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A Kosztolányi-hagya- 
ték egy rendkívül érde
kes részét találja eb
ben a kötetben az ol
vasó: azoknak a leve
leknek a legértékesebb  
darabjait, am elyeket a 
költő kora jelentős írói
tól, művészeitől, tudó
saitól kapott. Köztük 
olyan kiem elkedő egyé
niségektől, mint ami
lyen Gárdonyi Géza, 
Kassák Lajos, Szabó Lő
rinc, Szép Ernő, Nagy 
Endre. Füst Milán. W eö
res Sándor, Karinthy 
Frigyes, Füst Milán , 
Illyés Gyula, Németh 
László, Cs. Szabó Lász
ló és Ódry Árpád. De 
a zvűitem énvben meg
találjuk Veljko Petro- 
vić, Milkó Izidor. Feny
ves Ferenc . Műnk Ar
túr és a jeles román 
költő és műfordító, 
Emil Isac leveleit is, 
akiket szoros barátság 
fűzött Kosztolányihoz . 
Valamennyi  —  mind az 
54 szerző 93 levele  —  
az életrajz fontos doku
mentuma, mert a mű
ért való küzdelem lát
hatatlan drámája mö
gött rejlő kapcsolato
kat: a magánember és 
az alkotó em ber kap
csolatát teszi érzékelhe
tőbbé.
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BEVEZETŐ

Nagy költők általában sok levelet kap
nak. Kaphatott, kapott Kosztolányi Dezső 
is jóval többet, mint amennyit megőr
zött. De amelyeket megőrzött, azok mind 
fontosak. Vagy azért, mert a szüleitől ér
keztek, vagy azért, mert írótársaihoz, tu
dósokhoz és a szellem más neves képvi
selőihez fűzték őt.

E kapcsolatok őrzésében, ápolásában 
mindig lelkiismeretesebb volt, mint a szö
vetkezéstől való idegenkedésének ismere
tében gondolni lehetne. Talán épp a más
féle kapcsolatok hiányát pótolta ezzel a 
magasrendű szövetséggel. Tény, hogy sok 
íróval, művésszeH, tudóssal állt levelezés
ben, s a tőlük érkezett levelek a páljra 
fontos eseményeihez fűződve az életrajz 
nélkülözhetetlen adalékai. Olyan emberi 
vonatkozások dokumentumai, melyek a 
műért valló küzdelem láthatatlan drámája 
mögött rejlő kapcsolatokat: a magánem
ber és az alkotó ember kapcsolatát tehetik 
tapinthatóbbá.

Elsősorban ezért érdekesek. De nem
csak ezért. Feltűnhetett másoknak is, 
hogy újabban mennyire megnőtt az iro
dalomtörténeti dokumentumok iránti ér
deklődés. Az élő irodalom fórumain a mai



termés versenytársai lettek. A Budapes
ten megjelenő Kritika például sorozato
san közli századunk egy-egy jelentős alko
tójának leveleit. Ezek között néhány so
ros üzenetek is akadnak, de egy sincs, 
melyre ne volna érdemes figyelni. Mert 
valamennyit — mondjuk — Móricz írta — 
gondolhatná az ember. Ám ha így van is, 
akkor sem a bennük rejlő szépírói moz
dulatok kötik le az olvasó figyelmét, ha
nem adalékjellegük. Hogy egy nagyszabá
sú jelenség történetének ismeretlen ele
mei.

Ilyenek azok a levelek is, amelyeket 
ezúttal könyv alakban is közzéteszünk 
Kosztolányi születésének századik évfor
dulója alkalmából. S akad köztük több is, 
amely Szabadkán íródott, és irodalmunk 
történetéhez tartozó adalék.

Eredetijüket a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának Kézirattára őrzi 
Ms 4622, Ms 4624 és Ms 4625 jelzet alatt, 
kivéve Veljko Petrović 1927. január 26-i 
és Csáky külügyminisztériumi osztályve
zető levelét, amelyek nem szerepelnek Sáf- 
rán Györgyinek a Kosztolányi-hagyatékot 
földolgozó, 1978-ban a széles olvasóközön
ség számára is hozzáférhetővé vált katâ  
iógusában. Közlésüket még Kosztolányi 
Dezsőné, majd Kosztolányi Ádám engedé
lyezte, most pedig örökösük. Mostbacher- 
né Szalai Rózsa, amiért ezúttal is köszö
netét mondunk, akárcsak a Petőfi Iro
dalmi Múzeumnak, amelytől képanyagunk 
nagyobbik részét kaptuk.

Hasonló publikációink esetében töm
bökre bontottuk a közlendő anyagot, s



ellöljáróban mondtuk el, amit róluk tud
tunk. Ezt a módszert most módosítanunk 
kell, mert a levelek olyan nagy időt fog
nak át és annyi szerzőtől származnak, 
hogy tömbbé szervezésük lehetetlen, s így 
amit róluk mondhatunk, annyira szerte
ágazó, hogy átfogó szempontok erőlteté
sének semmi értelme. Ezért közöljük jó
formán valamennyit időrendben — e rend
szert csak egy-egy szerző leveleinek együtt 
való közlése bontja meg, kivételt csupán 
Füst Milán és Voinovich Géza egy-egy le
velével vagyunk kénytelenek tenni — 
és kommentáljuk azokat, amelyek ezt 
igénylik, e közlés folyamatában ikülön-kü- 
lön, azaz szerzőről szerzőre haladva. Nem 
a filológiai elredezés, a mindent megfej
tés igényével — annál kevésbé, mert a ha
gyatékban ennél jóval több levél maradt 
fönt, s mi csupán a szempontunkból leg
érdekesebbeket és tudtunkkal publikálat
lanokat adjuk közre —, csak oly mér
tékben, hogy egy-egy dokumentum ós a 
pálya összefüggéseit az olviasó is érthesse.

Eddigi gyakorlatunkhoz híven, még a 
nyilvánvaló elírásokat sem javítottuk ki, 
s a hedytelen név- és következetlen helyes
írást és központozást is érintetlenül hagy
tuk. Ezekre külön nem utalunk, csupán 
egy-egy kirívóbb hibát jelzünk szögletes 
zárójelbe tett fölkiáltó jellel.

E levelek nagyobb részét először a 
7 Nap Mellékletében tettük közzé huszon
öt folytatásban 1980. február 22-től augusz
tus 22-ig (VI. évf. 8—33. sz.). Az Ady-pör- 
rel kapcsolatos hét levelet pedig az Üze
net 1985. júniusi számában publikáltuk, 
s a kötet anyagába az időrend megköve
telte helyre illesztettük be.





LEVELEK

LENGYEL MENYHÉRTTŐL
Lelili'Pensione Nouvelle
Florence — 3. Rue Palestro
Tout Prés de l'Amo
Kedves Kosztolányi úr,
másfél hónapja csavargók Német s 

Olaszországban, csak hébe-hóba jutok ma
gvar újsághoz, s így nem tudom, hogy az 
ön kötete, melynek megjelenését [!] ha 
jól emlékszem — pünkösdre volt jelez
ve — megjelent-e? Ha megjelent volna, 
igen nagyon lekötelezne, ha kegyes volna 
intézkedni, hogy azt címemre, melyet 
adább közlök, elküldetné. Rendkívüli mó
don várom azt a könyvet és roppant ér
dekel, hogy a sok vers, melyek egyikét-má- 
sikát egyenként oly élvezettel olvastam — 
így összegyűjtve hogy hat s általában az 
egész kötetnek milyen a karaktere. Most 
különben is itt olasz földön benne vagyok 
a lírai költészetbe, nemcsak pénzre, ha
nem versekre is vonatkoztatva a dolgot. 
Itt Firenzében ugyanis összetalálkoztam 
Erdős Renéevel, aki már vagy 1 esztendő 
óta itt él az ő furcsa patronusnőjévei. A 
100 kilós jeles költőnő most Carducci mes-



tért fordítja s néhány versét, különösen 
a hajnalhoz címzett remek ódát. Ön ezt 
biztosan ismeri — igazán kitűnően fordí
totta le magyarra. Ezenkívül D'Annunzio 
mesterrel is barátkozik a nagy nő — 
ezek mind elég érdekes dolgok, melyekről 
Önnek hazaérkezésem után fogok egyet 
mást elmondani.

Én készen vagyok egy új drámával, — 
nem tudom, hol lehet lesz majd elhelyez
ni s nem-e újból a Thália erkölcsi sike
reire kell-e pályáznom. Ezenkívül roppant 
erővel rohantak meg a thémák s egy ha
lom tervezet s vázlat — néhány eszten
dőre való munkaanyag vár feldolgozásra. 
Sok szépet és érdekeset láttam, különösen 
itt Olaszországban — de ezek talán nem 
is érdeklik önt.

Várom szíves értesítését a könyvre vo
natkozólag. Ki ír róla a B. N.-ban? Én 
nagyon ambicionálnám — de nem tudom, 
lehet-e — illetve nem foglalta-e el a he
lyet valaki más?

Ha lesz kegyes válaszolni, igen leköte
lezne, ha tudná, hogy B. N.-ben megje
lent-e már a „Földszemű madár" c. tár
cám, melyet csekély másfél hónappal ez
előtt küldtem be. És nem volna túlzott 
kívánság, ha a kiadóhivatal azt a pél
dányt nekem beküldene?

Most Firenzében vagyok, de már hol
nap visszavonulok Riminibe, ahol 1 hó
napig maradok.

Baráti kézszorítással s 
meleg üdvözlettel híve 

Lengyel Menyhért
Címem: Rimini, Italia,
Grand Hotel Hungaria



Aczél's Grand Hotel Hungaria 
Rimini

Kedves Kosztolányi barátom,
a kötetet is, a levelét is kézhez vet

tem, mindkettőt nagyon köszönöm. A ver
seknek megadtam a tőlem telhető szer
tartásos díszt és pompát: kifeküdtem a 
tengerpart homokjára — félig meztelen
re vetkőzve — Itália napja sütött rám 
s a tenger mormolt melodramatikus ze
nét: — úgy olvastam a költeményeket. 
És hát elmondhatom, hogy minden — így 
együttvéve — igen nagy élvezet volt.

A kötet szebb, mint gondoltam, pedig 
nagyot, sokat vártam. Nem akarok itt 
kritikai fejtegetésekbe bocsátkozni — ezt 
máj d inkább szóval elvégezzük, — csak 
röviden jelzem, mik hatottak rám s mi 
tetszik benne. Tetszik, hogy nem Ady 
utánzatok, — egészen más úton járó erős, 
egyéni versek. Hogy nem szerelmi nya- 
vaüygások, nyögdécselések. Hogy befelé né
ző, komoly szemmel bolygat rejtelmes, 
nagy kérdéseket, — a „Gyászmenet”, az 
„Én", — igazán nagy versek, ezek a té
mák engem is mindig igen vonzottak, sza
kasztott úgy éreztem őket, mint ön meg
írta. Nagyon tetszik az a sok misztikus 
hangulat, amit oly sok helyen szerencsé
sen tud éreztetni, — azt hiszem ez a leg
egyénibb s legeredetibb a kötetben. Álta
liban: a világítás, amelyben ezek a ver
sed tartva vannak (no ez furcsa egy kis-
f ) 5 a képzelet erőssége igen érdekes, 

logföképen tetszenek a „Pasztellek”. 
Ezek közt kis remekművek akadnak, cső-



dáiatosan jól megérzett s megfestett han
gulatok, amelyek úgy hatnak, mint a 
legkitűnőbb impresszionista festők legsi
kerültebb képei. Nagyszerű, hogy a jel
legzetes vonások csoportosításával s né
hány erős jelzővel mily pompás képet tud 
festeni. Ezek igazán kitűnőek. Kevésbé 
tetszenek a magyar versek, közepesen ha
tottak rám a szerelmi ügyek, néhány ver
set meg (pl. a Gizeflla akkor lett beteg 
refrénűt) kihagytam volna a kötetből.

Rátérjek-e — a negyvenes évek kriti
kusainak modorában a nyelv kifejező bá
jának, a forma dicséretének ecsetelésére? 
Ugyebár ezt elhagyhatjuk, ezek szinte 
már magától értetődő kellékek.

Végső eredmény, hogy a kötet igazán 
nagyon szép. A legőszintébben gratulá
lok önnek hozzá. Akitől első lélekzetvétel- 
re ilyen erőteljes hang telik, az még nagy 
szimfóniákat fog elzengeni.

Az itteni kis magyar kolóniában es
ténként nagy felolvasásokat rendezek a 
versekből s egy nagyon helyes kis néni, 
Bunter Miklósné meghagyta, hogy adjam 
át önnek az üdvözletét, amit íme ezennel 
megteszek.

A magyar Sapho-vail is beszéltünk ön
ről, — nála voltam Firenzében vacsorán 
s éppen ott feküdt a Hét egy friss szá
ma, melyben „A hídon" című verse volt 
mutatványképpen közölve, — azt a kel
lemes zengésű hangján igen szépen fel
olvasta s dicsérte. Mindenesetre érdek
lődne a kötet iránt, csakhogy az ideális 
ködtőnő most Firenzéből Veneziába re
pült — amennyiben ezt egy 105 kilós nő
ről így el lehet mondani — ott fog hosz-



szabb ideig tartózkodni s ottani címét 
nem tudom. Panaszkodott, hogy újabban 
nagyon mellőzték őt a magyar lapok. Te
mérdek új verse van kéziratban, sokat 
felolvasott belőle, de én nem voHtam el
ragadtatva tőlük. Nekem úgy rémlik, 
hogy ez az asszony, aki oly hatalmas han
gokkal jött, — már a tegnapé. De a Cár- 
ducci fordításai igazán szépek.

Az ön vágyakozását olasz földre na
gyon értem. Én sajnálom, hogy nem va
gyok versíró, mert több száz vers hallt 
el a lelkemben, amit csak éreztem de 
nem tudtam leírni, hangot adni, de ta
lán ezek a legszebb versek, a meg nem 
írottak. Mégis azt hiszem, az olasz föld 
engem átformált s nem bizonyos, hogy 
szerencsés módon-e. Belekerültem az élet 
szépségének s a művészi emlékek szép
ségének imádatába s evvel mindig vele
jár a forró s aktuális dolgok iránti érdek
lődés lanyhulása. Most egy Botticelli kép 
engem jobban érdekei minden társadal
mi mozgalomnád. Darabomnál, mely még 
ez átalakulás előtt fogamzott, ez még egy 
cseppet sem érezhető ugyan, mert a da
rab csupa aktuális s forró jelenkor, de 
talán később megérzem az olasz hatást.

ön rossz néven vette, hogy keveset ír
tam a darabról, — de igazán nem tu
dom, mit írjak többet. Elmondjam a tar
talmát, — ez itt igazán nem helyénvaló. 
A darab kíméletlen s erős szatíra ama 
jó magyar szokás felett, hogy a kiváló 
embereiket életükben halálra gyötrik s 
holtuk után menten megdicsőülve istení
tik őket. De előbb meg kell halni. A mese
— szerintem — érdekesebb s sikerültebb 
a „Nagy fejedelemnél” s általában az



egész darab — nagyarányú miiieu rajzá
val s új alakjaival talán lényeges hala
dást fog jelenteni, de persze én — aki 
úgyis mindig nagyon sokat kételkedtem 
magamban, ezt nem tudom objektíve el
dönteni. A címe talán „A hálás utókor” 
lesz. Érdekes, hogy a Thália tudomást 
szerezvén róla igen kedves ajánlatot tett
— halljuk csak! — A honoráriumnak őrült 
tömegét ajánlotta fel. Mégis inkább sze 
retném már ezt egy nagy színházhoz jut
tatni, — mert mióta külföldön lézengtem 
borzasztó összegeket költöttem el, melyek 
után uzsora kamatokat fizetek, így hát 
rám férne egy kis tantieme zápor, amit a 
Tháliától mégsem várhat az ember. Na
gyon biztató dolog, hogy Róbert Jenő 
dr.-nak, aki ősszel Berlinben megnyitja 
a nagystílű „Hebbel Theater”-t, s akivel 
Berlinben a darab thémáját megismer
tettem, annyira tetszik a théma, hogy 
megkért, hogy mikor a darab kész lesz, 
rögtön küldjem el neki s megvan a való
színűség arra, hogy elő fogja adatni. Egy 
berlini premier — ez már nagy eset vol
na.

No de én már szörnyű sokat összefir
káltam itt. Elvárom öntől, hogy szintén 
sem fogja kímélni a levélpapírt.

Az ön barátja s híve 
Lengyel Menyhért

Nem tudom megérteni, hogy a Buda
pesti Naplónál, ahol eddig oly szívesek 
voltak hozzám, miért részesítenek oly hal- 
latiam mellőzésben, hogy egy tárcámat 
már két és fél hónapja neveltetik. Pedig 
külön megkértem Biró urat, hogy épen



utazásomra való tekintettel, a dolgaimat 
gyorsabb tempóban legyen kegyes közöl
ni, s ő ezt megígérte, — s ennek dacára 
mégis így jártam. Ha ön tudná az okát, 
nagyon lekötellezne, ha bizalmasan közöl
né velem.

GÁRDONYI GÉZÁTÓL
Kedves író társam!
Köszönöm a szíves figyelmét. Érdek

lődéssel olvastam el mindvégig. Sok ere
detiség van benne és sok szín. Jól indul. 
De a következő kötet aztán ki is haladjon 
ám a négy fal közül az életbe! A költé
szet való szépségeit ott találja meg, — 
mint ahogy én immár későcskén ott talál
tam. Az élet az érték. Az álom másod
rendű. Erőt és lelkesedést kívánok ön
nek a folytatásra!

Eger, 1907. V. 19.
Híve 

Gárdonyi Géza

Kedves Kollega!
Beteges heteim s talán hónapjaim ezek 

mostan. Ha csak egy tiszta órám van is, 
az utolsó regényem tovább-írására fordí
tom. Hát arról szó sem lehet, hogy köz
ben más témákon is gondolkodjak. Egy 
novellám hever csak kiadatlan, az a tör
ténetke, amely az Akadémia májusi nagy
gyűlésén untatta a publikumot. Ha önnek 
akármi okból is kedvetflensége, hogy a 
Magyar sorsot illesse a könyvébe, szíve
sen jogosítom annak az akadémiai növel-



Iának a közlésére. A kézirat ott van még 
a főtitkári hivatalban.

Erre a levelemre kiadják önnek. Címe: 
Világ közepe.

Eger, 1920. VI. 29.
Meileg üdvözlettel: 

Gárdonyi

Kedves Kolléga!
Köszönöm a szíves figyelmét. Ez az 

erősen művészi tollal megírt regény bi
zonyára egy nagy és szép regénysorozat
nak az első könyve. Ajámlom figyelmébe, 
hogy a mi történelmünk kiaknázatlan 
aranybánya.

Eger, 1921. XII. 5.
Meleg üdvözilet 
Gárdonyi Géza

A Négy fal között című kötetről van 
szó, de ezen túl egy évtizedeken átbukdá
csoló kapcsolathoz is új adalékot kínál ez 
a levél. Aki Kosztolányinak az Isten rab
jairól írt bírálatát olvassa — A Hét 1908. 
június 7-i számában jelent meg —, aligha 
gondolná, hogy nem sokkal előbb tiszte
lettel küldte el első verseskönyvét ugyan
annak a Gárdonyinak. Az Isten rabjai 
kosztümjeiben és díszleteiben Kosztolá
nyi nem érzékelte a „megindító emberi" 
tartalmakat, s a modem történelmi re
gény fiaubert-i normái felől el is marasz
talta. Később a kegyelet hangján méltat
ta Gárdonyi verseit, de fölénye a kegyelet 
gesztusain is átütött. Kapcsolatuk mégsem



szakadhatott meg, mert — mint a máso
dik levél mutatja — Gárdonyinak a Nero, 
a véres költőt is elküldte Kosztolányi.

„KIS MARISKÁDTÓL
Szabadka, 1909.

Édes Dezső
hogy érkezet meg ugye unalmas val 

epredül utazni a sztrókai ugye nem tazot 
elveted mert nem Hátam veletek meni 
őtet nemakarok beméjedni az Írásban 
mertalán mégnemistarta nád érdemesnek 
hogy elolvasná örömei irt pár soraimat 
adignem utaz omeL míg nem lesz kész 
a fénykép és a kor elfogok utazni akor 
fogok bőveben imi üdvözlöm Asztrókait 
csókol Mariska Mulas jól amegigért köny
vet nagyon várám kiváncsi vagyok hogy 
betarcsa becsület szavát

cső Mariska
czimem Csikós ucza 631 Szabadka

Cső Mariska.

Az írás az eredetiben is ilyen hibás. S 
épp ezekkel a gyermeteg hibakkaH jellem
ző. Sejtet meg valamit abból a Kis Maris
kából, akiről Kosztolányidé férjéről írt 
könyve és a költő Kis Mariska című verse 
beszél:

A kis Mariska víg leány volt, 
a kis Maris táncolt sokat 
és nevetett és hahotázott, 
vigyázzatok jól, kisleányok — 
ó jaj,
a kis Mariska megrohadt.



A vers balladás és teatrális stiflizáció- 
ja ma már inkább a pályakép adaléka, ez 
a primitív levél többet sejtet a „megro- 
hadás” motívumaiból.

PETHÖ SÁNDORTÓL 
Kedves Barátom,
utolsó kérésem Hozzád az Élet ügyé

ben, légy kegyes vasárnapi levelet írni a 
hajókatasztrófáról s egy margót Kossuth 
F. temetésének nemzeti jelentőségéről. Ez
úttal mikor hálásan megköszönöm, hogy 
segítségémre voltál az utolsó hetekben, 
boldog vagyok, hogy közvetlen közelségből 
ismerhettem meg az Élet-tel való viszo
nyodban írói zsenidet és igaz baráti jósá
godat.

Kiv. és mély tisztelettel mindenkor kész
híved
914. jun. 1.

