak sem lehet hátra sok ideje. Ekképp lehetséges, hogy én, az élő, láthatom 
magamat mint döglött pisztrángot is, a többiekkel sodródva.
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A  lehorzsolt, csillogó ezüstpikkelyek jelentése valóban az, hogy míg a többiek nem 
hagytak nyomot maguk után, névtelenül sodródtak el, a pisztráng halála után is hírt 
ad magáról, és ez a hír nem nélkülöz némi csillogást. Ez talán még a megengedhető 
költői hiúság határán belül van.

A  verset félretéve, még kb. február közepéig kell a szanatóriumban maradnom. A  
„rimactan” nevű gyógyszert ugyanis egy évre engedélyezheti az illetékes bizottság. Az 
itteni orvosok szerint kár lenne ezt a lehetőséget nem használni ki, vagyis rövidebb 
ideig szedni a gyógyszert.

Persze, jó  volna addig is összejönni, csak nem tudom, meddig maradtok Szentend
rén.

Nálunk nagy felfordulás volt, mert Marika mégis festette és mázoltatta a lakást. 
Most már rend van. Úgyhogy, akár T i jöttök el, akár mi megyünk Hozzátok, nekünk 
bármelyik megfelel.

A  kiadóba nem tudok bemenni, telefonon, egy-kétszer próbáltalak elérni, de nem 
sikerült.

Remélem, hogy ami késik, nem múlik. Addig is Mindhármatokat sok szeretettel 
üdvözöllek

1972. szeptember 12.
Laci

Kálnoky Az ELSODORTAK című verse az Elet és Irodalom 1971. évi 37. számában jelent meg, Vas 
István méltatása: A PISZTRÁNG PIKKELYE címmel 1972. szeptember 2-án jelent meg ugyancsak 
az Esben. -  Marika -  Horváth Mária, Kálnoky László második felesége.

Határ Győző

„KORTÁRS”

mi falsul festi fényes arcomat 
ez áskálódó tárca-karcolat 
mi kajánul rója torzképemet 
s hogy eltalált! -  az isten bassza meg

mely sziszegés! indázó indulat
mi elképzelt bukásomon mulat

csupa kifogás meghazudtolás 
sebet piszkáló Hitetlen Tamás 
levágatlan két-lábam-két-kezem: 
mi nehezen tűri hogy létezem