Pethő

Pethő Sándortól, az Élet című folyó
irat egyik szerkesztőjétől való ez a (levél, 
s a maga nemében kivételes jelentőségű, 
mert az újságíró Kosztolányi hihetetlen 
életrevalóságára figyelmeztet. A kért cik
kek nem jelentek meg az Életben, bizo
nyára a levél által is jelzett nézeteltérések 
vezettek szakításhoz, de az írások elké
szültek; a hajókatasztrófáról szóló Csak 
ön után címmel A Hét 1914. június 7-i, a 
Kossuth Ferencről szóló pedig Apa és fiú 
címmel A Toll 1914. május 31-i számában 
olvasható. (Mindkettő megtalálható a Füst



című kötetben is. Budapest, 1970. 51—57.) 
Hogy megrendelésre, egy újság szükség
leteinek kielégítésére készültek, ennek nyo
ma egyiken sem észlelhető. Mindkettő tel
jes szellemi koncentrációval, spontán ta
lálékonysággal fejti ki a téma nem min
dennapi tartalmát. Mások által kijelölt té
ma személyessé hódításának iskolapéldá
ja lehetne ez a két cikk.

KOZMA ANDORTÓL
36/915.
Magyar írók Segély-Egylete 
Titkár: Kozma Andor 
Budapest, Vigadó-tér 1.

915. ápriilis 9.
Tisztelt Irótársunk,
tessék az idezárt utalványt a felvételt 

igazoló sorok alatt saját kezűleg aláírni s 
a Magyar Földhitelintézet pénztárában 
(Budapest, V. Bálvány-utca 7. fsz. — dél
előtt) rövid úton 100 K készpénzre váltani.

A várt családi eseményhez szeren
csét és boldog örömet kívánunk.

Teljes tisztelettel 
Magyar írók Segély- 

Egylete 
Kozma Andor

Budapest, 931. okt. 10.
Kedves Dezső!
Megkaptam nagyrabecsült ajánló leve

ledet, melyet Révész Bélla úr, kitűnő író



társunk érdekében írtál. Én szívesen ad
nám tovább ajánlásodat unokaöcsém, le- 
veldi Kozma Miklósig, ha ettől Komáromi 
János elbeszélő író esete vissza nem tar
tana. Ezt unokaöcsém ajánlotta nekem 
igen melegen, hogy írói pályáján előre se
gítsem. Én ezt meg is tettem, annyira, 
hogy ő már a Kisfaíudy-Társaságban ren
des tag.

Azután fordult a helyzet.
Komáromi arra kért föl engem, hogy 

Miklós öcsémet bírjam reá: tegye őt meg 
állandó alkalmazottá, akár a stúdióban, 
akár a távirati irodához, vagy bármely 
egyéb vállalathoz.

Nos az én hármas ajánlatomra unoka
öcsém személyesen jött el hozzám s vala
mennyi ajánlatomra szószerint ezt felelte: 
„én egyetlen vállalatomtól sem küldtem el 
egyetlen alkalmazottat sem, inkább fizeté
seiket emeltem fel, tekintettel a drágaság
ra. Éppen ezért teljes lehetetlenség új 
erőket alkalmaznom."

Be kell látnunk, hogy unokaöcsémnek 
ebben igaza van.

Nagyrabecsülő és szerető írótársad
Kozma Andor

A „várt családi esemény” bizonyára 
Kosztolányi Ádám születése.

BARTALIS JÁNOSTÓL 
Igen tisztelt Uram!
Bocsásson meg! Bátor vagyok önhöz 

forduQni, hogy segítségemre legyein. Nincs



senkiin és senkit nem ismerek. És így 
most önhöz jövök el, hogy szívességre 
kérjem.

Nem tudom, hogy mit érzek és nem tu
dom, hogy mi ragadja lelkem ön felé. Bi
zalommal fordulok önhöz, mert hiszem, 
hogy meg fog hallgatni engem. És ez a 
hit jogosít fel arra, hogy elküldjem ezeket 
a verseket, hogy ön pártfogásába vegye, 
ha érdemesek. En addig távolból figyelem 
arcvonásainak mozgását és meghallgatom 
az éjszaka setétjén át megjegyzéseit, me
lyek örömet hoznak, vagy fejem még job
ban lehajtom és tovább folytatom kereső 
utam. így jövök el önhöz és így várok 
most önre, aki oly magasan áll immár 
felettem, hogy elfárad szememnek tekinte
te míg odáig ér és elvesz szavaimnak ere
je. Félve merem csak felemelni fejem, 
hogy a homályon át megpillantsam azt a 
magasságot, amely merő fényben ragyog 
és elcsodálkozzam nagyon ...

Igen tisztelt Uram, olvassa át ezeket 
a verseket és ha érdemesnek találja, hogy 
napvilágot lássanak, adattassa ki valame
lyik könyvkiadó vállalattal. Én nem tu
dom, hogy megy ez a dolog. Még nem 
volt részem bearme. Cselekedjék belátása 
szerint. Én Kolozsvárt lakom. Magam 
akartam felmenni Pestre, de nincs annyi 
pénzem. És ki tudja, mekkora az érték, 
amit viszek? Lehet semmitérő rongyok, 
csak én képzelem valaminek és ölöm be
le minden reményem. És hova kocognék 
fáradtan, szomorú arccal e zajos városban, 
ahol mindenki idegen és ismeretlen? Bo
csásson meg Uram, hogy önre rovom e 
terhet, de nem cselekedhetem másként. 
Segítsen rajtam.



Végül még csak arra kérem, legyen 
szíves a dolgok egyes részleteiről, ha egy 
pár sorban is értesíteni. Ha pedig érték
telen, gyarlónak találja a beküldött ver
seket, szíveskedjék költségemre címemre 
visszaküldeni. Lakásom Rákóczi út 2. sz.

Kolozsvár, 1914 május 21.
Szívességét előre is köszönve 

és értesítését elvárva maradok 
őszinte tisztelője 

Bartalis János
Ráckeve, 1934. jan. 28.

Kedves Barátom,
olyan boldog voltam, mikor tegnap es

te meghallottam hangod a rádióban, hogy 
ki sem mondhatom. Az újságokból érte
sültem betegségedről s nagyon fájt, hogy 
itt vagyok közel, mégsem tudlak megláto
gatni. De most, hála a jó Istennek, egész
séges vagy. — Drága Kosztolányi, míg be
teg voltál, egymásután több éjtszaka rólad 
álmodtam, pedig akkor még nem is tud
tam, hogy beteg vagy.

Én itt vagyok feleségestől s gyer
mekestől Ráckevén, a polgári iskolában 
tanítok. Ott kellett hagynom a gyönyörű 
felejthetetlen Erdélyt — ilyen a sors, az 
én sorsom.

De Téged áldjon meg az Isten. Ne le
gyél beteg. Add át feleségednek kézcsó
kom. Mi mind a hárman sokszor, szeretet
tel gondolunk reá tok.

Szívem egész melegével ölellek 
Bartalis János



E levelek ismeretében tudjuk hitelesen 
magyarázni azt a furcsa tényt, hogy Bar- 
talisra a tőle mindenképpen oly messze 
levő Kosztolányi fölfigyelt, s költészetét 
a Nyugatban nagy megértéssel és megbe
csüléssel méltatta.

TEVAN ANDORTÓL
Békéscsaba, 1915. jan. 7.

Kedves Uram,
a múlt hét folyamán elküldtem önnek 

a legújabb Tevan-füzeteket. Előre köszö
nöm, ha ír róluk a Világban.

Az ön verseskötetét illletőleg csak rész
ben teljesíthetem kívánságát: a háború 
alatt nem jelentetem meg. Azonban okvet
lenül a Könyvtár keretében kell kiadnom, 
mert, mint már egyik levelemben emlí
tettem, tavasz óta készen van a kötet. Je
lenjen meg a kötet úgy, ahogy van, a 
könyvtár keretében. Ugyancsak azonban
— jobb idők beáltával — egy teljes, rep
rezentáló verseskötetet is kiadnánk, mely
ben mindezek a versek is helyet kapná
nak. Erre nézve, kérem, közölje velem 
nézeteit.

Egyébként háború után kiadóvállala
tunkban előnyös változás fog beállni, de 
erről csak személyesen bővebbet.

A katonaságtól ezúttal ismét ment va
gyok. No, és mi van önnel? Kérem, közöl
je velem okvetlenül, katona-e, vagy sem. 
Sorait azonnal várom.

Kedves Feleségét és önt üdvözlöm
igaz barátja 

Tevan Andor



Hogy a háború a könyvkiadás szem
pontjából is milyen helyzetet teremtett 
Kosztolányi számára, erről ez a levél is 
tanúskodik. Különben 1915-ben az öcsém 
című kis füzetét adta közre a Tevan, de 
ez a levél valószínűleg a Mákra vonatko
zik, mely szintén a Tevannál jelent meg 
1916-ban.

KASSÁK LAJOSTÓL
1916. VII. 15-én 

Kecskemét — Művésztelep
Mélyen Tisztelt Uram,
előre is bocsánatot kell kémem, hogy 

becses soraira csak most jelentkezem. 
Nem az én hibám. Két hét előtt edutaztam 
Pestről s a rossz közvetítés miatt csak 
ma kaptam kézhez a levelét. Azt hiszem, 
hosszabb ideig maradok itt s azért igen 
örülnék, ha személyesen átadni akart mon
danivalóját (elismerem, kellemetlen mun
ka) megírná nekem.

Igen kíváncsi vagyok s kérem ez egy
szer tekintsen el a levélírás unalmasságá- 
tóL

B. válaszát várva szívesen köszönti hí
ve:

Kassák Lajos 
Kecskemét — Művésztelep

Kosztolányi már egy évvel ezelőtt, 1915 
júniusában a Nyugatban megbecsülő cik
ket írt Kassák verseiről, törekvését kísér
letnek minősítette ugyan, de becsületesnek



és eredetinek. Elhatárolta őt a háborúba 
részegiilt futuristáktól, s rögzítette: „Kas
sák Lajos a jó úton jár." E levél tanúsága 
szerint levéllel is fölkereste az akkor niég 
csodabogárnak számító Kassákot.

MÁRAI SÁNDORTÓL

916. Verseg-puszta. VII. 26.
Igen tisztelt Uram,
bocsásson meg, hogy ismeretlenül há

borgatom, de mindezideig nem volt alkal
mam személyes úton keresni az ismeretsé
get önnel, csakis közvetve, az írásaiból és 
ez az egyoldalú ismeretség bátorított fel 
arra, hogy megkérjem, szíveskedjék átol
vasni a mellékelt kéziratot és esetleg az 
illetékes szerkesztőnél pár jó szót szólni 
érdekében, s beadni a ,JEíét” tárcái között.
— Hogy épen önhöz fordulok, ennek oka 
talán, hogy — amennyire írásaiból valakit 
ki lehet ismerni — én önt ismerni hiszem 
és sokan vagyunk ma, újak és kezdeni aka
rók, kik produktumot a most élő költők 
közül talán egyedül öntől és Babits M.-tól 
várunk. Remélem, elhiszi, hogy őszintén 
beszélek. Mi oly kevés idő alatt évszáza
dok mulasztásait vagyunk kénytelenek va
lahogyan pótolni, mi, mai generáció. Ta
lán nem vagyunk elég erősek és intelli
gensek erre. Eszünk talán van, de az ősi 
intelligencia hiányzik. És nem látjuk biz
tosan, hova és merre? Mi a oél? — Mikor 
a ,,Tintá”-t olvastam, megcsapott valami 
erő-érzet. És hálás voltam önnek és néha, 
keserves és tanácstalan percekben szeret



nék önnel beszélni, és tudom, tudna irányt 
mutatni. Nagy veszteségem, hogy nem kér
dezhetek. Sokat olvastam, elhiheti és elég 
rendszeresen és kritikával. Az apám ügy
véd, a nagybátyám egyetemi tanár, igazi 
nevem Zsögöd-Grosschmid, sokat tanul
tam és tanulok, három évet elcsatangol
tam Bécsben, Németországban és Itáliá
ban. A köröttem-élők okos és derék latei- 
ner emberek, akiktől mégis idegen va
gyok. A vérem más és a szavaim mások. 
Ezért sok a nyugtalan percem; ilyenkor 
az „őszi koncert”-et olvasom. És elnyug
szom. Vagy kívülről mondok sorokat a 
„Szegény kisgyermek panaszaidból, sorok, 
mik már szervesen élnek a fejemben és 
ennen énem részei. Azt hiszem, ez a leg
főbb, amire költő viheti. És ezt meg akar
tam írni önnek.

Kérem, ne ítédjen el, hogy így egyszer
re, vadidegenül ennyi érdektelen semmisé
get zúdítok önre. De én is élek és a költő 
valahogy az összes emberek pulzusán tart
ja egyszerre a kezét. Ennyi, csak ennyi 
köze van önnek hozzám. Bocsásson meg. 
De néha vágyódom Maga után.

Ha lehet, kérem, adja le a kézirato
mat. Ha fölmegyek Pestre a közelben, be
nézek a „Hét” szerkesztőségébe is. Ké
rem, fogadjon el.

Ismeretlen és igaz híve
Zsögöd-Grosschmid S.

Cím: Zs. G. S. Verseg-puszta, Via Aszód.



Hofgastein, 1936. VIII. 3.
Kedves Manyika és Dide,
— szakmányba nyaraltok, s egyelőre 

meglepő jól bírom. Szeretném már Didét 
valami hasonló helyen látni. Különben po
koli unalmas az egész, zergéknek való. 
Ügy köll nekem.

Szeretettel, minden jót
Márai Sándor

Márai Kosztolányihoz fűződő kapcsola
ta először az 1929-ben kirobbant Ady-vitá- 
ban lett nyilvánvaló. A teljes azonosulás 
hevületével, sok érvvel fogíalt állást Kosz
tolányi mellett. Irt róla később is, mindig 
a fölnéző tisztelet jegyében. Hogy ez a 
rokonság mély gyökerű, ez csak most, eb
ből a nagyon korai levélből derül ki. A 
másodikból pedig az is, hogy a bensősé
ges barátság Kosztolányi élete végéig tar
tott.

AMBRUS ZOLTÁNTÓL
AZ EST
Magánügy
Kedves Barátom,
lelkem egész melegével ölellek így, gon

dolatban, mert sajnos utóbbi időben ter
mészetben ezt ritkán tehetem meg. Hús
véti versed mélyen meghatott. Tudod, hogy 
sohasem tartoztam azok közé, akik érzel 
meiknek minduntalan áradozó szavakban



adnak kifejezést, nem vagyok hízelgő sem, 
mégis most szükségét érzem annak, hogy 
[!] mennyire magával ragadott a versed 
és mennyire örülök, hogy te írtad ezt a 
gyönyörű költeményt. Hiszem és tudom, 
hogy nagyon sokan vannak, akik gratu
lálnak néked most, hiszen a húsvét iro
dalmi eseménye az idén a Te versed volt, 
de aligha llehetnek sokan, akik úgy tudják 
mint én, mennyire igazak, mennyire őszin
ték a versbe foglalt érzelmeid. Ezért len
dült dadogó írásra a kezem, itt munka 
közben és mialatt írom e sorokat, eszem
be jutnak a régj* jó (vagy rossz) idők, 
amikor egy szoba levegőjét (!) szíva, 
együtt dolgoztunk, őszinte szívvel örülök, 
hogy friss, megújhódott munkásságodnak 
látom jeleit, én tudom igazán megérteni, 
méltányolni, mit jelent, ha az ember csök
kentett gondok között élhet. Hiszen ma
rad azért elég baj, gond, fájdalom.

Ne nevess ki levelemért, jól esik, ha 
elolvasásakor pillanatig rám is gondolsz.

Kedves feleségednek jelentsd kézcsóko
mat, Ádámot csókolom, téged szívem egész 
melegével ölellek és régi barátsággal szo
rítom meg jobbodat.

öreg híved 
Ambrus

917. IV. 9.

A vers, mely Ambrus Zoltánt ennyire 
megragadta, bizonyára a Boldog szomorú 
dal. A Nyugatban jelent meg. (1917. I. 
117—118.)



VOINOVICH GÉZÁTÓL
Igen Tisztelt Uram!
Nagyon köszönöm szíves jóságát, az 

igazán becses kötet megküldését. Sok van 
a versek közt, a mi engem mélyen meg
hat, sok, a minek kötetben megjelenését 
még vártam. Ezt azonban nem magánle
vélben kívánnám elmondani.

Eddig azért nem tudtam megköszönni, 
mert nem tudtam, hová irányítsam leve
lemet. Most hajlottam, hogy az Üj Nem
zedéknél talán kézhez jut.

Nagy köszönettel és tisztelettel
Voinovich Géza

jan. 15.

A Kenyér és bor című kötetről llehet szó, 
annak megjelenésekor (1920) dolgozott 
Kosztolányi az Üj Nemzedéknél.

TOLNAI VILMOSTÓL 

Budapest, VII. Damjanich utca 44.
Igen tisztelt Uram!
Nekünk voltaképpen nem volna szabad 

egymással szóbaállanunk, mert más-más 
vfiág emberei vagyunk. Én vaskalapos aka
démikus, ön szabad nyugatos; én taplószí- 
vű tanár, ön élő poéta; ön még innen a 
gyalázatos négy X-en, én „on the wrong side 
of the fifty” stb. stb. De minthogy egy alka
lommal közreműködésemet nem röstelte.



mikor [...] egy kis cikket íratott velem, 
most én fordulok önhöz, nem kéréssel, sem 
kérdéssel, hanem mert úgy diktálja a lel
kem. Csak most jutottam hozzá, hogy elol
vassam Radó „A magyar rím” c. könyvéről 
írt bírálatát. Nem ehhez akarok hozzá
szólni, ámbár nékem az a benyomásom, 
hogy Radó sokkal nagyobb mestere a rím
nek, s a versnek gyakorlatban, mint elmé
letben. Arról akarok szólni, amit hozzátett 
a rím művészi lélektanáról, aminek egyes 
morzsáit már régebben ellhintegette ismer
tetésekben s egyéb cikkekben. Önnek nagy 
kötelessége van, melyet nem szabad elmu
lasztania: megírni a rímnek, sőt a versnek 
a lélektanát. Babits meg Tóth Árpád is ért 
hozzá, de úgy nézem, hogy ők még sem 
tudják eléggé tárgyilagosan elemezni sa
ját költői eljárásukat. Mert igen ritka do
log az, hogy költő, aki az ihlet tudatalatti 
sugallatában teremt, egyszersmind meg
figyelő tudós is lehessen. Nálunk eddig 
Csokonai, Kazinczy (aki nem költő, hanem 
igen finom költői lélek volt), Petőfi (kia
datlan, azaz később kiadott ellőszavában) 
és Arany. Azóta — ne vegye kérem aljas 
hízelgésnek — csak az ön írásaiban talál
tam meg ennek az újjal szinte nem illet
hető művészetnek éles és világos, és mégis 
a költő ihletét sejtető dlemzését. ön hivat
va van arra, hogy egy lépéssel beljebb 
vigye tudásunkat és a titkok titkába, hova 
csak sejtelmes érzésünk tud behatolni. S 
ha már ennyire vagyunk, megvallom, ön
től várom általában a költői alkotás „le
író lélektanát", a költemény foganását, az 
ihletet (e kettő nem egy!), a formába ön
tés folyamatát s egyebek magyarázatát. 
Nem testes könyvet, hanem időről időre



e kérdéssel foglalkozó tanullmányt, mely 
egyszer egy-két lap, máskor egy-két ív. 
Idővel ezeket egy kötetkébe lehetne gyűj
teni. Másutt van ilyen özönnel: Dilthey, 
Erlebnis und Dichtung, Bildensperger: La 
littérature, hogy Goethét ne is említsem. 
Nekünk ilyen alig van, az is folyóiratokba 
temetve, hol nem lehet rájuk akadni.

Igaz ugyan, hogy ön saját nyilatkozata 
szerint csak nyelvében magyar, egyébként 
egyáltalán nem; de ezt az egyet megte
hetné a szegény magyar művelődésnek: 
„Ihnen kost's nichte, uns macht' eine 
Freud."

Nyomatéknak idebiggyesztek még egy 
tanári megrovást, ön már többször írta. 
most a Véres költőben is, ezt a szót zson- 
gító helytelen jelentésben. Ez nem any- 
nyit jelent, mint enyhítő, csillapító, ha
nem erősítő, idegfrissítő. Meg is róttam 
ezért a „Magyar Nyelv" című folyóirat
ban (XV. 132/1919). Ha olvasná megjegy
zésemet, látná, hogy a szó muzsikája ho
gyan változtatja el a szó értelmét.

Régi ellenszenvem fenntartásával ma
radok tisztelő

híve
Tolnai Vilmos tanár

U. i.: Horváth János új Petőfi-könyve 
(1922) rácáfol több állítására, miket cik
kében tesz.

Tolnai Vilmossal, a neves nyelvész
szel később nyelvtisztító munkái során 
gyakran levelezett Kosztolányi. Ez a ko
rai levél azonban minden későbbinél ér



dekesebb. Először azért, mert Kosztolá
nyi és a konzervatív akadémizmus köze
ledésének pillanata, helyzete érhető benne 
tetten. Másodsorban mert amire Tolnai 
Kosztolányit buzdítja, hogy írjon rend
szeresen a műalkotás titkairól, később 
Kosztolányi szinte programosan meg is 
valósítja. Ilynemű írásait Ábécé című kö
tete tartalmazza. Ebben olvasható az itt 
szóban forgó és eredetilleg a Nyugatban 
közölt (1921. december 16.), A magyar rím 
című elmélkedése is.

TORMAY CÉCILE-TÖL

Kedves Kosztolányi!
Levelét csak most vettem — ezért vá

laszolok elkésve. A kérdéses irodalmi ügy
ről, melyet említ, sajnálatomra nem tár
gyalhatok egyelőre, miután október hó vé
gével fogok haza utazni. Reményiem ak
kor még nem lesz késő.

Sárszentmihály, 1921. IX/25.
Fejér megye

Szívesen üdvözli 
Tormay Cécile

Budapest, 1922. október 14. 

Igen Tisztelt Uram!
A Zichy Ráfaeilné grófné elnökletével 

alakult Magyar Irodalmi Társaság szer-
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kesztésemben „Napkelet” címmel havon
ta hat ív terjedelemben megjelenő iro
dalmi folyóiratot indít. A folyóirat iránya 
keresztény, de nem felekezetieskedő, er
kölcsös, de nem morailizáló, nemzeti, de 
nem irredenta külső eszközeivel dolgozó 
és minden politikától mentes. A legkivá
lóbb fiatal magyar írókat és költőket sze
retnénk a revue körül csoportosítani s 
igen örülnék, ha önt is munkatársaink 
sorában üdvözölhetnénk. Ezért tisztelet
tel fölkérem, hogy amennyiben egyetért 
a folyóirat jelzett irányával, szíveskedjék 
a „Napkelet” első évi anyaga számára 
néhány költeményét rendelkezésünkre bo
csátani.

Szíves tájékozásul megemlítem, hogy 
e hó végéig Sárszentmihályon (Fejér vm, 
gr. Zichy-kastély) tartózkodom.

Kiváló tisztelettel
Tormay Cécile,

aki még különös nyomatékkai megjegyzi, 
hogy igen nagy súlyt fektet szép művé
szetének támogató erejére. Bízom benne, 
hogy velünk tart, akik irodalmi fejlődé
sünk lehetőségeinek napról-napra sorva
dó területeit szomorúan észleljük. Nagyon 
szeretném, ha néhány költeményét — ket- 
tőt-hármat — hogy egységesebb képet ve
títsünk mesterükről, — az első számban 
közölhetnénk. — A véres költő-jét most 
olvasom. A „Testvérek” — fejezetéhez ér
tem. Ez a fejezet a legszebb írások közé 
tartozik. Mély örömmel kívánok sok si
kert, szíves köszöntéssel!



Sárszentmihály, 1922. X/28. 
Fejér megye. Budapesti c.: 
VIII. Kőfaragó-u. 3.
Tel.: Józs 40-69.

Kedves Kosztolányi, 
őszinte örömmel és igaz köszönettel 

olvastam szíves levelét és kedves bizal
mát. Nagyon jól esett, mert most már el
mondhatom — miután Kosztolányi Dezső 
is segíteni akar, — hogy a legjobbak és 
legerősebbek velem vannak. Sok belső ví
vódás után vállaltam a szerepet, melyet 
nekem szántak és csak azért vállaltam, 
mert hittem, hogy a legragyogóbb magyar 
tollak nagy gazdái lovagiasan mellém áll
nak. Olyan szép az, hogy nem csalódtam. 
Nagyon kérem adjon 2—3 verset, de leg
alább egyet az első számnak!! Szeretnénk 
a költőktől egyszerre többet hozni, hogy 
a kép teljesebb legyen. És Magának elöl 
kell lennie a sorban. Maray, Szekfű, Ko
máromi, Pauler Ákos, Vargha Gyula, Her- 
czeg Ferenc, Horváth János, Hekler An
tal és — (valószínűleg Dóczy Jenő is) ír 
az első számban. A kéziratok jó része 
együtt van már. Egy kis bevezetést — dia
lógus formában én is írtam. A kritikai 
rovatot Horváth János állítja össze és 
vele beszéltük meg, hogy abba a fontos 
rovatba is kérünk Magától egy kritikát 
Komáromi János „Esze Tamás” című 
könyvéről. Horváth volt szíves engem fi
gyelmeztetni, hogy tudassam egyben, hogy 
Komáromi regényével indul a folyóirat. 
Ha kérésemet teljesíti és engem erről ér
tesít, elküldöm „Esze Tarnál' c. könyvét.

Néhány nap múlva Pesten leszek. Kér
ni fogom, jöjjön el egyszer hozzám és



adjon tanácsot, hogy elkerülhessem a té
vedéseket és hibákat, amennyire lehet.

őszinte köszöntéssel szívesen üdvözli 
Tormay Cécile

Sohse szoktam utóiratokat írni, de rossz 
üzletember vagyok és csak most jut 
eszembe, hogy valami kimaradt a leve
lemből. Azt akartam még elmondani, hogy 
a folyóirat biztosított anyagi alapon all 
és megbecsüléssel fogja honorálni a dol
gozótársaik munkáit. Hiszem, hogy ok pa
naszra soha sem lesz.

Kedves Kosztolányi!
A „Napkelet" első számának anyagát 

már nyomdába adtuk, s ezért engedje 
meg, hogy emlékeztessem szíves ígéreté
re, hogy az első számba verset ad nekünk. 
Nagyon kérem, hogy kéziratát legyen szí
ves hozzám mielőbb eljuttatni.

Budapest, 1922. nov. 15.
Kiváló tisztelettel 
szívesen üdvözli 
Tormay Cécüle 

a „Napkelet szerkesztője
1929. III. 30.

Kedves Kosztolányi,
Szeretetreméltó levelének bolyongania 

kellett egy ideig, míg végre rám talált.
Kérem, legyen meggyőződve, hogy ha 

netán az írásaimban nem bizonyultam vol
na elég jó emberismerőnek, az életben 
meg tudom ismerni az igaz embereket és 
igaz tehetségeket és akikről eldöntöttem.



hogy értéket jelentenek, azokkal szem
ben, — ha tíz esztendőkig se látom őket,
— soha sem változom.

Rokonszenves és nemes művészete irán
ti mély megbecsülésem tehát változatlan. 
Igaz örömömre szolgál, ha baráti szívé
nek örömet szerezhetek és készséggel fo
gom barátját a miniszter legjobb figyel
mébe ajánlani.

Ezután arra szeretném megkérni, idéz
ze fel emlékezetében azt a régi levellemet,
— ma-holnap hat éve —, melyet a „Nap
kelet" indulását megelőzően írtam volt. 
Arra kértem, segítse diadalra írásaival a 
folyóiratot.

Az élet és a régi kötelékek másfelé 
vonták.

De a levelem olyan, mint amilyen én 
magam vagyok. Változatlanul mondja ma 
is, amit akkor rábíztam.

Isten vele. Sok igaz üdvözlettől kö
szönti

Tormay Cécile
Kedves Kosztolányi!
Fogadja kérem őszinte köszönetemet 

szép és méltán mindég újraéledő köny
véért. Évek múltak azóta, hogy először 
olvastam gazdag művészete ajándékát, 
,A szegény kis gyermek panaszaiét. Évek 
múltak, a fiatalság is edműlt, de a versek 
fiatal szépsége megmaradt. Könyvében az 
idő nem változott, könyvén nem változ
tatott az idő.

Budapest, 1929. V/l.
Szívélyes üdvözlettel 

Tormay Cécile



Igen fontos levelekkel ismerkedhetünk 
itt meg. Arra figyelmeztetnek, hogy Kosz
tolányi elfordulása a jobboldaltól 1921- 
ben, tehát az Üj Nemzedék után nem volt 
határozott. Kereste egy kultúráltabb kon
zervatív-nemzeti fórummal a kapcsolatot, 
s e célból előbb ő írt Tormai Cécile-nek, 
aztán meg is ígérte részvételét a Napke
letben, mely valóban dicsekedhetett né
hány jónevű szerzővel. Hogy a „legjobbak 
és legerősebbek" vele lettek volna, ez még 
a tudós gárdára is csak helilyel-közzel ér
vényes, a szépírók közül pedig kezdettől 
hiányoztak a legjobbak. Hiányzott Kosz
tolányi is. Hogy ígéretét nem tartotta be, 
ez is kiderül ezekből a levelekből.

KORNIS GYULÁTÓL
Bpest, 1922. XII. 11.

Igen tisztelt Barátom!
Most olvastam el a „Véres költő”-t. 

Engedje meg, hogy őszinte és hálás kö- 
szönetemet fejezzem ki a szubtilis élve
zetért, melyet olvasása közben átéltem. 
Könyvét élveztem nemcsak egyszerű s 
markáns írásművészetének esztétikai-for- 
mai gyönyörével, hanem elsősorban mint 
lélekbúvár rendkívül finom pathopszicho- 
logiai elemzései miatt. Műve ismét meg
erősít abban a meggyőződésemben, hogy 
amit mi pszichologusok a lelki életre néz
ve logikai-diszkurzív úton, fogaílmi mód
szerkereséssel megszerkesztünk és ösztö- 
vér szkémákba foglalunk, azt az igazi 
költő egy intuitív pillantással meglátja. Mi



a lelki életet szétszedjük edemeire s egy 
mens abstractá-t konstruálunk belőle, 
amiben egyben meg is öljük s kiszárítjuk: 
önök a lelki életet a maga élő individuá
lis egységében ragadják meg s ezt az egy
séget egy központi magbál szervesen fej
lesztik ki. Mi a lelket megismerjük, önök 
a lelkeket megértik.

Hálás szeretettel szívből köszönti igaz 
híve

Komis Gyula
U. i. A részletekről (pl. Seneca aüakjá

rói) talán majd akkor szólok, ha egyszer 
a sors valahol személyesen összetalálkoz- 
tat bennünket.

SZABÓ LÖRINCTÖL

Bpest, 1923. május 29.
Kedves Dezső!
Köszönettel visszaszármaztatom nagy

becsű zsakettedet, nagyon jó voUt, nagyon 
szép, nem voltam benne utolsó, pedig sok 
fene nagyúr szállt meg abban a kastély
ban. Mondtam is Voinovich Gézának (igen 
derék, okos, józan ember), hogy ketten 
képviseljük, szótlanul, a Nyugatot. Kicso
da?

Én, meg a Kosztolányi zsakettje.
Az ingelőt nem vettem föl, más, jobb 

megoldást taüáltam. Mindössze felpróbál
tam, még itt Pesten, de mozgott, nem 
állt meg.



Még egyszer nagyon köszönöm, hogy 
az utolsó pillanatban a pácból kirántani 
szíves voltál és régi szeretettel köszönt- 
lek.

Igaz híved és tisztedőd 
Szabó Lőrinc

Nem tudjuk, mely alkalomra kölcsön
zött Szabó Lőrincnek Kosztolányi zsaket
tet.

MILKÓ IZIDORTÓL
Kedves Dezsőm,
Árpi szívességéből megkaptam k. so

raidat, amelyeknek nagyon megörültem. 
Boldog vagyok, hogy a beküldött kézira
tot nem tartjátok nűdéses butaságnak, s 
a szerkesztőség óhajának eleget téve sie
tek idemellékelni a VadnayTÓi szóló írást. 
Ez ugyan nem „tanulmány”, amelyet vár
tok tőlem, csak afféle irodalomhistoriai 
csevegés, de több nem telik tőlem. Talán 
így is jó lesz, s ha nem, akkor kegyesked
jél az Elemér fiamnak átadni, aki majd 
visszajuttatja hozzám. Amennyiben mégis 
közölnétek, akkor légy kegyes a Vadnay- 
leveleknél a kéziratra ráírni a szedésre 
vonatkozó instrukciót. Én nem tartom 
egészen érdektelennek a közleményt, de 
hát fiatal szemek másképpen olvassák és 
fiatal elmék másképpen bírálják.

Ami az elbeszélést ülleti, van egy méc 
sehol meg nem jelent elbeszélésem a kí
vánt terjedelemben, de humoros, ami va
lószínűleg még nagyobb baj, egészen há
ború előtti dolog, s attól tartok, nagyon



is vieux ieu. Mégis, alkalmilag majd vala
kivel felküldöm. Apróbb flekkekre van 
írva, s levélben gyanútkeltő vastagságra 
dagadna.

Nagyon hálásan köszönöm az érdek
lődésedet, s kérlek, jelentsd a szerkesz
tőségnek is egy öreg író szeretettel teljes 
meleg üdvözletét. Nem győzöm várni azt 
a megtiszteltetést, amelyet a te írásod 
jelent majd számomra.

Szeretettel ölel s a nagyságos asszony 
kezét csókolja

öreg barátod
Sz. 1924. jan. 16. Milkó Izidor
Kedves Dezsőm,
nagyon sajnálom, hogy az írásod, ame

lyet szignalizáltál, nem jelenhetett meg. 
Az okát nem tudom, de magát a szerin
ted „igénytelen”, de valójában bizonyosan 
értékes cikket (hiszen Kosztolányi Dezső 
írta!) nagyon szeretném olvasni. Tedd 
meg nekem azt az extra savességet, hogy 
beKiildöd nekem. Ha olvasom, én leszek 
majd Bajor Lajos, aki egyfeiű közönsége 
volt a Wagner-muzsikának. Azonkívül na
gyon szépen kérlek, juttasd vissza hoz
zám mielőbb az ottlevő két novelliszti- 
kus dolgot, hogy másutt értékesíthessem, 
illetve azokban a könyvekben helyezzem 
el, amelyekről e felhívás szól. Azért írom 
e baráti sorokat rája, hogy lásd, miben 
sántikálok. S megvallom, szeretném is 
tudni, hogy sikerül, — én megelégszem, 
ha a költségek bejönnek.

Édes Dezsőm! Küldd el a két írásomat 
minél előbb, vagy értesíts, hogy a Nyugat 
szerkesztőségétől kérjem-e őket?



Ne haragudjál, hogy terhellek a kéré
semmel, de be fogod látni, hogy nem kí
mélhetlek meg tőle.

Csókoild meg nevemben Kosztolányi 
Dezsőné kezét. Téged ölel szeretettel

öreg barátod 
Milkó Izidor

Sz. Zrinjski trg 28. 1924. ápr. 15.
Kedves Barátom!
Édesatyád betegségéről sajnálattal ér

tesültem, de örömmel hasllom, hogy job
ban érzi magát, s remélem, semmi okod 
sincs komodyan aggódni érette. Kedves 
soraid későn jöttek, de mentegetődzésre 
semmi szükség. Én úgy képzeltem, hogy 
a Nyugat nem óhajtja kiadni a rólam szó
ló írást, amellyel öreg barátodat kitüntet
ni akartad, s azért kérem a kéziratot, hogy 
mégis élvezhessem. Ellenben nem értem, 
miért nem küldi vissza a szerkesztőség 
a két novelllisztikus dolgot. Kérlek szé
pén kegyeskedjél azokat „visszaszármaz
tatni” hozzám, ők úgyse közlik, s nem 
veszem rossz néven tőlük, — hiszen (ma
gam írtam Neked) az „vieux jeu”, amely 
nem pászol a Nyugat modem keretébe. 
Babitsnak szívből gratulálok a múzsájá
nak szentelt számhoz, amely méltó volt 
az ő előkelő géniuszához. Hát a Koszto- 
lányi-szám mikor jön? Kézcsók igen t. 
kedves feleségednek! Téged és Ádámot 
ölel szerető öreg bátyád

M. Izidor
Subotica, 1924. V. 2.



Kedves Dezső,
több mint egy hétig beteg voltam (ma 

mozdulhattam ki először a házból) s na
gyon elbúsított, hogy gyászodban föl se 
kereshettelek s nem szoríthattam meg 
részvéttel a kezed.

Te tudod, mily tiszteletet éreztem min
dig édesapád iránt, — olyan a kegyelet is, 
amellyel az emlékét megőrzőm: őszinte 
és meleg. Ha vigasztalhat valami a gyá
szodban, csak az a tudat lehet, hogy a 
drága elköltözött sokaknak a szívéből vál
tott ki hasonló érzéseket. Itt nem frá
zis, ha azt mondjuk: betölthetetlen űrt 
hagyott maga után. Sokan és sokáig fog
ják érezni, hogy igen sokat vesztettek 
benne.

Fájó együttérzéssel köszöntelek Benne
teket a feleségem nevében is, aki kér, je
lentsem Nektek az ő benső részvétét is.

Szeretettel ölel
hűséges híved és bátyád 

Milkó Izidor
Subotica, 1926. dec. 9.

Milkó Izidor novellisztikus írásai va
lóban nem jeílentek meg a Nyugatban, 
tehát Kosztolányi pártfogása nem bizo
nyult hatékonynak. De a Vadnay Károly 
és a Fővárosi Lapok című közlemény 
igen. (1924. I. 179—190.) S megjelent ne
mi késéssel Kosztolányinak az a Milkót 
méltató írása is, melyről itt szó vám. (1925. 
I. 349—350.)



PINTÉR JENŐTŐL
Budapesti Tankerületi 
Királyi Főigazgatóság 
I. kér. Attila-utca 1.
Tel. 124-19.

Budapest, 1924. szept. 19.
Igen Tisztelt kedves Barátom!
Soraid tájékozatlanságon alapulnak. 

Középiskolai magyar irodalomtörténetem 
negyedik kiadásában a 93. oldalon ott sze
repelsz az 1880—1920. évek legkiválóbb 
költőinek társaságában. Élő íróról lévén 
szó, ez olyan elismerés, melynél többet 
nem lehet adni.

Ugyanez az elismerés nyilatkozott meg 
részemről, amikor a Mai Magyar Költők 
Antológiájában négy költeménnyel szere
peltettelek. Ennél többet senkisem kapott 
az élők közül.

Ami Végvárira és Gyóni Gézára tett 
megjegyzésedet illeti, engedd meg, hogy 
ez ellen szót emeljek. Megerősít ez a 
megjegyzésed abban a hitben, hogy az 
írók a legelfogultabb kritikusok. Amint 
Petőfinek volt lelke leírni a gúnyolódó 
szavakat a halhatatlan érdemű Kisfaludy 
Károlyról, úgy Te is kicsinylőleg nyilat
koztál arról a két kiváló íróról. Nem ér
demelték meg Tőled ezt a kicsinylést an
nál kevésbbé, mert ezzel a nyilatkozattal 
vétettél az igazság ellen. Nagy tehetségű 
író vagy, de elfogult kritikus.

Sokszor üdvözöl 
Pintér Jenő



Budapesti Tankerületi 
Királyi Főigazgatóság 
I. kér. Attila-utca 1.
Telefon: 124-19.

Verses kötetednek megküldéséért és a 
beleírt megtisztelő emléksorokért igaz kö
szönetét mondok. A legjobb időben kap
tam, a karácsonyi vakációban nyugodtan 
élvezhetem. Azt hiszem, hogy Nálad még 
a szabad versek is — a költők kényelmes
ségének, hogy ne mondjam lustaságának 
ezek a kócos termékei — jobbak, mint a 
többi külföldi és magyar szabad verselőé.

Ismételten köszönet kedves figyelme
dért.

Sokszor üdvözöl 
Pintér Jenő

Budapest, 1927. december 21.
Budapesti Tankerületi 
Királyi Főigazgatóság 
I. kér. Attila-utca 1.
Telefon: 124-19

Kedves Dezsőm!
Leveledben olyan hatásos érveléssel ír

tál a szabad verselésről (amelyről, hogy 
van: az én stilisztikám és poétikám tá
jékoztatta először a magyar középisko
lák diákságát, a jövendő íróit és tudósait), 
hogy ennél meggyőzőbb védelmet nem is 
lehet felsorakoztatni az új verselés mel
lé. Azonban annak ellenére is, hogy nem 
vagyok makacs ember, sőt a könnyen 
meggyőzhetők egyike, ezúttal ellentmon
dók álláspontodnak, mert a szabad verse
lésről csak annyit vagyok hajlandó elis



merni, hogy az ritmusos próza, de nem 
vers. Ha már most két álláspont ilyen 
mereven összeütközik, akkor igazán nem 
lehet szó engedékenységről egyik fél ré
széről sem s a legjobb, ha mindenki to
vább megy a maga felfogása szerint. Te 
különben is már olyan író vagy, hogy ér
tékelésednek nem árt a szabad verselés 
s ez a legnagyobb elismerés, amit adhat 
egy irodalomtörténetire egy költőnek.

Köszönve értékes soraidat, melyek fé
nyes dokumentumok arra, milyen komo
lyan fogod föl a szépíró hivatását, vagyok

őszinte barátsággal 
Pintér Jenő

Budapest, 1928. január 7.
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Budapest, I. kér. Attila-utca 1. sz.

Kedves Dezsőm!
Intézkedtem, hogy a kiadó nagy Iro

dalomtörténetem eddigi köteteit juttassa 
el számodra. Teszem ezt nemcsak Irán
tad érzett egyéni vonzalomból, hanem 
munkásságod igen nagy megbecsüléséből 
is. Ennek a munkásságnak méltó megörö
kítést szánok irodalomtörténetem utolsó 
kötetében.

Ezt a levelemet vedd — kedves De
zsőm — egyúttal dedikációnak is mun
kámhoz, mert a kötetek idehozatala és 
felbontása csak késleltette volna a dolgot.

Szeretettel ölel 
Pintér Jenő

Budapest, 1933. február 18.



Budapesti Tankerületi 
Királyi Főigazgatóság 
I. kér. Attila-utca 1.

Kedves Dezsőm!
Igaz köszönet a legújabb köteted meg' 

küldésében megnyilvánult bizalmadért. 
Azok közé a kivételes szellemű írók kö
zé tartozol — ilyen nagyon kevés van — 
akiknek kezében minden értékké válik és 
irodalommá lesz. Ez a kötet is méltó em
lékjele kivételes géniuszodnak.

Szeretettel ölel 
Pintér Jenő

Budapest, 1935. november 27.

A szabad versről szóló vitát bizonyára 
a Meztelenül darabjai váltották ki. Az 
1935-ben küldött könyv Kosztolányi De
zső összegyűjtött költeményei vagy a 
Számadás lehetett, mely az előbbi máso
dik köteteként szintén 193Sben jelent meg. 
A Pintér Jenővel való szívélyes kapcsolat 
igen tanulságos Kosztolányi élet- és jel
lemrajza szempontjából.

DR. LÁNYI ERNŐTŐL
Szatmár, 926. XII. 8.

Kedves Barátom,
mély megindulással értesültem szegény 

jó Édesapád haláláról. Fogadd, fogadjátok 
őszinte részvétemet.

Régi híved 
Dr. Lányi Ernő



VELJKO PETROVICTÓL
Beograd, 30. XII. 1926.

Kedves Barátomuram,
mint látja, leveleink valahol a határon 

láthatatlanul találkoztak.
Mindjárt t. sorai vétele után szemé

lyesen végigjártam a középiskolai és a 
statisztikai osztályokat. Hát kedves Édes
anyja kérelme még nem érkezett ide. Én 
márna fel fogom hívni öt, levélbelileg, 
hogy értesítsen: mikor adta be, valószí
nűleg, a kerületi felügyelőnél. Azután meg
teszek minden lehetőt, hogy kedvezően 
s gyorsan intéződjék el. Még a képviselő
ket is megmozgatom.

Az „Édes Armá,'-t még nem kaptam kéz
hez, de, amint jelentettem előbbi leve
lemben, nagy gyönyörűséggel olvastam a 
„Nyugat”-ban.

Hanem gondoskodni kell valamiről jó- 
előne. Nemsokára rákerül a sor a ma
gyar—szerb fordításokra. Hát állítson 
össze nekem, baráti diskréció révén, egy 
jegyzéket az ön saját műveiből, versei
ből, novelláiból, amiket elsősorban sze
retne minálunk lefordítva látni. A for
dítást én vállalnám, kivételképpen. Akkor 
írnék egy bevezető cikket is írói egyéni
ségéről. A jeget át kell tömi. Másodszor, 
meg egy jegyzéket általában a mai ma
gyar fordítható és fordítandó dolgokról. 
Természetesen, csakis az én személyes 
használatomra.

Szívből üdvözli őszinte híve és barátja
Petrović Veljko

Bocsánat, hogy ilyen formában írok 
levelet — „két akta között".



Beograd, 1927. I. 26.
Kedves Barátom,
minden erőlködésem daczára kedves 

Anyja nyugdíja a régi törvény alapján 
lesz meghatározva, mert Édesatyja már 
1922-ben ment penzióba. De az ügy gyor
san rendbe lesz hozva. A ml Minisztéri
umunk Statisztikai hivatala máris elin
tézte a kérelmet s a végzést felterjesztette 
a Főellenőrző (?) Székhez (mondjuk), 
Glavna Kontrolához. Rövidesen a penzió 
folyósítva lesz, u. i. 1150 dinár havonként. 
Mégis valami.

A napokban másodszor elolvastam a 
Véres költőt és az Édes Annát. Érdekes 
János-arcú író írta a két különböző re
gényt. Az utóbbi inkább regény (tradicio
nális felfogás szerint), az előbbi meg in
kább poéma. Ha volna olvasóközönsé
günk (a régi tönkrement, új még nin
csen, jaj nekünk!), lefordíttatnám minda- 
kettőt.

De tudja mit: küldjön nekem két-há- 
rom novelláját (a legjavából), hogy vá
laszthassak egyet; lefordítom s megjelen
tetem elsőrangú folyóiratunkban, a „Srps- 
ki Književni Glasnikban” (pár versével 
együtt) s írói jelentőségéről s jelleméről 
megírok egy szép cikkecskét.

Azután jöhetne Móricz, Karinthy, Tóth 
Árpád (a Nyugatban láttam egy-két mű
vészi versét), Babits, stb. önnel kezdeném, 
mert, elvégre, bácskaiak vagyunk vagy mi!

Szívből üdvözli őszinte híve
Petrović Veljko

NB. Adyról már írtak nálunk.



Szabó Lőrinc



Milkó Izidor
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Veljko Petrović



Nagy Endre



Szép Ernő 
(Gehl Zoltán rajza)



Füst Milán
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Marconnay Tibor 
(Horváth Jenő rajza)



Beograd, 17. III. 1927.
Kedves Barátom,
bizony alig lábadtam fel, s bizony leg

ott kellemetlen izébe ütöttem be az orro
mat. Először az a koholt Az Esti nyilat
kozat, aztán, erre, Radócska úr leereszke
dő gúnyolódása. Én fellelek majd neki, ha 
Az Est nem fogja közölni, felkérem a 
Nyugatot.

Köszönet a küldött novellákért. Majd 
kiválasztok belőlük egyet bevezetésnek, 
azután lefordíttatom feleségemmel a töb
bit s megjelentetem különböző lapokban. 
Csak az elsővel kéne valamit önről ír 
nőm, tehát kérem, küldje rövid biográfi
áját.

Tovább, mondja meg Móricnak [!]. 
Karinthynek s a többieknek, küldjék meg 
nekem azon műveiket, amelyeket legin
kább szeretnének lefordítva látni, vagy 
amelyekről szeretnék, hogy szó essék a 
mi folyóiratainkban és ők is mellékeljék 
rövid bio és bibliográfiájukat.

Lengyel mit szeretne előadatva látni 
minálunk drámái közül? írja meg ne
kem s megkezdem nevében a tárgyalást. 
Szintúgy Molnár. „Liliom" azt hiszem, 
már le van fordítva.

Adja át a kedves, kiváló magyar kol- 
dégáknak legszívélyesebb üdvözletemet. 
Minden szerb barátomnak mesélem: mi
lyen brilliáns írói és művészei vannak a 
magyaroknak, s milyen melegszívű fér
fiak; a nehéz élet (bár nem olyan mint 
nálunk) s az indusztriálódott, mint álta
lában Európaszerte, irodaüom nem szíttá 
ki belőlük az emberséget. Én az igazi,



az élő magyar irodaiamról szólok, nem 
arról a ... sem azokról a közegekcsinálta 
irodalmártekintélyekről, a sír és hasbe
szélőkről, qui hautent dans toutes les litté- 
ratures.

Feleségem a maga részéről is melegen 
köszöni Mme Kosztolányinak és önnek 
irántam tanúsított baráti előzékenységét, 
én pedig kérem: fogadják mindkettőnk 
üdvkívánatainkat. Ádámot meg csókoljuk 
s csak tanácsoljuk neki: őrizkedjék az al
mától!

Igaz híve
Petrovié Veljko

Várom a főszámvevőség feleletét a 
nyugdíj ügyében. Megírom Szabadkára az 
eredményt.

Hogy mi volt a koholt nyilatkozat, 
mely Az Estben jelent meg, eddig nem 
tudtuk földeríteni. Kár, mert e levelek je
lentősége kivételes. Beszédes bizonyítékai 
annak a kölcsönös megbecsülésnek és ér
deklődésnek, mely Veljko Petrovićot a 
Nyugat nagyjaihoz fűzte. S annak a vaj
dasági rokonságtudatnak is, melyről Her
ceg János többször is írt. (A fiatal Kosz- 
tolányi és egy nyurga szerb fiú. 7 Nap, 
1970. március 20., valamint Előjáték és 
Két világ című köteteiben is.) Kitetszik 
ezekből a levelekből, hogy a történelmi 
fordulat és az ellenségeskedés légköre 
sem tudta hatálytalanítani ezt a rokonság
tudatot.



SZÉP ERNŐTŐL
Didikém,
megfogtam Karinthynkat és arra buz

dítottam, hogy ő, minekután hosszabbsá- 
gokat ír a Színházi Életbe, mint Mi (az 
M te vagy, az i én), a Mi 70 pengőnk he
lyett ő 80 pengőt kérjen, vagyis követel
jen decembertől fogva s ebből az összeg
ből ne engedjen. Kérve kérlek írj, vagy 
telefonozz Frigyesünknek, frigesünknek s 
kösd lelkére, annak hiányában a zseni
jére, hogy cserbe ne hagyjon bennünket. 
Eskesd meg öt Didikém, bárhol feltalálha
tó valamiféle Istenére. Lehetetlen, hogy 
ha hárman összetartunk s hajthatatlanok 
maradunk, ne győzzünk itt. Nyugodt va
gyok felőle, hogy a Sz. É. nem fog lemon
dani Rólunk. A magam kitartása és hűsé
ge felől éppen olyan biztos lehetsz, ami
lyen biztos én a Te hűséged felől vagyok. 
Azt is diktáld meg Fridiiknek, hogy je
lentse ki, hogy ha akár Ródad, akar ró
lam letennének, ö  se fog többet kézira
tot adni a SZ. É.-nek. A kartellből egyál
talán nem kell titkot csinálnunk előttük, 
viszont megígérhetjük, hogy nem árutijuk 
el senkinek a honoráriumok fölemelését. 
(Én mindenkinek elárulom s izgatni fo
gok másokat is, hogy többet kérjenek.)

Egyszóval az a szent feladat hárul Re- 
ád Didikém, hogy a felelőtlenebb szfé
rák Frigyesét ehhez a mi szféránkhoz 
kötözd, annak a testvéri törvényeihez.

Biztosítsd felőle, hogy Mi nem hagyjuk 
el öt, inkább meghalunk. Azaz inkább 
megélünk, ez lesz belőle, csak ö  is jelle- 
mesen viselkedjék. Erről a (levélről tér-



mészetesen nem fog tudni Fricink töb
bet, mint amennyi szükséges.

Még valamit: add tudtára Fricinek, 
hogy a jövőben, sőt holnap is joga van 
már akár ezer pengőt kérnie egy cikkéért, 
függetlenül attól, hogy Mi mit kapunk, 
csak 70-nél kevesebbet nem szabad elfo
gadnia. A kartell a minimumért kötődött.

Bocsáss meg, hogy fárasztottalak.
És most huj, huj, hajrá

Öllel
Ernő

Milyen szépek voltak a Délszaki kaland
jaid.

Édes Didikém,
ölellek az Osvátodért, ezt akartam 

mondani, — majd egyszer összeszedem 
magam, többet is mondok Felőled. Csupa 
mulasztás vagyok, csupa tehetetlenség.

Ernő
Didikém,
olyan sok nem szép dolgom volt mos

tanában, látod így elhanyagoltam, hogy 
legalább egy gyámoltalan fivéri szót küld
jék Feléd a csalódásod, útálatod nap
jaiban. Hiszem, kiheverte már a gyom
rod az incidenst, és hogy jó darabig nem 
fogsz még elnökölni, drága Didikém, az 
a szűzies nagy diák maradsz a szemem 
előtt, akinek láttára, gondolatára magam
ba is egy kis ifjúságot tudok hazudni.

ölellek 
Szép Ernő



Szép Ernőhöz is valami meghitt, pajtá- 
si vonzalom fűzte Kosztolányit. A róla 
írt méltatásokon is átüt ez. Schumannt 
juttatta eszébe Szép Ernő lírája, a Sza
badkán hagyott gyermekkor varázslatát. 
Mély és nemes lírikusnak tartotta. Az a 
komoly és diákos csodálkozás és közvet
lenség, amelyet benne szeretett, itt, e le
velekben még bizalmasabb közelségből tá
rul elénk.

A Színházi Élet elleni dacszövetség hu
mora műalkotás-értékű. Keltezése hiány
zik. Az ölelés Kosztolányi Osvátról tar
tott nagy előadásának szód, mely nem is 
nekrológ, hanem drámai szellemidézés. (A 
Kortársakban és az írók, festők, tudósok
ban is olvasható.) Az utolsó levél a Pen 
Club körüli bonyodalmakra céloz. Ezekre 
még visszatérünk.

NAGY ENDRÉTŐL
Édes barátom!
Bonnba utazom hosszabb időre és csak 

sietve köszönöm meg könyvedet, ameűy- 
lyel kitüntettél. Belenéztem, hogy egy ki
csit elbeszélgessek veled és az történt ve
lem, ami előreláthatólag a könyv vala
mennyi olvasójának sorsa lesz: addig le 
nem tettem, amíg végig nem olvastam.

Remek könyv; gyémántba faragott sé
mája az író hivatásának. A való élet, az 
ezerszer látott, egyszerre kiszínesedik, 
pompássá válik a te nagyszerű kalauzolá
sodban. Előadási formája, ahogyan embe
reid akadálytailanul mondják el önmagu
kat és te a végén néhány szóval summá



zod a „morale"-t, azt hiszem egészen új. 
Szívből gratulálok hozzá. írj hozzá még 
kilenc könyvet, adasd részletfizetésre, 
bízd ügyes, harcedzett ügynökökre, ak
kor tán meg is veszik.

ölel 
Nagy Endre

1929. május 18.
Bizonyára az Alakok című kötetről van 

szó.

FÜST MILÁNTÓL 
Kedves jó Dezső!

Sokat gondolok Rád és igen nyugtalan 
vagyok miattad. Ma egész éjjel evvel az 
üggyel foglalkoztam. Olvastam ti. Móricz 
Zsigmond piszkos cikkét. A vér fejembe 
tolult tőle. Sajnálom, nagyon sajnálom, 
hogy a nevét valaha is leírtam. Eseted
del kapcsolatban mélyen átéreztem, mi
lyen lehet például reformátornak lenni 
s egy megszervezett világ minden gazságá
val szemben állni, egy világrenddel küz
deni: most még jobban átéreztem mindezt, 
mmt eddig. A lelkem mélyéig megrázott 
az undor. — Hogy állód mindezt? — Tedd 
meg, öregem, tájékoztassál egy kicsit, mi 
minden történt cikked nyomán, mi min
den szemét zúdult fel? — Hollósék is 
nagyon kéretnek erre, ők is izgatottak. S 
mire készül a Nyugat? Söhöpflin is han
got ad-e vájjon talán? S Fenyő is sajnál-e 
Téged vájjon? Ha valamit én tehetnék, 
írd meg azonnal, — mindenre kész va-



£yok. — Ha teheted, azonnal írj. Azért 
írtam lev. lapon, mert rögtön írni akar
tam és nincs levélpapírom, se bélyegem.
— Magunkról: Erzsi elég jód van, hála Is- 
tennek, — én viszont nagyon idegesen, 
deprimáltán. Hollósék jól. Sokat vagyunk 
persze együtt. — Se tervem, se munkám 
s az eseted még mélyebben nyomott a 
víz alá, — az, hogy lehetséges: ennyi 
munka után még így beszélhetnek az em
berről. A tiszteletlenség megrázta megint 
egész életemet, ölellek, csókollak sokszor. 
E. is. M i l á n o d

1929. júl. 20.
(Lap szélén:)
Ilonkának szíves üdvözletünk! ö  hogy 

fogadja? Az óvatos Mihály?

Kedves öregem,
csak néhány szót. Olvastam Andersent, 

kitűnő, meggyőző. Különösen, hogy oly 
kevés bosszúáílást tartalmazott, szelíd volt 
és türelmes, szinte személytelen. Annál 
jobban hatott három passzusa: 1.) a ka
marásoké, akik az aranyakban részesed
tek, — 2.) senki sem mert arról szólni, 
mert ha előbb azok voltak ostobák, akik 
nem látták a köpenyt, most azok lesznek 
ostobák, akik eddig látták, — 3.) nem le
hetek gyáva, mert egyedül vagyok. Nem 
képzeled, mennyire izgulok itt az ügy mi
att. — Hát a Nyugat? — S nagy kritiku
sai? Csend? Nem képzeled, hogy Móricz 
szemtelen fölényessége a „sajnálom Kosz
tolányit" — a „nem volt szép” — a fór



máról mondott néhány bölcs szó — s az 
elmaradhatatlan „mi ícetten AdyvaV' hogy 
felbőszített. No, nem baj. Az elégtétel Is
ten kezében van, mert megint kezdek bíz
ni Benne — mert nem bírom már el az 
életet bizakodás s ily remény nélkül. Mó
ricz eddigi nyomorúságaiból, úgy látszik, 
azt a meggyőződést merítette, hogy még 
pimaszabbnak kdll lennie. Emlékezzél sze
gény Pádiról mit írt? — Nem tudom el
felejteni. — Első cikked most már An
dersennel együtt meggyőzőbben hat. Fá
radtan, hanyagul volt az első megcsinál
va. Tudom szándékosan, de ily nagy ügy
ben mégsem szabad így, — ez a meggyő
ződésem. Muszáj kimerítőbbnek lenni. írj 
végre néhány sort s referálj, ha nem 
vagy tud fáradt. Erzsivel ölelünk, csóko
lunk. Ilonkát melegen üdvözöljük. Mi lá 
nod.  írj!

Augusztus elején otthon vagyunk.
Absender: Dr. Füst, Steindorf, am

Ossischer-See, Villa Kamten
1929. július 23.

Kedves Dezsőm!
Ritkán vártam még levelet ilyen iz

gatottan. Megnyugtatott, amit írtál, mert: 
a támadások ereje hamar lelohad, a szen
záció elültével, — s kiderül, hogy a leg
főbb dolog mégis csak az, hogy hogy vi
selte az ember, nem gyötörte-e halálra 
magát rémlátásaivall. — S úgy látom, 
elég jól estél túl az izgalmakon. — S ez 
a fontos. Az volt az érzésem leveled olva
sásakor, hogy én többet reszkettem vol
na: mert éppen egy világrendet zúdítot



tam magam ellen. S engem például Zsi
ga perftd nyilatkozata is sokkal jobban 
felpeckelt volna, mint Téged. Én például, 
amit itt Veled tett, nem fogom neki, amíg 
élek, elfelejteni, — hát még, ha velem 
teszi s épp akkor, mikor minden eillenem 
fordul. — A Nyugat viselkedésére rend
kívül kíváncsi vagyok, — azonnal érte
síts, hogy ha ott megszólal valaki. (Ez 
az a perc, mikor Osvát szavára nagy 
szükség volna.) Lengyel cikkét nem volt 
kedvem elolvasni. Az ellső bekezdéseket 
olvastam csak el, aztán félretoltam, mert 
rosszulesett minden szó, — annyira el
lentétben volt velem. Karinthy cikkén el- 
csodáilkoztam, mert bár a világért sem 
sejtetné, hogy mi az ő álláspontja az Ady- 
kérdésben, — bár kertelő, — mégis meg
szólal legalább, nekidurálva, felgyürkőz- 
ve, nagy hangon semmitmondó ugyan, 
fenyegető dühvei óvatos kijelentéseket 
tesz, — de legallább kinyitotta a száját. 
Megmondhatod neki, hogy én még ennyit 
sem vártam tőle. — Írj megint és~ hamar. 
De olvashatóbban, ölelünk, csókolunk Er
zsivel, Hollósnéval. Hollósné llemásolta le
veled és elküldte Hollósnak Londonba, — 
remélem, az indiszkréciómért nem harag- 
szód.

M i l á n o d
Steindorf, 1929. júl 27.
Ilonkát öleljük.

Mind a három Füst Milán-levél az Ady- 
pörrel kapcsolatos. Ady-pörrőil szólva ar- 
ra a nagy vitára gondolunk, melyet 1929 
júliusában A Toll című lapban Kosztolá



nyi kezdeményezett. Vitairata, Az írástu
datlanok árulása. Különvélemény Ady 
Endréről azóta az Ady-irodalom leggyak
rabban emlegetett darabja. Mellette és 
ellene megjelenése után s azóta is igen 
sokan nyilatkoztak. Jobbára ellene. Ter
mészetesen tárgyalja e vitát Kiss Ferenc 
könyve is, Az érett Kosztolányi (Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1979). Ebben
— egyebek között — az olvasható, hogy 
Kosztolányi, mikor magát e fölszólalásra 
elszánta, azt remélte, a jobbak a pártjá
ra állnak. Ignotusra, Babitsra különösen 
számított. Csalatkoznia kellett, mert az 
általa nagyra becsült írók közül csak Ka
rinthy Frigyes és Füst Milán állt mellé. 
Sok öröme ebben sem telhetett, mert
— mint Kiss írja — „Ami Karinthy és 
Füst Milán ádlásfoglalását illeti, annak 
súlyát eleve kisebbítette, hogy egyik sem 
vetett új érveket a mérlegre. Karinthy 
Móriczcal szemben védi Kosztolányit, s 
a boncoló mérlelgelő kritika hasznát bi
zonygatja, Füst Milán pedig egy káderes 
tömörségével ismétli el a Különvélemény 
némely minősítését, s világosítja fel a 
baloldalt, hogy Ady iránti vonzalmának 
alapja bizonytalan. Állásfoglalásának: a 
Kosztoilányi kiválóságát hangsúlyozó sza
kasza a legnyomatékosabb passzusa, s 
így az egész a maga kurtaságában nem vi
tairat, inkább baráti szavazat benyomá
sát kelti.*' (377.)

A felszólalások érveinek erejével, tu
dományos értékével kapcsolatban nincs 
vitánk Kiss Ferenccel, de úgy véljük, hogy 
ebben a pörben nem is az érvek erede
tisége, mélysége volt a (legfontosabb, ha
nem az állásfoglalás, a pártállás maga.



Nem tartalmazott tudományos értékű gon
dolatokat Babits vagy Móricz állásfogla
lása sem, mégis nagy súllyal estek latba 
a pör kimenetelében, s fölzaklatták, na
gyon elkeserítették Kosztolányit is. S a 
pörök minősítésénél nemcsak arra kell 
figyelnünk, ami bennük Adyra vonatko
zik, de arra is, ami a vitatkozókat érin
ti, ami Kosztolányi világképébe, közérzeté
be, emberi kapcsolataiba beépül. S ilyen 
szempontból nagyon fontos, hogy akad
tak, akiket a maga pártján tudott.

Ha Füst Milán hozzászólása erőtlenül 
fejezte ezt ki, levelei annál meggyőzőb
ben és beszédesebben. Kiolvasható belő
lük az is, milyen jelentőséget tulajdoní
tott a Nyugat állásfoglalásának, tehát a 
címzett, a levélíró és a Nyugat viszonyá
hoz is adalék ez a három levél. Ezért is, 
de Füst Milánra vonatkozó tanulságaik, 
érdekességük miatt is véljük fontosnak 
közlésüket.

Ismeretlen levelek ezek, de annyira az 
Ady-pörre koncentrálnak, hogy jegyzetek 
nélkül is érthetők. Talán csak a Móricz 
Zsigmondra vonatkozó háborgás kíván né
mi magyarázatot. Móricz állásfoglalása 
Ady mellett nem lephetett meg senkit, 
s nem ingerülten, inkább kesernyésen vi
tatkozott. Keserűség beszél abból a mon
datából is, melyben azt írja, sajnálja 
Kosztolányit, hogy abban a nagy élmény
ben, melyet az Ady-mű adott, nem tudott 
osztozni. Furcsa, hogy ez a sajnálkozás 
Kosztolányit is ingerelte: „Móricz sajnál
kozását, meíly áldott jó emberi szívéből 
nyüatkozik (?), vissza kell utasítanom. 
Én nem sajnálom őt, hogy nem olvashat



ja Browningot, és sohasem ismerheti meg 
Mallarmét, amit sokan kívülről tudnak, 
és Shakespeare is örökre idegen marad 
számára.. .” (Az Ady-vita jegyzeteiből. 
írók, festők, tudósok. Szépirodalmi Könyv
kiadó, Budapest, 1958. II. 384.)

Füst Milán még Kosztolányinál is sér- 
tettebb, engesztelhetetlennek mondja ma
gát. Kosztolányi azonban nem tartotta a 
haragot. A Barbárok című novelláskötet- 
ről 1932-ben már gyönyörű méltatást írt. 
s — Krúdy Gyula mellett — Móriczot ju
talmazta a Rothermere ilord által fölaján
lott díjjal is, amelyet mint a Magyar Fen 
Club elnöke annak a két írónak adhatott 
minden évben, akit a legméltóbbnak tar
tott rá.

HORVÁTH BÉLÁTÓL
Pest, 1929. júl. 13.

Kedves Kosztolányi Mester,
a legnagyobb elragadtatássail olvastam 

mai cikkét Ady Endréről a „Toll”-ban. 
Éljen! éljen! Ez az, amit oly sokan érez
tünk, de nem mertünk szólni. Egészen 
bizonyosan hiszem, hogy most végre vé- 
getér az a bosszantó babona, ez a ne
bánts virág [!] imádat. Igaz: Ady soha
sem kapott irodalmi kritikát, csak hozsan
nát és dorongot. Végre itt a kritika is.

Kedves Kosztolányi Mester, most még 
jobban szeretem önt. önt, aki megírta a 
Pacsirtát, az Édes Annát, a Véres költőt s 
a (legcsodálatosabb novellákkal ajándékoz* 
ta meg irodalmunkat, aki csakugyan új



költői nyelvet, új stílust, új hangot adott, 
aki a leghivatottabb volt arra, hogy szót 
emeljen ebben az ügyben. Nem Adyról és 
nem önről van itt szó, hanem a magyar 
irodalomról. Egészen bizonyos vagyok, 
hogy a fiatalok közül az igazán értékesek 
önnek fognak igazat adni. ösztönünktől 
távol volt az ő valója. Hozzám mindig kö
zelebb állott ön, Juhász Gyula, Tóth Ár
pád (láttam önt Tóth Árpád temetésén. 
Emlékszik arra a fiatal egyetemi hallga
tóra, aki az egyetemi ifjúság koszorúját 
hozta el? Az én voltam.)

Kedves Kosztolányi Mester, a jövő hé
ten Párizsba utazom, mert meg kell ta
nuljak franciául. Ott maradok egy évig, 
van 12000 frankom.

Elutazásom előtt szeretnék bemutat
kozni önnek: Nagyon kérem, értesítsen, 
mikor s hol lehetséges ez. Addig elkül
döm „Szőlőhegy délben" című könyvemet. 
Nagyon nagy lesz az örömöm, ha elolvas
sa azt. (Ezek a versek a Nemzeti Újság
ban, a Napkeletben s a Széphalomban je
lentek meg.)

Még egyszer sokszor üdvözlöm és na
gyon kérem, hogy a nagy harci zajra és 
dárda-hajigálásra, melyet cikke felidéz, 
hasonló eréllyel és bátorsággal válaszoljon.

Sokszor üdvözli és nagy szeretettel kö
szönti legjobb híve

Horváth Béla
Budapest, VI. Palotai út 26.

1929. október, Páris 
Drága, jó Kosztolányi Mester, 
tisztelt barátom, Acsády, kivel néhány 

hetet együtt töltöttem itt, átadta nekem



az ön jó tanácsát, amit nagyon köszö
nök. Valóban, voltak napok, amikor úgy 
éreztem magam, mint egy párisi Marék, 
ki levágta a lábát, hogy — könnyebb le
gyen.

S ma csak azért írok, nehogy azt mél- 
tóztassék gondolni, hogy ostobaságot csi
náltunk. Istenem! Mi történt? — Ne 
mondj le semmiről, — szóltam magamban, 
s ezt addig mondogattam, míg én (egy 
ilyen finom úr... mondaná valaki) egy
szer csak mindenről kénytelen voltam le
mondani, Sőt, hogy egy kissé megnevet
tessem, megírom, hogy Acsádyval egy 
„szörnyű másnap" szépen kibontogattuk 
a megmaradt cigaretta végeket, miket a 
mosdóban össze-vissza dobáltunk, újra 
megcsavartuk s boldogan szívtuk a Pri- 
me-rose-nál.

Azóta minden rendben van s én rájöt
tem, hogy nyugodtan tűzhetek minden 
reggel fehér szekfűt a gomblyukamba, 
anélkül, hogy cigarettavégeket kellene ki
bontanom.

Most még megírom, hogy nagyon örü
lök, mert nem látom az ön nevét a Toli
ban, a kis hangosban. Félelmetesen hü
lyék ezek az emberek! Vakmerőségük meg
döbbentő! Olyannyira, hogy nem bírván 
azt a válllveregető hangot, melyet a napi 
háromhasábos joumalisták íróművészek
kel szemben használnak, kénytelen vol
tam a Fővezérekről, a Nagy Regényírók
ról (Bébi első szerelme, vagy a Vasbptos 
úr, Bárczay Bella a szeretőm, de házas
sággal végződik!) egy kis cikkecskét ír
ni az egyik szegedi revübe. Ezt annál is 
inkább megtehettem, mert egyiküket sem



ismerem, soha semmiféle nexusban nem 
valék velük, csupán a koronázási ünnepé
lyeket láttam, melyeken magukat író-ki
rályokká kenték fel.

Drága jó Dezső bácsi, nagyon el va 
gyök keseredve. Kezemben van a Le Point 
szeptemberi száma; 124 oldal, gyönyörű 
revü. Fiatal írók ilapja — s a többiek! Az 
emberek elolvassák! És otthon mért nem 
fogynak, mért nem tudnak fennmaradni, 
vagy megszületni az irodalmi nívón álló 
új folyóiratok? Néhány egyéni okon kívül 
elsősorban a napilapok és az újságírók 
miatt! Az újságírók miatt, akik 32 fillé
rért „vasárnapi mellékletet” újságímak a 
Népnek, emésztésközi irodalmat, ráér egy 
félórára? — és dilettáns verseket, ha a 
„novella" lábánál van még hely. A Nép te
hát nem is gondol arra, hogy szüksége len
ne egy tisztességes folyóiratra, hanem 
megelégszik a mellékletekkel. A könyv, 
az írás itt oly szükséges cikk, mint a szap
pan, a fürdő. A napilapok pedipj híreket 
adnak, i^az, hogy naponként háromszor, 
nem pedig tegnap esti híreket ma 1/2 2- 
kor.

Valahol azt olvastam, hogy egy yankee 
azt mondta: Fed kellene robbantani az 
egész korrupt vüágot! Igaza volt. Én az 
összes napilapokat felrobbantanám. Az
tán kiadnék egy hivatalos lapot 4 olda
lon petit kompressz-szedéssel, melyben 
meg lehetne írni, hogy Nagy János kocsis 
ittas állapotban hátbaszúrta Varga Ist
vánt. De felelőtlen locsogást (az úgyneve
zett „parancsoló közvéleményt") és mar
haságokat, melyektől a szegény Nép már 
apatikusan tűr minden merényletet a job



bak felfogása ellen, egyszerűen agyonüt
nék. Mert ez a rendszer hamis hercege
ket, botor királyokat, nagyra törő újságíró
kat teremt. Legtipikusabb példa erre a 
Toll, melyben ma már viszontbiztosítási 
kötelék szerint tömörültek és úgy lebzsel
nek a zsidó rabbiné lovaglásától kezdve a 
cserkészfiúk londoni szerepléséig, minden 
körül. Pfuj! „írók” !

Bocsásson meg, hogy ilyen sokat ír- 
tam, nem akartam, csak őszinte üdvöz
letemet szerettem volna küldeni s íme, 
hogy méregbe jöttem, mint egy kis Pap
rika Jancsi.

A La Point októberi számát el fogom 
küldeni, mert szeretném ha látná, mily 
nagyszerű, hatallmas lap ez. De ezenkívül 
tartok rá, hogy nagy felolvasásomat (me
lyet a lap által rendezett matinén tartot
tam) elolvassa. Nagyszerű társaság ez, 
hallatlanul kedvesek voltak; amikor el
hagytam a színházat, lefényképeztek a lap
juk részére, igaz, hogy nem tudom, en- 
gem-e, vagy ragyogó cilinderemet; min
denesetre, ha a képet meglátja, mélyen 
tisztelt Mester, gondoljon majd arra, hogy 
hazamentem az előadás után és — ciga- 
rettavégeket bontogattam.

Karácsonykor itt fog megjelenni az 
új könyvem és már most kérem, engedje 
meg, hogy abban igaz tiszteletem jeléül 
a csatolt verset Önnek dedikáljam.

Sokszor üdvözli őszinte híve és tisz
telője

Horváth Béla 
Paris, IV. e. Hotel de Y 
Avemir, 12 rue Simon le 
Franc.
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ZOLNAI BÉLÁTÓL
Paris, 1929. szept. 3.
Kedves Barátom,
hosszú kerülővel jutott hozzám, de na

gyon örültem soraidnak, amelyekből azt 
látom, hogy még nem olvastad a Szép
halom legújabb számát, amely bizony po
lemizál egy kicsit Veled az új Ady-vitá- 
ban. Remélem azért, hogy a kis megjegy 
zés elolvasása sem fog elidegeníteni a 
Széphalomtól, amelynek megindításához 
nagy erkölcsi lökést adtál... Ha szabad 
négyszemközt kitérni erre a tárgyra, ne
kem még ma is az az érzésem, hogy cik
keddel föl akartad piszkálni a tétlen és 
álmodozó kritikát. Csak aztán vissza le
hessen parancsolni a rossz szellemeket. 
Attól félek, hogy Kékyék Rád fognak hi 
vatkozni ezentúl, mint tekintélyre. Egyéb
ként készséggel fölajánlom a Széphallom 
összes tereit, ha megtisztelnél bennünket 
azzal, hogy újság vagy hetilap helyett 
nálunk válaszolj összegezőleg az elhang
zottakra. Ha a Széphalommal polemizálsz, 
azt is leközölném, sőt nem is válaszolnék 
rá, csak esetileg a köv. számban. Szomo
rú dolognak tartom, hogy Magyarország
ban csak annak a szónak van élete, ame
lyik napi igénnyel lép föl. Folyóiratokban 
kellene a szellemi életnek továbbhuillám* 
zani. De mindez csak jámbor sóhajtás ré 
szemről, nem is folytatom tovább. Ha 
óhajtod, továbbra is mindenkor készség
gel rendelkezésedre állok.

Maradtam őszinte tisztelettől igaz híved
Zolnai Béla



MARCONNAY TIBORTÓL
I. Mészáros utca 18.
1929. 9. 13.

Igen tisztelt Uram!
Minthogy a nyár folyamán mindenne

mű újság és folyóirat-olvasásból kikapcso
lódtam, csak most került kezembe a Toll 
Ady-ankétjának anyaga, melyet figyelme
sen elolvastam.

Nemcsak helyeslésemet és elismerése
met, hanem köszönetemet is szeretném 
kifejezni Önnek cikkéért, amely megerősí
tett meggyőződésemben, örömmel és há
lával tölt el, hogy az ön cikke olyan cikk 
megírására bírt, meüy Ady kultúrtörtóne 
ti, sok tekintetben zavaró, a fejlődést visz- 
szavető, szerepének megvilágítása. Szenv 
pontjaim sok tekintetben új szerűen fog
nak hatni, — én legalább ilyesmi tanul
mányt nem olvastam mostanában, önt 
mindenesetre érdekelni fogja.

E munkámat a holnapi napon átadom 
önnek, másik gépelt példányát pedig le
adom a Töllnak, ahol azt hiszem, hama
rosan nyilvánosságra kerül, annak elle
nére, hogy az ankét már le van zárva.

Kiváló tisztelettel híve
Marconnay Tibor

Az Ady-pör természetesen nemcsak a 
lapokban zajlott, ez volt a téma a kávé
házakban, a baráti találkozókon is, s 
persze a magánlevelekben. Azok a fiatal 
írók és költők, akiknek a véleményére 
sem A Toll, sem a Pesti Napiló nem volt



kíváncsi, magánlevélben fejtették ki vé
leményüket. A Kosztolányi-levelezésben 
található az idevágó levetek közüli Hor
váth Béla és Marconnay Tibor levelei a 
legérdekesebbek. Nemcsak a pör vissz
hangja szempontjából, de azért is, mert 
Horváth és Marconnay igen jellegzetes 
alakjai volltak a harmincas és negyvenes 
évek magyar irodalmi életének, s ezek a 
korai levelek meglepően kifejtett formá
ban mutatják azt, ami miatt később ne
vezetessé lettek.

Horváth Bélát emlékiratában Végh 
György így írja le: „Pepita öltönyben volt, 
gombilyukában egy vörös szegfűvel, s az 
asztalon a keze ügyében hanyagul ott he
vert egy girardi szalmakalap. Hevesen 
hadonászott előadása közben, de jófajta 
áramok indultak belőle felém, kissé teát- 
rálisnak (...) éreztem a fellépését.. ” 
„— Igen, barátocskám — forduJl vissza 
felém —, ezeket a verseket nem használ
hatjuk! Egy ilyen lapban, mint a Szép 
Szó, melyet kiváló barátom és költőtár- 
sam és tanítványom, a drága Attila, a 
drága József Attila alapított. . ( Mosto
ha éveim, A garabonciás diák, Eszter. 
Magvető, Budapest, 1981. 409.)

Marconnay Tibor alakját Németh 
László rögzítette a maga kíméletlen pon
tosságával az Ember és szerepben. Zol
nai Béla szegedi professzor a Széphalom 
című lapot szerkesztette, így került Kosz
tolányival kapcsolatba.

Az Ady-vita során Kosztolányi eléggé 
magára maradt. Márai Sándor, Szász Zol
tán, Karinthy Frigyes és Füst Milán ugyan 
mellette állt ki, de a Nyugat közvélemény



alakító tekintélyei: Babits Mihály, Móricz 
Zsigmond, Ignotus, Fenyő Miksa szembe
fordultak vele. A tervezett válaszhoz ké
szített jegyzeteiben sértett önérzettől ve
tette papírra, hogy sokan fölkínálták a 
segítségüket, de ő elhárította ezeket. Sér
tettségében kezdettől fogva fontos szere
pe volt annak a meggyőződésnek, hogy 
sokkal többen értenek vele egyet, mint 
ahányan ezt nyíltan meg merik vallani. 
Horváth Béla itt közölt két ilevele, s utá
na Marconnay Tiboré bizonyára e titkos 
egyetértés dokumentuma. Zolnai Béláé in
kább a nagyrabecsülés és a szerkesztői nyi
tottság bizonyítéka. A Széphalom Koszto
lányi legkeményebb vitafelének, Földessy 
Gyulának is helyt adott.

RÁKOSI SZIDITÖL
Budapest, 1929. jan. 10.

Mélyen Tisztelt Szerkesztő Ür!
Nagyon szépen kérjük, hogy f. hó 12-én 

d. u. 3 órakor a Király Színházban megtar
tandó vizsgaelőadásunkra megj ellenni szí
veskedjék és n. b. lapjában törekvésünket 
jóindulatával és nagyrabecsült hozzáérté
sével támogatni szíveskedjék.

(Bélyegző:)
Az Unió Színházüzemi és Színház- 
építő R. t. államilag engedélyezett 
magánszínészképző iskolája.
Igazgató: Rákosi Szidi

Kitűnő tisztelettel 
Rákosi Szidi



WEÖRES SÁNDORTÓL
Kedves Mester,
engedtessék meg nekem, hogy a Kisfa- 

ludy-Társaságba való beválasztás alkalmá
val én is a Mestert üdvözlők sorába álljak. 
Őszinte örömmel töltött el, hogy a közön
ségnek a Mester írásait valló értékelése 
mellé megtermette az idők fája a hivata
los elismerést is, ami az újat mondóknak 
mindig nagyon sok papírra-száradt agy
velőért dukál.

Nagyon kérem, fogadja Mester szívesen 
j ókívánságaimat.

Nagyságos Asszony kezét csókolva, 
Ádámnak jótanulást kívánva maradok há
lás tanítványi tisztelettel

Weöres Sándor
Csönge, 1930. II. 7.

RÉVAY JÓZSEFTŐL
Budapest, 1930. II. 14.

Kedves Dezsőm,
addig is, míg megölelhetlek, melegen 

üdvözlöm a Kisfaludy-Társaságot, hogy az 
egyszer ilyen jól fején találta a szöget. 
Debuisset pridem.

Igaz szeretettel 
Révay

A Kisfaludy Társaság először 1928-ban 
akarta tagjául választani Kosztollányit, de 
december 7-i zárt ülésén megváltoztatta



korábbi határozatát, s nem két költő, ha
nem egy prózaíró és egy költő fölvételét 
határozta el. Az elsőre József főherceget, 
a másodikra Babitsot vették fel. így Kosz
tolányi f öli vétele 1930-ra maradt. Ezt Radó 
Antal egyik leveléből tudjuk.

Révay József neves klasszikus-filológus, 
a császárkori Róma alapos ismerője. Kosz
tolányi még az Esztendő szerkesztőjeként 
került vele kapcsolatba, s a Nero, a véres 
költő kortörténeti problémáinak megoldá
sában is segítséget kapott tőle.

KEMÉNY SIMONTÓL
Igen tisztelt Kosztolányi Ür!
Nekem jól kezdődött az új esztendő, 

mert ma olvastam el azt a remek cikket, 
a melyet szerény munkámról Ön a P. H.-ba 
írt. Megtörtént velem az a szégyen, hogy 
annakidején nem vettem észre a cikket, 
holott mesterségem is megköveteli, hogy 
a P. H.-ot minden nap gondosan átnézzem. 
A hiba megesett, nem szépítem, őszintén 
bevallom, még pedig azért, hogy fogadja 
el mentségemet s az ön iránt érzett, egy
re fokozodó tiszteletem kifejezését.

1931. I. 1.
Kemény Simon

CSAKYTÓL (?)
(A Magyar Királyi Külügyminisztérium 
Sajtóosztályának vezetőjétől)

Budapest, 1931. január 31.



Igen Tiszteilt Uram!
A Nyugatban megjelent kitűnő nyílt le

velét, melyben oly avatott tollal verte visz- 
sza Antoine Meillet professzornak a ma
gyar nyelvet és kultúrát lebecsmérlő tá
madását, a Revue Mondiale c. előkelő pá
rizsi folyóirat vezető helyen leközölte.

örömmel nyújtom át az említett folyó
irat egy példányát s mondok köszönetét 
ezúton a magyar ügynek tett hazafias 
szolgálatáért.

Őszinte nagyrabecsüléssel maradok
igaz híve 
Csáky (?)

A levői aláírójának nevében nem va
gyunk bizonyosak, mert nem tudtuk elol
vasni, de ennél fontosabb is, hogy Koszto
lányi nagy vitairatát a hivatalos szervek 
is fegyvertényként becsülték. A magyar 
nyelv helye a földgolyón című írásról van 
szó. Megjelent az Erős várunk, a nyelv 
című kötetben is.

KARINTHY FRIGYESTŐL
Bp. 1931. márc. 29.

Kedves Desirém,
ilyen kényelmes szobám van a zeppeli

nen, ahol e pillanatban ötezer méter ma
gasan lebegek az Alpok fölött. Alattam 
a Jungfrau.

Azért a Pen Club elnöksége is elég 
magas. ölel

Karinthy



NÉGYESI LÁSZLÓTÓL
Kedves Barátom!
Megörvendeztető üdvözlésedet hálás 

szívvel köszönöm, júleső jókívánságaidat 
ilelkemből viszonzom.

A stílusgyakorlatok szebb napjaira én 
is örömmel emlékszem vissza. Nekem ün
nepnapom volt, mikor egy-egy tehetség 
feltűnt, aminők Ti is voltatok és nagy 
elégtétel volt rám, mikor utóbb az irodal
mi életben is kiváltatok. Érdemem a do
logban nincs, a tehetséget magatokkal hoz
tátok, s talán inkább magatok neveltétek 
egymást; az én szerepem az volt, hogy 
alkalmat adtam erőtök gyakorlására, ösz- 
szemérésére, fejlesztésére. De ha csalódás- 
bán vagy is, mikor tanítványomnak érzed 
magadat, nekem ez a jóvélemény nagy 
öröm és tisztesség.

Eszembe jut, hogy nemsokára távozá
sod után szintén a stílusgyakorlatokon fel
tűnt egy tehetséges, jótollú rajongód, egy 
kedves, gömbölyű és finom arcú leány, 
aki költészetedet nagy lelkesedéssel ismer
tette a „Kis gyermek panaszai” alapján 
és azzal lepett meg, hogy a verseket nem 
felolvasta, hanem szabadon mondta el. Jó 
jel a poétára nézve. Ez a leány — Kádár 
Jolán volt, később értékes színészettörté 
nelmi tanulmányok szerzője.

Gratulálok nagyon szép nyelvvédő cik
kedhez. Nagy szolgálat ez nemzetiségünk
nek.

Üjra és háilás szívvel köszönöm üdvöz
lésedet és maradok igaz szeretettel tisz
telő híved

Négyesy László
Budapest, 1931. április 15.



Kedves Dezsőm!
Köszönöm a cikksorozatot. Szellemes, 

lelkes, mély. Áldjon meg érte a magyarok 
Istene, hogy így szereted nyelvünket, 
amely hangszered is.

Akadémiai előterjesztésemben megír
tam róla, hogy a legelmésebb és legtar
talmasabb hozzászólások egyike. Az is, 
mindazok közt, amiket valaha erről a 
tárgyról írtak. Egyes részleteit külön szak
cikkekben kellene ismertetni.

örömmel üdvözöllek érte és köszönöm.
Ölel tisztelő bátyád 

Négyesy László
Budapest, 1931. máj. 16.
Négyesy László szerénysége láthatóan 

eltökélt, de abban valószínúileg igaza van, 
hogy a század eleji nagy forrongásban az 
ő szemináriumának a szerepét Kosztolányi 
túlbecsüli. Két évvel később, Négyesy ha
lálakor közzétett nekrológjában ismét föl
idézi Kosztolányi ezt az ifjúkori emlékét. 
(írók, festők, tudósok. II. 309—312.)

VIKÁR BÉLÁTÓL
La Fontaine Irodalmi Társaság

Budapest, 1931. V/3.
Kedves Barátom!
E küldemény meg fog lepni. Még in

kább majd a kötet, amelynek egyébként 
hivatása az, hogy az ízelítőül itt nyújtott 
édes, sőt pikáns mártásban komoly költé
szettel szölgáljon tagjainknak és jövedel
met hozzon Társaságunknak. Bizonyára



Te sem tudod, mennyi áldozatos munka 
van Társaságunk 10 éve mögött. De hála 
Isten, e munka nem volt hiábavaló. Kö
zönségünk már be sem fér az Akadémiá
ba, mint legutóbbi üléseinken kitűnt. Azon
ban anyagi erőnk rettenetesen gyönge. 
Azért mindent el kell követnünk, hogy a 
fokozódó érdeklődést gyümölcsöztessük. 
Innen az az ölhatározás, hogy az én nevető 
rímeim egy kötetével lendítsünk a fenye
gető helyzeten. Sokat tehetnél, — föltéve 
persze, hogy az ügy megragadja érdeklő
désedet — ha kiadványunkkal már előre, 
a prospektus alapján, foglalkozni hajlandó 
•lennél. F. hó végén — a IV. Finn-ugor 
kongresszus alkalmából, melynek elnöke 
vagyok itt — egy finn—észt—magyar est 
keretében máris megtehetnéd ezt, nóta 
bene a szokott előadási díj mellett. Ha 
pedig ez nem megy, talán a Pen Club dol
gai megengedik, hogy erre az ügyre is ki
térj a P. H-ban. Megjegyzem: a finom hu
moron kívül sok hazafias [...] vers llesz 
a „vaskos” kötetben, valamint számos mű
fordítás, számos nyelvből.

Prózában is megköszönve értékes túl- 
világi, magyarosabban másvilági fejtegeté
seidet a Kalevaláról (kis versem, amelyet 
hozzád küldtem, szintén bellejön a kötet
be), vagyok

szerető bátyád 
Vikár Béla

La Fontaine Irodalmi Társaság
Budapest, V. Parlament
Kedves Barátom,
október 30.-án, kedden este 8 és 1/2 óra

kor „jugoszláv esté"-t rendezünk a zenea



kadémiában. Petrovics Veljko (Belgrád) 
ígért magyar előadást az újabb jugoszláv 
költőkről. A vendéget neked kelti üdvözöl
nöd pár szóval s az üdvözlés szövegét elő
re, még ezen a héten, szombaton meg kell 
kapnunk, mert az egész előadást a Stúdió 
átveszi. Ez ügyben Somody Pali fölkeres. 
Méltóztassáll vele megállapodni.

Széchenyiről írt diákköri pályamüved 
kéziratát sikerült megszereznie titkárunk
nak, Faragónak a La Fontaine Társaság 
részére.

Budapest, 1934. 9/19
ölel híved 

Vikár Béla
VIKÁR BÉLA HÁROM VERSE 

Napkeleti kaland
Napkeleti népünk iája 
Ott fönn Északon —
Napkelet mit fumigálja 
Mint előkelő rokon,
A züllött családtagot,
Aki ránézve halott?!
Lám egész világ csodálja 
Fenn a Kalevala-lakot,
Csak a napkelet nem állja 
Ugy-et azt a finn-szagot?
Finn rokontól fintorítja 
Orrát a magyar, a szittya,
S ez a fintos, ez a bűz 
Minden nem-rokont elűz;
S fenn a hideg havas Északon 
Búsan néz le reánk a hű rokon: 
„Ilyen testvér,
Bizony, szart ér!”
1935



A papagáj is tud kotyogni 
Egy-egy szót, egy-egy áriát.
De nem kell-e fülünk befogni, 
Ha recsegős hangján kiált?
Kontár, midőn mestert utánoz: 
Harkály, fakérget ácsoló, 
Sosem jut a fa belső lakatához, 
Marad külszint kopácsoló.
Bikfic, aki egy Kosztolányit 
Majmol, keresve bogarat, 
Ilyenre nem lel a silány itt,
De maga bogaras marad.

Fülemüle füttyét a szajkó 
Másolni megpróbálja bár,
Felel a rengeteg, a zajgó: 
„Elhallgass, jómadár!”

1935

Kosztolányi Dezsőnek 
(A Kalevalához)

Műfordítók fejedelme,
Költők nagyja, fennkölt elme, 
Az a mennydörgésben zúgó, 
Fő-főisten, öreg Ukko,
Téged hitt el, hogy e drága 
Kincset letedd zsámolyára. 
„Tőlem semmi sem telik ki, 
Egymagámtól éppen semmi, 
Ha nincs Alkotóm kegyelme, 
Igaz Isten engedelme”



íg y  elébe aki járul: 
Oltárának főpapjául 
Téged fogad örömest 
Mint méltót, jelest, nemest. 
Óh, e tisztet, — jól bevált 
Méltóságod — váltig álld,
S amaz Ukko érte áld.
1935

Vikár Bélával a La Fontaine Irodalmi 
Társaságban került szorosabb kapcsolatba 
Kosztolányi. Ez a kapcsolat világítja meg 
azt a rejtélyt is, hogy az 1935-ben megje
lent reprezentatív Kalevala szép előszavát 
Kosztolányi írta. Az első levélben emlege
tett ,̂ levető rímeim ”-mel az 1935-ös kelte
zésű versek bizonyára nem azonosak, de 
ezek vonatkoznak Kosztolányira, érdeke
sek is, ezért ezeket közöljük.

FÜST MILÁNTÓL 

Kedves Dezső!
Hogy nem adhatod nekem a díjat: be

látom, belátom, Terestyéninek muszáj ad
nod, Krúdynak megígérted, de ha nem 
úgy volna is, nevem, tudom, imposszibilis. 
S a jövőre is az, előre belátom. Mert jól 
el tudom képzelni azt a zenebonát, amely 
az ily díjkiosztás nyomán — előtte és 
utána támad. Hiszen még nem is vagy 
készen vele, még elég bajod lesz, el lehetsz 
készülve rá. — S ha most éppen nem 
akarnád elhinni nekem: csekély fáradság
gal tudom bebizonyítani előtted, mennyi



re lehetetlen vagyok én jövőre is. Ahhoz 
a mi fajtánk nem elég erős akaratú, Dezső, 
hogy az ily nonszenszet tüzzel-vassal kie
rőszakolja, ördögön és poklon át, — mert 
csak így lehet. De megéri? Még nekem 
sem. Mindezt belátom. Ha pedig keserűsé
gek, vagy nélkülözések újra megingatnák 
józan eszemet s újból átadnám magam 
egy kis hiedelemnek, kapkodásnak: akkor 
megint itt vagy Te, akkor Te fogod majd 
nekem újra bebizonyítani, amit úgyis tu
dók, hogy egyszersmindenkorra le kell 
mondanom és le kell számolnom az effé
lével. S ón újra be fogom llátni. — Fel 
kell hogy oldjalak tehát mindennemű es
kük és fogadkozások alól. Nem, Dezső, a 
fiadnak sokkal szebb és jobb életet kívá
nok, mint amilyen az enyém volt, minden 
esküvésed ellenére s ha zátonyra kell is 
futnia irántam való jóindulatodnak.

De mért is írom mindezt? Mert nem 
akarok többé ily ostoba lehetetlenségek
kel foglalkozni. Mit kecsegtessem én ma
gam folyton olyasmivel, ami lehetetlen? S 
mit engedjem, hogy kecsegtessenek? Hi
szen nekem eszembe sem volt, hogy a díj
ra gondoljak is. S ha szívesen tenném is, 
hogy eszköze legyek annak, hogy a lelki
ismereted beszélgetéssel, ígérgetéssel, egye
lőre való elintézéssel így-úgy megnyugod
jék, — még ezt is szívesen tenném, csak
hogy ily esetben ez nálam túlsókba kerül. 
Mert eképen magadat is valami jobbal 
áltatod — de sikerül engem is hiedelmek
be belerángatnod. S most majd egy évig 
talán drukkoljak, (lessem megint, hogy mi 
lehetséges, mi nem? Hiszen nem is a 
díjról van már szó bennem, — ilyenkor



sosem erről, — a sorsom tűrhetetlen szem
telensége az, amely ilyenkor túlságosan 
foglallkoztat mindig s ezt akarom elkerül
ni. S hogy ez alkalommal éppen legbizal
masabb barátom legyen sorsom megsze
mélyesítője, — kínomban még őt is fele
lőssé tegyem érte? — még azt is? — Rossz 
„a formám” — s hogy minduntalan szem
től szembe kerüljek vele, nem tűröm. (De 
még azt sem, hogy te minden erővel igye
kezzél ezt a „formát” megváltoztatni, a 
szegény népszerűtlennek valamit végre 
mégiscsak juttatni — s ez aztán mégse 
sikerüljön.) Mindezek késztetnek arra is, 
hogy a Baumgarten-díjról is lemondjak, — 
ha ugyan nékem szánták csakugyan, ami 
nem biztos. Most már és lecsökkentve ne 
adják nekem. Nem, engem végre-valahára 
lecsökkent díjjall nem fognak boldogítani. 
Ezt is tanítványaim közt osszák szét.

Egyszóval, hogy visszatérjek: belátás
ban nincs hiány. Belátom, elfogadom érve
idet, sőt azokhoz további érvekkel magam 
is hozzájárulhatok — s még azt is belá
tom: hogy helyedben magam sem volnék 
nálad erősebb talán, de hogy a dolognak 
semmi reakciója ne legyen nálam, — erre 
ugyan képes volnék, mert eléggé közönyös 
hajlamú vagyok ma már, — de már ezt a 
magasrendűséget, önzetlen bölcsességet 
sokallanám magamtól. Nem, ily nemes e 
tetves viszonyok között én llenni nem aka
rok. Helyeseljek — s még asszisztáljak is,
— talán még tapsoljak is? Elég, ha helye
seltem, — undorodnom is szabad tehát. 
Még tán toljam is azt a szekeret, amely 
mindenkor rajtam akar keresztül menni 
s aztán feküdjem alája? — Ütáilom e nagy- 
szerűséget.



A viszonyok csúnyák, ellenök megülni 
nem lehet, — ez rendben van. De mit 
akartok tőlem? Én legalább undorodni 
akarok. A viszonyok iilyenek, én meg olyan 
vagyok. Ha meg akartok lepni valami jó- 
vaíl, — ám tessék! — De hogy én a nékem 
mindenképen undok dolgok előkészítésé
ben s éppen magam ellenére, — hacsak 
azzal is, hogy tudok azokról, — hogy én 
ilyenekben részt vegyek, — azt nem te
szem. Mi lehetséges, mi nem lehetséges?
— hogy mi az igazságos, az még érde
kelne, — de ezt már rég unom. Hiszen 
már a torkomon ökrendez fel mindez a 
sok rútság, — én távolról sem bírom oly 
jól ezt a herce-hurcát, mint ahogy Te bí
rod. Finnyás és nyugtalan vagyok. S  az
tán: megvetni őket, s mégis tőlük várni 
minden jutalmazásom, — ezt az inkonsze- 
quenciát szintén nem jól bírom tovább. A 
konok remeteólet való tehát nekem, még 
konokabb, mint az eddigi. S ebben a ma
gányban csak a feleségemnek és néhány 
barátomnak akarok élni, — feltéve, hogy 
azok nem ráncigáinak minduntalan visz- 
sza oda, ahonnan vissza akarok húzódni 
végkép. — Elég volt, fáradt vagyok.

Több nyugalomért esedezem tehát. Ha 
mindezt átgondolod, magad is meg fogsz 
kímélni ilyesmitől, ami tűrhetetlenné te
szi nekem, még útálatosabbá ezt az éle
tet. Hogy részt veszel a herzehurzában 
[!], — mit tegyünk? — de ne részeltess 
engem benne, Dezső!

Bpest, 1931. dec. 22.
Ölellek: 

Füst Milán



Gelléri Andor Endre



K ókay Károly



Zilahy Lajos



Nadányi Zoltán 
(Pérely Im re rajza)



Rédey Tivadar 
(Pérely Im re rajzó.)



Fenyves Ferenc



Falu Tamás 
(Pérely Im re rajza)



Németh László



TELEKES BÉLÁTÓL
Igen tisztelt Uram.
Kérem, ne vegye rossz néven, hogy igei* 

ttiagasrendű, óriási elfoglaltságában az éi* 
porbasújt ott ságom panaszával háborgó 
tóm.

Olyan helyzetben folyamodom önhöz, 
amely családomat már hónapok óta szinte 
tlet-hailál kérdésű veszedelmekkel fényt 
íeti.

Ha senki még keservesebb sorsú nem 
?kad azoknak az írótársaknak sorában, 
akik öntől Krúdy és Móricz adományá
ból bizonyára nem kevesen kémek tárrK> 
tatást, legyen olyan kegyes segítsen raj
tam.

Most már ugyan nem kilencedmaganv 
ról kell gondoskodnom (gyermekeim közül 
négy a maga erejéből él meg, bár csupán 
díjnoki és legalsó fizetési fokozatú a kere
setük) — s még az sem volna végzetes 
baj, hogy ötödmagam eltartása (felesége
mé, két még tanuló gyermekemé s egy 
\nindenes cselédé) — a mai viszonyok kö
zött sokkal nehezebb mint volt a küen- 
cünké, — de helyzetemet tavaly május 
óta az a körülmény teszi már-már elvi
selhetetlenné, hogy rettenetes bélrákope- 
ráció (Kraschke-féle ventre-sacralis resec- 
tio) után még legalább júniusig nagy kí
méletre szoruló feleségemet szinte már le
hetetlen megóvnom azoktól a lelki és tes
ti megpróbálltatásoktól, amelyekre a kere
seti lehetőségeimnek egyre ijesztőbb csök
kenése kárhoztatja szegényt.



Nagyon kérem, tegye lehetővé, hogy ez 
a megmentett élet, Hultl professzor csodá
latos remeklésének sikere és három hóna
pos kórházi ápolás üdvös hatása után 
most az itthoni gondozás hatodik hónap
jában ne legyen kénytelen anyagi bajain
kat esetleg végzetesen megsínyleni.

Február elsején a januári és februári 
házbérrészletet (234 pengőt) még megfi
zettem ugyan, de ötünk ellátásának hóna
ponként esedékes számláiból már alig ne
gyedrésznyit tudtam törleszteni. Hitelünk 
megszűnik s életünk végkép elakad, ha 
segítséget nem kaphatok. Minden kereset-, 
kölcsön- és segélyforrásom kimerítése 
után most csak abban a véletlenül felbuk
kant lehetőségben reménykedhetem, hogy 
az ön nemeslelkűsége Krúdy és Móricz jó
szívűsége révén megenyhíti majd válságo
mat.

Elhatározása iránt holnap telefonon fo
gok érdeklődni s jóindulatát — még ha 
megsegítésemre semmit sem tehetne is — 
előre köszönöm.

Egészen más, tisztán irodalmi kéréssel 
szerettem vodna tavaly fölkeresni, de baja
im akikor elsodortak, bocsássa meg bal
sorsomat, hogy most már csak koldus-ügy- 
gyel jelentkezhettem.

Budapest, 1932. február 6.-án.
Régi nagyrabecsülője 

Telekes Béla
I. Hidegkúti út 65/a.



Bp. 932. II. 7.
József körút 66. V. 4.

Édes Desiré!
Ügy hallom, hogy az idei Rothermere- 

díjat 10 részletben fogják kiosztani ka
ritatív alapon, oilyan írók közt, akik pénz
segélyre rá vannak utalva. Nagyon kérlek, 
ha az ajánlásnál befolyásod van, — gon
dolom, bizonyára van — hogy engem is 
ajánlj a támogatandó 10 író egyikének. 
Nagyon rossz helyzetben vagyok, nekem 
semmilyen állásom nincs, nyugdíjam 
sincs, úgy szólva semmi jövedelmem sincs, 
eltekintve a nagyon ritkán kínálkozó kis 
alkalmi munkáktól. Talán Lukács György
től, a volt minisztertőll is függ itt valami? 
ö  ismer engem és jó véleménnyel van ró
lam. Ha kell, beszélek vele. Tudom, nem 
kell, hogy sokat kérjelek ebben a dolog
ban. Csak arra kérlek, kedves Barátom, 
gondolkozz az ügyön és ha csak lehet, jut- 
tas hozzá ehhez a segélyhez, melyre na
gyon rá vagyok utalva. Fel foglak hívni.

Szívből üdvözöd 
Henrik

Már két héttel ezelőtt akartam írni 
neked az Elnök Ürra vonatkozólag, mely 
elragadott. Mihelyt elolvastam, rögtön el
olvastam még egyszer. Nagyon rég él
veztem magyar prózaírást így. Bömei 
charme! van benne. Pompás.

Küldök neked itt két Arany fordítást, 
melyet a napokban csináltam. Azt hiszem,



örömmel fogod olvasni őket. (A „Hoff- 
nungsblick” — a Petőfi emlékezésben nem 
tekintet, hanem csillámlás — blinken-nefl 
függ össze, 1. Blickzeichen, hajózásnál, 
fényjelzés.)

VOINOVICH GÉZÁTÓL
Igen tisztelt Elnök Ür!
Kedves Barátom!
A mit már szóval megtettem, most e 

komolyabb formában is kérem: fölmenté
semet a Pen Glub alelnöki tisztségétől.

Kiváló tisztelettel híved: 
Voinovich Géza

RADÓ ANTALTÓL 
Kedves Barátom!
Schöpflin barátunk közölte velem, hogy 

felkeresték őt Földi és Kárpáti és meg 
akarták őt nyerni egy akció támogatási 
ra, melyet lemondásod ügyében óhajtaná
nak megindítani. Schöpflin az akciót a 
leghatározottabban ellenezte, minthogy 
annak semmi más eredménye nem lehet
ne, mint Berzeviczy visszavonulása, a 
kongresszus meghiúsulása és esetleg az 
egész Pen Glub felrobbantása. Bár Schöpf- 
liírnek az a benyomása, hogy érvei hatot
tak a nevezett urakra: mégis Téged is 
kérlek, hogy befolyásoddal Te is igyekez
zél elejét venni minden ilyenféle lépés
nek.

Melegen üdvözöl igaz híved 
[1932. febr. 26]

Radó Antal



Kedves Barátom!
Ezennel referálok Neked a mai érte

kezlet lefolyásáról. Megjelentek Berzevi- 
czyn és rajtam kívül Herczeg, Csathó [...]  
Pékár, Császár és a külügyminisztérium 
részéről Gerevich.

Az ülést Berzeviczy nyitotta meg, rövi
den vázolva az ügy állását és hangsúlyoz
ta a Kongresszus megtartásának fontossá
gát. Erre engem szolított fel, referáljak 
az eddig történtekről. Én elmondtam, mily 
régen törekszünk arra, hogy a Kongresz- 
szus Budapesten ülésezzen és hogy a leg
jobb kilátásaink vannak a Kongresszus 
nagysikerű lefolyása dolgában. Hangsú
lyoztam, milyen gúnyos röhejjel fogadták 
ellenségeink azt a hírt, hogy most tíz 
héttel a Kongresszus előtt visszahívjuk a 
meghívást, és hogy ennek mennyire örül
nének a jugoszűávok, akik úgyis maguk
nak szerették volna biztosítani a Kong
resszust.

Megmondtam, hogy mi respektáljuk 
azoknak a nézetét, akik a R.-díj odaítélése 
dolgában elítélik a P. C.-ot, de hangsúlyoz
tam, hogy Te szabályszerűen jártál el, 
mert Te zsűrire akartad bízni a döntést 
és csak Heltai és Lengyel szent törvényé
re [?] vállaltad, hogy magad ítélkezel és 
döntéseidet az igazgatóság elé fogod ter
jeszteni. Megmondtam, hogy mi azt hisz- 
szük, senkisem akarhatja a Kongresszus 
csúfos bukását, sem a lemondott urak, 
sem mi, s legkevésbbé Te, aki elnöki állá
sodhoz sem ragaszkodói, ha ezzel a békes
séget szolgálhatod. Végül kértem őket, 
mondják meg, mily feltételekhez kötik le-



mondásuk visszavonását: mi mindent
megteszünk, ami teljesíthető.

Elsőnek Herczeg szólalt fel most, aki 
előrebocsátotta, hogy az ő és társai le
mondása nem valami megszervezett tünte
tés akart lenni, sőt ő nem is akarta, hogy 
lemondása publikáJltassék. Lemondott, 
mert nem akart szolidaritást vállalni a 
P. C.-ben legutóbb történtekkel. Lépése 
abszolúte nem irányult személyed ellen. 
Ö téged becsül és szeret, de itt elvek har
cáról van szó; arról van szó; hogy a 
Kongresszus is oly vezetőség alatt folyjon 
le, ameüy alatt szívesen csoportosul min
den írói árnyalat. A kongresszus elgán- 
csolása esze ágában sem volt, ha megfele
lő elnök áll a P. C. élére, ő is, és azt 
hiszi, társai is készséggel visszavonják a 
lemondást. Sem saját magát, sem pl. Pe- 
kárt nem tartja a tisztségre alkalmas
nak, de Tégedet sem.

Az ennek kapcsán felmerült tárgyalás 
folyamán egyhangúlag az a nézet kereke
dett felül, hogy Berzeviczy vállalja el az 
elnöki tisztet, ö  erre, nagy rábeszélésre, 
vállalkozott is.

Gerevich a Külügyminisztérium nevé
ben örömét fejezte ki ezen a megoldáson, 
meily után semmi sem áll annak útjában, 
hogy a Kormány és a főváros a legmesz- 
szebbmenő támogatásbein részesítse a 
Kongresszust, 40 ezer ft. költség erejéig. 
Berzeviczy most azt kérte, hogy melléje 
kongresszusi rendező bizottság szerveztes- 
sék és kifejezte azt a reményét, hogy ab
ban Te is részt fogsz venni. Ezt mindenki 
helyeselte.



Ezzel ért véget az értekezlet, melyen 
sikerült megmentenünk a Kongresszust, 
bár ez azzal a sokunkra nézve igen sajná
latos áldozattal járna, hogy Te távozol az 
egyesület éléről. Én, telefoni beszélgeté
sünkre hivatkozva biztosítottam Berzevi- 
czyt, hogy Te rá fogod venni közelebbi ba
rátaidat is, hogy fogadják szívesen e meg
oldást: azt hiszem Berzeviczy elnöksége 
alatt valamennyien örömmel dolgozha
tunk.

Még csak azt jegyzem meg, hogy Ge- 
revich felszólított, igen sürgősen tartsuk 
meg az ez ügyben összehívandó rendkívüli 
közgyűlést. Ha tehát, mint hiszem, ma
gad is készséggel hozzájárulsz a súlyos 
krízis ilyetén megoldásához, írj nekem, 
mint ügyvezető elnöknek, hogy bejelen
tésedet a Közgyűlés elé terjeszthessem.

Maradok meleg kézszorítással
igaz híved 

Radó Antal
febr. 29.

Füst Milán, Telekes Béla, Horváth Hen
rik, Voinovich Géza és Radó Antal levelei 
a Rothermere lord által fölajánlott díjjal 
kapcsolatban íródtak. A díjat Kosztolányi 
mint a Magyar Pen Club elnöke kapta az
zal, hogy évente jutalmazza meg belőle azt 
a két tehetséget, akit erre alkalmasnak 
tart. Rá volt tehát bízva a kiválasztás jo
ga. Hogy ez a szerep milyen ostromnak 
tette ki őt, milyen nehézségek elé állítot
ta, az az utóbbi két levélből sejthető. Pe
dig ez csak ízelítő a sokból.



Mint ismeretes, először Krúdy Gyulá
nak és Móricz Zsigmondinak ítélte oda a 
jutalmat, s ezt a Magyar Pen konzervatív 
szárnya olyan elfogultságnak minősítette, 
hogy elhatározták a Penből való kilépésü
ket. Közben a Nemzetközi Pen Club soron 
következő értekezletét Budapesten tervez
ték megtartani, s ez az effér ezt az esélyt 
is veszélyeztette. Ezért Kosztolányi — 
Berzeviczy Albert javára — lemondott az 
elnöki tisztségről.

Voinovich Géza és Radó Antal levelei 
a sajtóközleményeknél is pontosabban tá
jékoztatnak e konfliktus lényegéről.

Ehhez az ügyhöz kapcsolódik Nadányi 
Zoltán ezután olvasható levelei közül az 
első, a többi azonban túlmutat rajta: egy 
sokkal mélyebb vonzalom és tisztedet do
kumentuma. Egy zajtalan, eseménytelen
nek tetsző pálya keserveiről és csöndes 
szenzációiról adnak hírt.

NADÁNYI ZOLTÁNTÓL
Berettyóújfalu, 1932. jan. 14.

Igen tisztelt Uram!
Boldogan olvastam az „Ezüstkert”-ről 

írt sorait az „Üj Idők”-ben. Nagyon kö
szönöm.

Engem itt Berettyóújfaluban az utób
bi időkben közrefogott minden rossz. Cir- 
cum dederunt me. Anyagi csőd és ebből 
eredd ezerféle kellemetlenség. Tetejében 
még az itteni társadalom agyarkodása. Ha- 
ragusznak a piiipócsi versekért. Ebben a 
szörnyű elnyomottságban és elhagyatott-



Ságban úgy hatott rám az ön írása, mint 
felülről jövő segítség. Deus ex machina.

Szégyellem ugyan leírni, de mégse tu
dom elhallgatni Ön előtt azt a képtelen 
lázálmomat, hogy titokban a Rothermere- 
díjban reménykedem. Hátha ez is meg
történhetnék?

Csak egy mentsége van ennek a túlzott 
optimizmusnak: szeretném szabadjára en
gedni azt a ilírai kiáradást, amit évek óta 
visszafojtok magamba. És ami éppen 
most a leghevesebb. Egy új könyvre való 
szerelmes vers zsibong bennem, minden
nap lenyakazok egyet. Részint én magam, 
részint a végrehajtó, aki mit sem sejtve 
elviszi az üvegszekrényt, mikor éppen ver
set írok az üvegszekrényről. Kinek valla- 
nám meg, ha nem önnek, aki nekem fel
tétlenül elhiszi, hogy nem is magamat, 
hanem ezeket a verseket szeretném meg
menteni.

Kérem, ne haragudjék rám, ezért az ön
vallomásért. Ügy éreztem, hojajy ha nem 
írom le, hazudok önnek. Segítségét, amely- 
lyel szándéktalanul is nagyon sötét lelki- 
állapotból emelt ki engem, még egyszer 
hálásan köszönöm.

Mély tisztelettel köszönti
igaz híve 

Nadányi Zoltán
Csonka-Bihar Vármegye
Gróf Tisza István Közkórháza
Berettyóújfalu
Mélyen Tisztelt Uram!
A Rothermere-díj szétosztásáról olvas

tam a lapokban és ismét eszembe jutott



— mint tavaly — hátha a díjnak egy cse
kély töredékéhez én is hozzájuthatnék. 
„Ezüstkert" c. verseskönyvem tudajdoai- 
képpen csak 1932-ben került a könyvpiac
ra, a róla szóló kritikák is 1932-ben láttak 
napvilágot, tehát jogosan számítható 1932. 
évfolyambeli könyvnek, ha 1931 decembe
rében került is ki a nyomdából. Tehát aiz 
évszám nem volna nehézség.

Amennyiben a szerzők anyagi helyzete 
volna a mérvadó, ezen a téren, sajnos, na
gyon is versenyképesnek érzem magamat, 
ugyanis havi 97 pengőből kell megélnem 
a nagy családommal, ami a mai viszonyok 
közt is szembetűnő jelenség. Vármegyei 
főlevéltáros vagyok ugyan, de egyúttal 
tönkrement földbirtokos is, s a földadót 
a fizetésemből vonják le, azért marad 
ilyen kevés. A föld jövedelmét pedig ter
mészetesen utolsó fillérig zsebrevágják a 
duzzogó hitelezők. így tengődöm évek óta 
már — 97 pengőből.

Imi szeretnék, verseket írni és tudnék 
is — jelenleg havi 7—8 verses átlagsebes
séggel dolgozom — új verseskönyvemhez 
eddig 40 vers együtt van, szeretnék még 
hozzáírni ebben az esztendőben újabb 
40-et, ezek is megvannak már a messzeség
ben, dátom körvonalaikat, csak értük kel
lene mennem, hogy hazahozzam őket. Nem 
állom meg — éppen erről lévén szó — 
hogy ide ne írjam egy most készülő ver
sem pár sorát:

A vers. . . ha tudnád! Azt nem én csinálom. 
Az megvan. A költőnek semmi dolga, 
csak kihámozza lepléből a verset, 
mint főispánt a bundából a szolga.



A vers, a versek ... örökkévalóság 
hajósai ők. Esti szürkületben 
érkeznek lassan, hallgatag dereglyén. 
Futok elébük, kérdezem ijedten:
Mit tudnak rólam és mit tudnak rólad? . . .

Nem sok értelme van ennek az idé
zetnek ebben a levélben — egy „homo 
morális” szemében. De én önnek, a „homo 
aestheticus”-nak írok most és bizonyos va
gyok benne, hogy nem fog megróni érte. 
Hacsak a versben nincs hiba.

És mégegyszer arra kérem, kegyesked
jék értem megtenni minden lehetőt, a 
Rothermere-díjjal kapcsolatban.

Mély tisztelettel köszönti őszinte híve 
Nadányi Zoltán

Berettyóújfalu, 1933. február 14.
Mélyen Tisztelt Uram!
Olvastam a Nyugatban a „Számadásit, 

úgy járok rá, mint valami tikos élvezetre. 
Nem állom meg, hogy ne köszönjem ön; 
nek — „egy olvasója" — ezt a nagyszerű 
ajándékot, ezt a művészi pompát, ami 
mellett elhalványul, úgy érzem, a szonett 
egész dicsőséges múltja.

Aminek legjobban örülök: ez a hét 
szonett azt bizonyítja, hogy a szonett még 
ma is él és örökké élni fog. Sose volt 
még ilyen fiatal és eleven és erős, mint 
most, ez a hét darab. És itt nem csupán 
a szonettrőd van szó, sokkal többről.

Mély tisztelettel köszönti őszinte híve 
Nadányi Zoltán

Berettyóújfalu, 1933 X /l.



Mélyen Tisztelt Barátom!
Boldog vagyok, hogy a feleséged Önagy- 

sága az, aiki az előadói szerepet be 
fogja tölteni, ezt a szerencsét nem is re
méltem! Nemcsak a magam nevében szó
lok, a rendezésben társam is van, dr. Nagy 
Géza egyetemi tanár, az ő hálás köszöne
tét is tolmácsolom a Nagyságos Asszony
nak és Neked. Ugyanis mi abból indultunk 
ki, hogy ez már bevégzett dolog, éppen 
azért a Nagyságos Asszonyt nem is hábor
gatjuk már ünnepélyes felkéréssel s az 
anyagi feltételek elismétüésével. De ha 
még nem adta volna beleegyezését a Nagy
ságos Asszony, akkor Téged kérünk meg, 
légy Előtte szószólónk, támogatná szerep
lésével az est sikerét, a már említett fel
tételek mellett.

Egyúttal arra kérlek, légy kegyes ta
nácsot adni, hogyan osszuk be mar most 
a műsort. A főispán bevezető szavai s az 
én tanulmányom felolvasása után szólal 
meg Kosztolányi Dezső három hangszeren* 
Te magad, a feleséged és Masits Miklós 
(akiről már írtam). Ezt a három ellőadást 
hogyan csoportosítsuk, erre vonatkozólag 
adhatnál tanácsot. És hogy Masits Miklós 
milyen darabokat válasszon, vagyis inkább 
melyik versedet mellőzze, mert már benne 
van a Nagyságos Asszony repertoárjában. 
Végül pedig: van-e szükség zongora kísé
retre is, — hogy erről is idejében gondos
kodjunk.

Szíves válaszodat kérve és háüás köszö- 
netünket mégegyszer kifejezve, a Nagysá
gos Asszony kezét csókolja. Téged mély 
tisztelettel köszönt igaz híved

Nadányi Zoltán
Búj falu, 1934. nov. 19.



Bihar megye alispánja
Mélyen Tisztelt Barátom!
Hálásan köszönjük feleséged önagysá- 

gának, hogy szereplésre vállalkozott, min
den rendben is volna már most, csak a 
kottákat kérnénk, ezeket mielőbb szeret
nénk megkapni.

December 19. időközben alkalmatlan 
időpontnak bizonyult, helyette január első 
napjaira kell eltolni az estélyt, ezért szí
ves elnézésedet kérem. Légy kegyes velem 
közölni, milyen napok közt válogathatunk 
január 5 és 15 közötti időben. Szíves vá
laszodat kérve, feleséged önagyságának 
kezét csókolja, Téged mély tisztelettel üd
vözöl igaz híved

Nadányi Zoltán

Berettyóújfalu, 1934. december 14.
Mélyen Tisztelt Barátom!
A plakátok már kint vannak, a jegyek 

is szépen fogynak, telt házra van kilátás. 
A műsort utasításod szerint állítottam ösz- 
sze, így:

1. Megnyitó.
2. Tanulmányom.
3. Masits Miklós szaval.
4. K. D. vidám prózai írásaiból felolvas.

Szünet
5. K. Harmos Ilona szaval.
6. Ujházy Márta énekel 

(kíséri: Papp Márta).
7. K. D. verseiből felolvas.

Kezdete fél 9-kor



A vonat esti 7 óra 1 perckor érkezik be 
Berettyóújfaluba, az állomásról egyenesen 
énhozzám robogunk, ott megteázunk, átöl
tözünk. Szállásotok a vármegyei vendég
szobában lesz, kényelmes szoba, fürdőszo
bával (ez a vendégszoba lépésnyira van 
tőlünk, a megyei tiszt.-telepen).

Estély után társasvacsora lesz a Leven
teház két kistermében, zártkörű összejöve
tel, társadalmunk színe-java összegyűl, 
hogy Veletek vacsorázzék. Azután egy kis 
rögtönzött tánc is előfordulhat.

Szilárd meggyőződésem, hogy a Nagy
ságos Asszony is, Te is jól fogjátok maga
tokat érezni és nem llesz semmi kényel
metlenségetek. Ami a sikert illeti, annak 
összes előfeltételei megvannak, soha még 
olyan érdeklődéssel nem készültek estély
re az emberek Újfaluban, mint erre. Ma
guk a szereplők is (Masits, Ujházy Márta, 
Papp Márta) boldogok, hogy Veletek egy 
műsorban szerepelhetnek. Bizalmas vallo
más: legboldogabb a feleségem, aki Téged 
tart egyetlen Embernek a földtekén (raj
tam kívül természetesen) és a kedves Fe
leségedet is nagy szeretettel várja. Azon
ban ezek érzelmi szempontok, inkább ar
ról beszélnék, mi lesz Masits M. műsora, 
milyen verseket választott. Pontosan ezt 
nem tudom még most sem megmondani, 
mert Masits Debrecenben van és éppen 
erre az egyre nem válaszolt még, csak 
annyit tudok, amit már írtam, t. i. hogy 
a Hajnali részegséget és a Kedvest is el
mondja. Közöltem vele, milyen verseket 
ad elő a Nagyságos Asszony, úgyhogy a 
két műsor nem fog ütközni. A Nagyságos 
Asszonyhoz is volna egy egyéni kérésem: 
boldog volnék, ha elmondaná a „Színes



tinták”-at is. Ennek a kérésemnek háttere 
van, majd elmondom, ha lesz rá idő, most 
csak arra kérem, mondaná el ezt is, ha 
nem zavarom vele a műsorát és nem szo
rít ki a vers egy másikat, amit ő fonto
sabbnak tart.

Tehát csütörtökön este 7 órakor várlak 
Benneteket az áillomáson, autóval — és 
vár a feleségem is otthon és vár egész 
Berettyóújfalu és biztosra veszem, hogy 
kellemes emléket visztek innen Magatok
kal.

A viszontlátásig mély tisztelettel kö
szönt, a Nagyságos Asszonynak kezét csó-

igaz híved 
Nadányi Zoltán

Bújfalu, 1935. jan. 13.

ZILAHY LAJOSTÓL
II. Áfonya utca 11.

Telefon 509-98
Kedves Barátom\t
Tíz-tizenkét emberből álló írói csoport 

kíván folytatólagosan igen fontos irodalmi 
ügyben tanácskozni.

Nagy súlyt helyezünk a Te jelenlétedre 
is. Kérlek ezért, hogy follyó hó 29.-én, szer
dán este 1/2 10 órakor lakásomon (II. 
Gül-baba utca 27., Apostol utcán át) ok
vetlenül megjelenni szíveskedjél.

Budapest, 1932. június 27.-én.
Igaz barátsággal köszönt 

kész híved 
Zilahy Lajos



KÓKAY KAROLYTÓL
Ez évi szept. 3-iki megtisztelő soraira 

csak most válaszolok. Ugyanis azt méltóz- 
tatott közölni, hogy karácsony felé óhajt 
Szabadkára jönni és akkor kegyes lesz 
fogadni. Az idő közeledik. Üjból kérem, 
szakítson nekem úgy fél órát, ha majd 
szülővárosába jön, és számítva a rossz 
postai közlekedésre a fogadás idejéről leg
alább 2 nappail előbb értesíteni szívesked
jék. Az előző napon föladott levelet más 
nap csak ritkán kapom meg. Nekem mind
egy akár délelőtt, akár délután.

Szilárdan még vagyok győződve, hogy 
az a gondolat, amelynek harcosává csap
tam föl, megérdemli azt az áldozatot, hogy 
Méltóságod egy kis időt szakítson nekem.

A zéngzetes magyar nyelv a művelt 
magyarok ajkán mindinkább macskazené
vé torzul. Az illetékes nyelvintéző körök
nek olyan mindegy, hogy elcincogják-é 
a magyar szóhangokat, vagy olyan szépen 
játszák-e el mint a hogy kedl.

Hírneves politikusok, újságírók, színé
szek sőt még írók is léptén nyomon véte
nek a sarkalatos legelemibb magyar nyelv
törvények, a hangzóilleszkédés ellen.

Kétségbeejtő a művelt magyarok nem
törődömsége, akik ha kikerülnek az iskola 
padjai közül, azután egy szemernyit sem 
gondolnak többé arra, hogy milyen is a 
magyar nyelv. Tudatlanságukat, ha idegen 
fölvilágosítást kér tőlük, ezzel a nyegle 
válasszal palástolják: „Nagyon nehéz a 
magyar nyelv”. Ez bűnös hazugság.

A magyarországi művelt magyarok, a 
beszédművészek, pl. Odry Árpád az idegen
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Mohácsi Jenő 
(Pérely Im re roíjza)



Berda József



Cs. Szabó László



Ódry Árpád



Oláh Gábor



Munk Artúr



Kosztolányi Dezső 
(Karinthy Frigyes rajza)



Kosztolányi Dezső 
(Tihanyi Lajos festm énye)



szavakban az „é”-t nagyszerűen hangoz
tatja, a magyarban pedig „e, é”-ből össze- 
zagyvált valamiféle hangot ejt ki.

Időnagybirtokos vagyok, mint a féle 
indokolás nélkül nyögdíjba küldött, 21 évi 
szolgálatom alatt még csak rendbírsággal 
sem sújtott hivatalnok.

Üres óráimban egy magyar nyelvköny
vet áillítok össze, a melyben a magyar 
Hangzást oly behatóan tárgyalom, a mi 
más könyvekben nem található. Eme köny
vemnek egyik fejezete:

Az írásban és szóban éktelenített (pon- 
tozatlan) „é” kifiirkészésének módozatai.

Ezt a kérdést előttem még senki sem 
tárgyalta rendszerbe foglalva. Csak ennek 
tulajdonítható, hogy az „é” pontozásának 
és jó hangoztatásának tiprott hőse: Sziny- 
nyei nagy nyelvtudósunk is tévedésbe 
esett. Ha még a nem kimagaslóak. Ezt 
az értekezésemet avagy tanulmányomat, 
ha előbb lesz kegyes elolvasni, akkor sze
retném Méltóságod véleményét hallani. — 
Aztán ha jut idő beszélhetünk majd arról 
is, hogy ha van a magyar nyelvnek egy 
másik alaptörvénye, az alanyi és tárgyas 
ragozás, akkor hogy szabad az ikés igéket 
alanyi ragozás esetén az egyes sz. első 
személyben a tárgyas -om, -em raggal el
látni?

Minden állításomra van bőséges bizo
nyítékom, amit magammal viszek majd

Éljen a szép magyar beszéd!
Válaszért esedezik

tisztelő igaz híve 
Kókay Károly

Bajmok, 1932. dec. 15.



Kókay Károly levelét nem irodalomtör
téneti érdekessége, hanem kuriozitása mi
att közöljük. Megható jele annak, hogy 
nemcsak a költő tartotta számon szülővá
rosát, hanem a táj egyszerűbb emberei is 
őt. S hogy nyelvtisztító munkássága mi
lyen széles körben talált visszhangra.

E levél írójának személyénél — eddigi 
gyakorlatunktól eltérően — kissé hosszab
ban el kell időznünk, mert a fiatalkorában 
kényszemyugdíjba helyezett bajmoki se
gédjegyző sokoldalú munkássága csak a 
szekmabeliek előtt ismert. Ha nem bú
csúztatja el Herceg János meleg hangú 
nekrológjában (Egy nyelvművelő nyelvész 
halálára. Leányvári levelek, Üjvidék, 1959), 
nem emlékezik meg róla Szeli István 1972- 
ben a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napo
kon (Nyelvművelésünk múltjából), s nem 
idézi föl alakját Mojzes Antal a 7 Nap 
1973. szeptember 28-i számában (Egy mű
kedvelő nyelvművelő emlékére), akkor ta
lán még azt sem tudnánk, hogy Bajmokon 
született 1881. május 7-én és ugyanott halt 
meg 1955. február 25-én. Pedig — amint 
azt Herceg írta — évtizedeken át a vajda
sági magyar szellemi élet türelmetlen és 
kérlölhetetlen bírálója volt. Nevét a kö
zönség mégsem ismerte, mert „Kókay Ká
roly nem nyilvánosan fejtette ki nyelvé
szeti, archeológiái, etnográfiai és hunga
rológiai munkásságát. Az asztalfiókjának 
dolgozott, mint a titkos drámaírók, de ál
landó levelezésben állt írókkal, szerkesz
tőkkel, mindig korholta őket, válogatott 
átkokat szórt a fejükre, hogy tönkreteszik 
a magyar nyelvet, hogy nem küzdenek a 
városi hatás ellen, s így tulajdonképpen a



magyar nép sírásói". Az induló Híd hátsó 
borítólapjának belső oldalán gyomlálgatta 
a nyelvi hibákat, hadakozott a középzárt 
„é" bevezetéséért, s azt ajánlotta, hogy a 
falusi nép beszédére alapozzák a magyar 
helyesírási és nyelvi szabályokat. Mojzes 
Antaltól tudjuk, hogy összeállította A ma• 
$yar kiejtés szabálykönyvét, amelynek ter
jedelme 650 oldal! Persze, mindmáig nem 
jelent meg, mint ahogyan gazdag hagya
tékának többi kézirata sem, köztük nap
lója, A gyónás című visszaemlékezése és A 
nagybani bűnözések című helytörténeti 
munkája. Jóllehet mindvégig megmaradt a 
műkedvelő szinten, szemmel látható túlzá
sai, melléfogásai ellenére is — ahogyan 
azt Szeli István megállapította — emléke
zetes alakja hazai nyelvművelő mozgalma
inknak.

GELLÉRI ANDOR ENDRÉTŐL
Tisztelt jó Uram
arra kérem, hogy „A bók" című novel

lámat ne olvassa el. Rájöttem, hogy majd
nem jelentéktelen.

Szíves vendéglátásukat s a kellemes 
órákat köszönöm.

Igaz híve, tisztelője
1933. II. 6. Gelléri Andor Endre

RÉDEY TIVADARTÓL
Budapest, 1933. máj. 9.

Kedves Dezső!
A mai újságban láttam először új köny

ved hírét, délben már — nagy hálára kö
telező figyelmességedből — a magam látó-



gatójául fogadhattam régi, meghitt bará
tunkat, Esti Kornélt, most pedig egész 
héwed belevetettem magam emlékeibe, 
melyek nekem is egytől-egyig mély és 
maradandó olvasmányemlékeim.

Váltig ámulok azon, amin valójában 
semmi ámulni való nincs, annyira előre
látható vodt, hogy ezek az apránként meg
ismert és szívembe fogadott lelki történe
tek, ezek a kíilön-külön is lélekzetelakasz- 
tóan sugalóerejü és mély humortól csiMo 
gó Esti-esetek így együtt, egymás szomszé
dos kisugárzásában csakugyan mennyire 
regénnyé álltak össze, s hogy a negyven 
esztendőt átfogó élményt és hangulatem
lékeket milyen magától adódó benső egy
ségbe forrasztja ez az ember — s a maga 
emberi mivodtához könyörtelenül hü írói 
egyéniség, melynek megjelölésére a könyv 
címlapján ezúttal két nevet is találhatni.

Az „élet rendje" szerint elfelejtésre kár
hoztatott fiatalság, melyet a felejteni — 
írói vérénél fogva — mégsem bíró Esti 
Kornél itt feltámaszt, a szellemidézéssel 
bennem is szellemjárást kelt, s úgy érzem: 
a mai fiatalok nagy „nemzedék”4ázában a 
mi, századeleji nemzedékérzésünknek és tu
datunknak is megvan a maga varázsa és 
— mint éppen könyved rá a bizonyság — 

költői indítékgazdagsága.
Rám nézve új könyvedet igazi „szív

üggyé” főleg ez teszi, s ezért vagyok bol
dog, hogy a könyv most már tulajdonom
ban is megvan s még inkább az, hogy 
Tőled magadtól kaptam.

Baráti hű tisztelettel vagyok
régi híved 

Rédey Tivadar



Magyar Nemzeti Múzeum
Hírlaposztálya
Igazgató

Kedves Dezső!
Fogadd meleg köszönetemet szíves fi

gyelmedért. Mondanom sem kell, hogy a 
könyvet egy lélekzetre végigolvastam s 
hogy napokon át valósággal az igézete alá 
kerültem. Nekem, aki — „hivatásom áldo
zataiként már-már belefulladok öt drá
mai színház örömtelen újdonság-áradatá- 
ba, szinte a hitemet adja vissza az a ma
gam gyönyörűségére kizsarolt néhány óra, 
amit ilyen igaz belsejű és előkelő megszó- 
lalású könyv mellett tölthetek, — itt né
ha egy-egy zárójeles „félre"-szólásból ra
gyog felém az a humor és szellem, amit a 
színpadok foltozó vargái álérzelmeivel és 
gyökértelen élcelődéseivel verejtékezve 
kergetnek.

Igaz barátsággal köszönt régi és hű 
tisztedőd

Rédey Tivadar
[1933. nov. 3.]
Kedves Barátom,
alább elárult műsorom negyedik pont

jának bizonyára erősebb visszhangot biz
tosítana, ha bemutatásán a „levél" cím
zettje is jelen lenne. Igen kérlek, hogy — 
ha érkezésed van rá — szerezd meg nekem 
ezt az örömet.

Szeretettel köszönt 
Rédey Tivadar

Budapest, 1935. III. 3.



M e g hí v ó
a Kisfaludy-Társaság 1935. évi március hó 
6-án, szerdán délután 5 órakor a Magyar 
Tud. Akadémia heti üléstermében tartan
dó rendes havi ülésére.

T á r g y s o r o z a t :
1. Folyó ügyek.
2. Horatius (Születésének kétezeréves 

fordulója alkalmával.) Irta és felol
vassa Sebestyén Károly rendes tag.

3. Költemények.* Irta és felolvassa Ré- 
dey Tivadar r. tag.

4. Részlet Az utolsó szerep című szín
műből. Irta és felolvassa Zilahy La
jos rendes tag.
A felolvasások után zárt ülés.

* 1. Esztergomi nyár. 2. Kisasszonyna- 
pi rímek. 3. Az építész fia. 4. Levél 
Kosztolányi Dezsőnek.

Rédey Tivadar több kritikát is írt Kosz
tolányiról.

EMIL ISACTÓL
Cluj, Str. Laguna No 22.

20. X. 1933.
Kedves Barátom!,
Legyen szíves és küldje el nekem versei 

újabb kiadását és jelöljön ki egy lefordí
tandó verset, a melyet ön legjobban szeret. 
Lássa mi nem feledkezünk el a szépről és



szeretjük a barátainkat. Nem lehetetlen, 
hogy jövő hónap közepén megállók Buda
pesten is 1—2 napra, a hol már oly sok 
ideje nem voltam. Akkor majd elbeszélge
tünk arról a mi már a múlté, egy erős hitű 
idealizmusról.

Melegen üdvözli tisztelő barátja
Emil Isac

Cluj, 1. XII. 1933.
Kedves Kosztolányi Dezső, 
köszönöm a küldött szép verseket, ame

lyeket igyekezni fogok méltó helyen elhe
lyezni. Ne vegye rossz néven, ha arra ké
rem, legyen oly szíves és kérje meg a 
Nyugat szerkesztőjét, hogy küldje el ne
kem azt a számot, amelyben a Pen Club 
congressus a propos-ja alkalmából egy ver
set adtam és ők azt ott közölték. Lenne 
szíves megmondani egyben, tudomása sze
rint ki fordította Edgár Allan Poe verseit 
magyarul? Pásztor Árpádról és Babits Mi- 
hályról tudok. Nem tudnám megkapni a 
„Túl életen és halálon” című kötetet? Ja
nuár 1.-től átveszem egy nagy revue irodal
mi vezetését és elhatározott célom, hogy 
a legújabb irodalmi dolgokat állandóan 
közöljem. Természetesen mindig mutuális 
legyen a dolog, mert különben az egyolda
lú szerelem még se termékenyít. Nem len
ne kedve lejönni hozzánk? Oly szívesen 
látnám!

Melegen üdvözli tisztelő híve és ba
rátja

103 Emil Isac



Cluj, 19 Apr. 1936.
Str. Laguna 22.

Drága Kosztolányi,
örömmel értesültem, hogy jobban érzi 

magát. Egy sokat szenvedett barátja ír 
önnek bátorító szavakat. Higyjen abban, 
hogy a természet akár milyen mostoha, 
egy ody ritka értéket mint ön nem fog 
megtagadni. Hisz az életnek vannak még 
meglepetései, jók is, nemcsak rosszak. En
nek a levélnek az a propos-ját az adja. 
hogy önnel álmodtam és az álom nagyon 
kedves volt, együtt sétáltunk egy kertben 
és képzelje, virágot szedtünk. Annyira a 
hatása alatt átlók az álomnak, hogy azon 
frissiben közlöm önnel. Talán még valóra 
váük és együtt fogjuk a virágot szedni, 
ahogy ezt megérdemeljük. Ha érdekli — 
én most egy új verseskötetet bocsátok 
útnak, sokáig hallgattam, de azt hiszem 
újra bizonyságot adok arról, hogy nem 
tudok csupán írásban szenvedni. Nagyon 
boldog lennék, ha öntől egy pár sort 
kapnék, mert bár sok minden másként 
lett, egy ugyanaz maradt: barátaink iránti 
igaz és önzetlen szeretetünk. Drága Kosz
tolányi, gondoljon ön is rám, ha eszébe 
jutok és bízzék abban, a miben bíznunk 
kell: a tavasz mindent jóvá tesz ...

Nem fárasztom hosszasan, sok-sok öle
lést küldök és egy kis virágszálat. Ez le
gyen az a mágikus erő, mint a Ganges 
partján sétáló gyermeknek a bambusz pál
cika, aki elefántokat sétáltat...

ölelem és csókolom 
_____  Emil Isac

Ebben a levélhalmazban — Veljko Pet- 
rović írásai mellett — talán ezek az Emil 
Isactól érkezett levelek a legmeghatób-



bak: az egymás iránti tisztelet, hűség és 
aggodalom olyan megnyilatkozásai, me
lyekkel nemcsak a Nyugat-nemzedék ki
sugárzó ereje mérhető, de az "igaz és ön
zetlen” tisztelet ellehetetlenülése is.

ILLYÉS GYULÁTÓL
Kedves Barátom,
köszönöm könyvedet. Tartalmát régóta 

ismerem — azok közé tartozom, akik, Né
meth László szerint, miattad olvasnak új
ságot —, tegnap átolvastam mégegyszer. 
Egynémely darabját harmadszor is elol
vastam, azt hiszem, már betéve tudom. 
Talán nem tudod, hogy egy nemzedék 
tőled tanul prózát írni, tőled tanul magya
rul. Ha ez örömödre van, boldog vagyok, 
hogy megmondhatom. Én is tőled tanulok.

őszinte szeretettel üdvözöl igaz híved
Illyés Gyula

1933. okt. 30.

BICZÓ FERENCTÖL
Hódmezővásárhely,

1934. május 1.
Kedves Bátyám!
Jogán annak a néhány felejthetetlenül 

kedves emléknek, mely a társaságodban 
töltött napokhoz fűz, valamint annak a 
sok-sok békéltető szelíd órának, melyek 
írásaidból peregtek a szépség aranyfövé- 
nyével annyi temetkező vidéki élet között 
az én szívemre is, legyen szabad most* egy 

105 tiszteletűdé [!] kéréssel fordulni hozzád.



Szeretném fölhívni figyelmedet Galya- 
si Miklós barátom és földim új verseskö
tetére, „A nagy törvény menténkre, mely 
a napokban jelent meg s az én szerény 
levelem útmutatásával kopogtat ajtódon, 
őszinte meggyőződésem, hogy a versek 
jók, költőjük igazi tehetség és a mai ma* 
gyár lantos nemzedék jelentős tagjai kö
zül való. Kérlek tehát, olvasd el a köte
tet és ha méltónak találod rá, emlékezz 
meg róla valahol, a te korlátlan körül 
nyilvánosságodban.

Különben pár hét óta József Attila is 
hódmezővásárhelyi lakos. Azóta sokszor be
szélgettünk rólad, az Illyés Gyulával ví
vott harcodról is. Neked van igazad At
tila szerint is, pedig őt nem befolyásolja 
véleményének megalkotásában, ha törté
netesen szeret is valakit, mint például 
Téged. Ha más nem, a Nyugatban és a 
Pesti Naplóban megjelent két utolsó ver
sed eldöntötte ezt a vitát.

Bocsáss meg az alkalmatlankodáso
mért!

Hűséges szeretettel köszöntlek 
Biczó Ferenc

Ezt a két levelet, Illyés Gyuláét és Bi
czó Ferencét, azért közöljük — az időbeli 
távolság ellenére — egymás mellett, mert 
mindkettő Illyés és Kosztolányi kapcsola
táról tudósít. E kapcsolat történetét Ily- 
lyés megírta a posztumusz kötetek elősza
vában, s előadta az Üzenetben közölt in
terjújában is (1975. 2—3. sz.). Itteni leve
le annyiban tért el az Erős várunk, a nyelv 
előszavában fölidézett párbeszéd lényegé
től, hogy míg ott azt mondta Kosztolá



nyinak, Jules Renard-tól tanult magyarul, 
ez a levél Kosztolányit mondja mesteré
nek.

A Biczó által említett vita Kosztolányi 
Vojtina új levele egy fiatal költőhöz című 
bírólatára és Ildyés erre írt válaszára vo
natkozik. Mindkettő ismeretes. Az is, hogy 
noha Kosztolányi berzenkedése a népi köl
tők modorosságai, pongyolaságai ellen jo
gos, kezdeményezéseik irodalomtörténeti 
jelentőségét nem érzékelte elég hitelesen. 
Meg kedl még említenünk, hogy Illyés, az 
egykori vitafél később Kosztolányi posztu
musz köteteihez írt bevezetőiben a Kosz- 
tolányi-irodalom kiemelkedő kis remek
műveit alkotta meg, s a költő vitatott ér
tékeinek egyik legkövetkezetesebb védel
mezője volt.

CSÁSZÁR ELEMÉRTŐL 
Kedves Barátom,
meghat figyelmed, hogy minden új 

könyvedet megküldöd, s jóságodat megte
tézed a megtisztelő ajánlással. Fogadd ez
úttal is hálás köszönetemet. Szívből üd
vözöllek

igaz híved 
Császár Elemér

Bp. 33. XI. 2.

FALU TAMÁSTÓL 
Kedves Barátom!
Sokat gondolok Rád. Tudom, hogy jó 

kezekben vagy, de a tudós professzorok



sokszor figyelmen kívül hagyják az egé
szen egyszerű dolgokat. Évek óta nekem 
is vannak kellemetlenségeim a nyelvem
mel, a sav felmarja a szájamat, s ha a 
fogorvosom tanácsára nem használnék ét
kezés után, a szájöblögetőnek szódabikar
bónát, már biztosan fekélyt kaptam voil- 
na. Próbáld meg ezt az egyszerű kúrát. 
Ha azt hiszed, hogy nincs savad, akkor is 
van. Lehet, hogy a gyomrodban nem le
het kimutatni, — vegyvizsgálat szerint az 
én savtartalmam is normális — a nyel
vem azonban mást bizonyít.

Végy be minden étkezés után egy kés
hegynyi szódát, s öblögetőül használj szó
da-oldatos vizet. Egy pohárba egy csapott 
kávéskanálnyi kell.

Gyors gyógyulást, jó egészséget kíván
őszinte jó szívvel 

Falu Tamás
Ócsa, Pest m., 934. I. 12.

FENYVES FERENCTÖL
1934. VI. 20

Drága jó barátom, kedves Dezsőm!
Megható soraid a szívemhez és a szí

vünkhöz szólnak. Ha volna pénz, hidd el 
már eljuttattam volna hozzád, de ez a há
rom előttünk álló nyári hónap nem sok 
jót ígér. Mindegy, tudom, hogy komolyan 
kel a pénz, s nekem is komoly erőfeszí
téseket kell tennem, hogy megszerezzem.



Dezsőm, a jövő hónap első felében va
lamennyit, mondjuk a hátralék egy har
madát felveheted. Azt eljuttatom édes
anyádnak s októberben megkezdjük a 
még fennmaradó hátralék fizetését is, 
amit 4 havi részletben fizetnénk ki.

Tudom, hogy most kelilene, tudom, hogy 
sokkal több is kevés volna, de mit csinál
jak, ha nincs.

Gyógyulást, türelmet, jó kedvet és sok 
boldogságot kíván örök híved

Postabélyegző, föladó híján is biztosra 
vehető, hogy ezt a levelet Fenyves Ferenc 
írta Kosztolányinak. A húszas évek máso
dik és a harmincas évek első felében — mint 
ismeretes — a szabadkai Napló rendsze
resen közölte Kosztolányi írásait. Párhu
zamosan a Pesti Hírlappal. A közvetítést 
sokszor a szülők vagy Mariska, a költő 
húga intézte. A tiszteletdíjat is ők vették 
föl, s egy részüket meg is tarthatták. Az 
„eljuttatom édesanyádnak” szövegrész ha
tározottan erre utal.

NÉMETH LÁSZLÓTÓL 
Igen Tisztelt Uram,
egy éve nem találkoztunk, betegségé

ről szóló írásait aggodalommal és élvezet
tel olvastam s felgyógyulása hírének 
őszintén örültem. Az elmúlt napokban le
velet kapott a rádiótól, mely Balassa elő
adás megtartására kéri fel. Mivel a felké
résért én vagyok felelős, meg kell írnom, 
mire gondolok. Talán hallotta, hogy né



hány hét óta itt lebzselek a rádiónál, sok 
mindent tervezgetek s egyelőre keveset tu
dok megvalósítani. E kevés közt van egy 
sorozat, mely nagy lírikusainkat mutatná 
be; nem tanulmányokon vagy szavalato
kon, hanem kiváló versolvasók vallomásá
ban. Mondják el ők, miért szerették meg 
a költőt, melyik verseihez ragaszkodnak 
leginkább. Közbe egész verseket, versrész
leteket is felolvastatnak, hiszen a verskos- 
tolgatás művészetére akarjuk rákapatni az 
olvasót. A tanulmányokat összegyűjtve egy 
olcsó népkönyvben szeretném kiadatni, 
önnek Balassát szántuk, emlékszem egy 
tanulmányára, de ha Petőfiről szíveseb
ben beszél, annak is örülök.

Ezután gyakran zaklatom önt, segítsen 
ebben s másban is.

Szeretettel üdvözli őszinte híve
Németh László

Felsőgöd, 1934. aug. 29.

Ez a terv megvalósult. A Lenni vagy 
nem lenni című Kosztolányi-kötet portréi 
valószínűleg ennek során születtek, a Ba
lassiról szóló előadás csak kezdete volt e 
nagy jelentőségű vállalkozásnak.

MOHÁCSI JENŐ
Budapest, 1935. márc. 28.
II. Fillér-utca 16.

Drága Barátom!
Most, hogy glóriával átalléped az öt

venedik esztendő tátongó mélységét, szü



letésnapodon elviszem tőled azt a percet, 
ami arra kell, hogy átolvassad ezt a 
néhány soromat. Többféle jogom van er
re. A legfőbb az, hogy ma is azt a szere- 
tetet és tiszteletet érzem irántad, mint az 
edső órában.

Pedig ez az első óra régen volt. Har
minc éve annak, hogy az első leveleket 
küldtük el egymásnak. Te akkoriban Bécs- 
ben tanultál. Hosszú kutyanyelveken írtál, 
káprázatos ítéleteiddeil, az idegen költé
szetek megérzésével már akkor is elbű
völtél. Tudod-e, hogy én voltam (Hegedűs 
Gyulával együtt) első budapesti szerkesz
tőd? 1905. április 1-én jelent meg Tűz című 
folyóiratunk edső (és utolsó) száma. Ab
ban Kosztolányi Dezső Bölcsesség című 
verse. A Figyelő Fasti című sorozatodat 
csak egy hónappal később adta ki.

Dezsőm, amikor aztán személyesen ta
lálkoztunk, varázsosam hatottál rám. Ab
ban az időben két magyar költőbe voltam 
egy kicsit szerelmes. Két abszodút ellen
tétes emberbe, akik egymást egyáltalán 
nem szerették. Ady Endrébe és Kosztolá
nyi Dezsőbe.

Erről a belőled akkor felém áramló 
szublimált erotikumról valamicskét későn 
szólok, harminc év után. Ez erotikum par- 
főmjét nem érzem többé. De a szeretet és 
tisztelet megmaradt.

Kosztolányi Dezsőnek, a költőnek, a 
prózaírónak minden sorát harminc év óta 
gyönyörrel szürcsölöm.

Melegen ölel 
Mohácsi Jenő



CS. SZABÓ LÁSZLÓTÓL
CS. SZABÓ LÁSZLÓ DR.
A Magyar Rádió és 
Telefonhírmondó RT.
Osztályvezetője

Budapest, 1935. szept. 24.
VIII. Sándor-utca 7.
Tel. 45-5-10

Igen Tisztelt író Ür!
Köszönettel vettem a beküldött novel

lát. A Száz könyv sorozattal kapcsolatban 
azonban igaz sajnálatomra figyelmez
tetem, hogy Kárpáti Aurél Hamlet-előadá- 
sa miatt október elejére képtelen vagyok 
figyelembe venni a j avasod t Hamle {-elő
adást. Miután tudom, hogy Kazinczy na
gyon a szívéhez nőtt, megkérem, fogadja 
el javaslatomat, melyet a „Pályám emlé
kezetére” vonatkozólag önnel kapcsolat
ban az igazgatóságnak tettem. Errevonat- 
kozólag az adminisztráció hivatalos érte
sítést is küld Önnek.

Egyben jeflentem, hogy a Victor Hugo- 
estet október végén tartjuk meg, szépen 
kérem tehát, hogy a „Tristesse” fordítását 
október közepéig juttassa el hozzám.

Maradtam az író Ümak mindig tisz
telő híve re t

BERDA JÓZSEFTŐL 
Kedves Mester,
hallottam, hogy a Baumgarten-tanács 

a napokban összeül. Hegedűs Lóránttal és



Rédey Tivadarral már beszéltem, ök kilá
tásba helyezték támogatásomat. Rédey em 
lítette, ha vallaki felszólal az érdekemben, 
természetesen ő mellém áll, különösen ak
kor, ha Mester az, aki szót emel mellet
tem.

Nagyon boldog volnék, ha Mester tá
mogatásának csak némi eredménye is vol
na. Ha Fekete Lajosok kaptak Baumgar: 
ten-díjat, talán nekem is juthat valami 
morzsa.

A régi tisztelettel és szeretettel köszön
ti híve:

Berda József
1935. okt. 30.

ÖDRY ÁRPÁDTÓL
Kedves Barátom!
Szíves soraidért és a becses dedikáci- 

ós könyvért fogadd hálás köszönetemet.
Régi vágyamat valósítottam meg ami

kor az Őszi Koncertet előadtam. Ezenfelül 
nagy megelégedést szereztem magamnak, 
amikor leróhattam vallamit abból a hálá
ból, amellyel neked minden művelt ma
gyar tartozik.

Szeretettel üdvözöl híved
Ódry Árpád

Budapest, 1935. nov. 20.



OLÁH GÁBORTÓL

Kedves Kosztolányi Dezső,
nem is gondolja: milyen súlyos fölfe

dező út volt a számomra, míg átbarangol
tam verseinek hét kötetét.

Nem volna szabad senkiről egy szó íté- 
letet se mondanunk, míg minden sorát 
nem ismerjük és latra nem tesszük. Egé
szen másnak láttam Kosztolányi Dezsőt 
összes költeménye átolvasása után, mint 
egy-egy versének a hatása alatt. — Külö 
nősen a hangulati varázsa ejtett meg és 
a finomsága. Csak a rímeket ne adja oda 
semmiféle új irányzat kedvéért. A költé
szet zene, dalolás, szavak muzsikája, s a 
rím: nem utolsó segítőnk ebben.

Minden jót kíván régi diák-barátja:
Oláh Gábor

Debrecen, 1935. december 24.

MŰNK ARTÚRTÓL
A nap minden órájában rád gondolunk, 

aggódva várjuk a híreket, boldogok va
gyunk, hogy állapotod jobbra fordult.

Gyógyulj meg drága Dide!
Üdvözöl 

Műnk Artúr
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Mégis megkülönböz
tetett figyelem re tart
hat számot az a hét le
vél, amelyet azok dz 
írók küldtek Kosztolá
nyinak, akik az általa 
kezdem ényezett Ady-vi- 
tában vele értettek  
egyet.

Csaknem három év
tizeden át —  1901-től 
1936-ig —  folytatott ba
ráti és tudományos le
velezés legizgalmasabb 
darabjait válogatta ösz- 
sze e könyvbe Dér Zol
tán, s egyúttal beveze
tőt és magyarázó szö
veget is írt hozzájuk. 
Jóformán mindegyik 
fontos információkat 
tartalmaz a költő éle
tével és munkásságával 
kapcsolatban, s egy 
sincs közöttük, amelyik 
érdektelen volna. Szá
munkra különösen azok 
a sorok becsesek, ame
lyeket itteni írótársa
itól kapott, mert a köl
csönös tiszteletnek és 
érdeklődésnek beszédes 
bizonyítékai, s irodal
munk történetéhez nyúj
tanak új adalékokat.

A költő születésének  
századik évfordulója al
kalmából m egjelenő kö
tet anyagát negyven író
—  a gyűjtem ényben sze
replő szerzők  —  korabe
li portréja egészíti ki.




