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Kétségtelen, hogy a jugoszlá
v ia i magyar irodalom igen iz
galmas és mindmáig nem elég
gé ism ert alakja Kázmér Ernő, 
aki Szenteleky Kornél után — 
a harmincas évek derekán — 
jelentkezett lapjaink hasábjain, 
s komoly műgonddal m egírt 
kritiká iva l új, merész hangot 
hozott irodalmunkba. Igaz, azo
kat a szellem történeti gyöke
reket és esztétikai követelmé
nyeket, amelyeket a Kalangyá
ban szorgalmazott, előtte már 
részben fe ltárták az irodalm i 
viták, de ő tovább ment ezen 
az úton azt szorgalmazva, hogy 
a cselekvés területén ke ll a fe l
vetett gondolatokat érvényesíte
ni. Rendkívül érdekes az a kez
deményezése, hogy tíz  eszten
dővel a Bazsalikom című anto
lóg ia  megjelenése után, s ép
pen Madách Imre drámai kö l
teményének szerbhorvát nyelv
re való lefordítása idején  — 
melynek előkészítéséből ő is
k ivette  részét —> a szélesebb 
körű s á llandósított jugoszláv— 
magyar irodalm i kapcsolatok
kiépítését sürgette. Ám nem 
csupán ennek a többször e l
hangzott gondolatnak ism étlé
sével, hanem a legapróbb rész
letekig  kidolgozott munkaterv- 
vé l is, amelynek igen je len
tős ú j munkaterületei ebből az 
eddig ismeretlen levelezésből
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A KÁZMÉR-LEVELEK ELÉ

Kázmér Ernőnek 87, apámhoz írt leve
lét találtam meg a hagyatékban. Ezek a 
levelek eléggé jól megvilágítják e mél
tatlanul elfelejtett kritikus és esszéista 
életének csaknem minden fontos mozza
natát. Mert mit tud a mai olvasó Kázmér 
Ernőről? Alig valamivel többet, mint amit 
Majtényi Mihály visszaemlékezéseiben 
(Szikra és hamu) és Bori Imre kitűnő 
irodalomtörténeti munkáiban (A jugoszlá
viai magyar irodalom története —  Feje
zetek irodalmunk természetrajzából) ol
vashatunk róla. A magyarországi kézi
könyvek alig néhány sort szentelnek mun
kásságának, az irodalmi lexikonokban —  
sem a régebbiekben, sem az újban —  
még a neve sem szerepel. Pedig már a 
tízes évek második felében A Hét egyik 
vezető kritikusa, egy ideig pedig szerkesz
tője is, 1917-ben önálló kötete —  Idegen 
portrék —  jelent meg. így aztán tulajdon
képpen ma is érvényes Majtényi Mihály 
alábbi megállapítása: „Ma sehol a kerek 
világon nem tudnak Kázmér Ernőről, csak 
ebben a tájirodalomban, annak régi fo
lyóirataiban. Itt emlékeznek már csak rá, 
szélmalomharcaira, amelyekben az ide
alistákat akarta figyelni és elmosódott 
emberi alakjára. . .  S abban az áprilisi 
viharban, 1941-ben, el fújta, tovasodorta a



szél. Amikor életét és sorsát felemelte 
az orkán a hitleri őrületben ott, Bánát
ban —  utána már nem is volt többé.”

Később B. Szabó György apámmal 
együtt sürgette Kázmér rehabilitálását, 
akinek végül is Bori Imre szolgáltatott 
igazságot, amikor kijelölte helyét —  egye
lőre —  csak a jugoszláviai magyar iro
dalom történetében. Ám terjedelemre is 
gazdag, értékes kritikai és tudományírói 
munkásságának részletes feldolgozása és 
elemző értékelése még várat magára.

Kázmér a harmincas évek elején köl
tözött Jugoszláviába, ahol nem volt nép
szerű ember. Szenteleky Kornél —  hogy 
miért, azt pontosan nem tudjuk, valószí
nűleg emberi gyengéi miatt —  nem sze
rette. Neve a Kalagyában csak Szent- 
eleky halála után bukkan fel s —  kisebb- 
nagyobb szünetekkel —  a Láthatár, majd 
az Irodalmi Szemle c. rovat állandó mun
katársa lesz egészen 1940 végéig (utol
só írásai a Kalangya 1940. 7— 8— 9. szá
mában jelentek meg), amikor az egyre 
jobbra tolódó politikai légkörben lehetet
lenné válik irodalmi tevékenységének 
folytatása. Apám —  mint ez az Önke
resés c. önéletrajzából is kitűnik —  na
gyon fájlalta Kázmér elvesztését, akinek 
1937-től kezdődően a magyar— délszláv 
kulturális közeledést szolgáló tanulmány- 
írói tevékenysége is jelentős volt. Igaz, 
anyagias, de széles körű tájékozottságú, 
nagy munkabírású, szorgalmas és meg
bízható munkatársa volt a Kalangyának. 
Apám a nehéz napokban hajlandó lett 
volna álnévvel megjelentetni írásait, de 
ezt Kázmér nem fogadta el.



Kázmérral kapcsolatban gyakran em
legetik, hogy nagyon keveset írt a jugo
szláviai magyar irodalomról. Annyi bizo
nyos, hogy ha a magyarországi magyar 
irodalomról, a világirodalomról és a dél- 
szláv népek irodalmáról szóló írásainak 
mennyiségével vetjük össze jugoszláviai 
magyar tárgyú írásait, akkor valóban „fáj
dalmasan kevés az, amit a vajdasági ma
gyar irodalomról í r t Á m  éppen e gaz
dag levelezési anyag tanúsítja, hogy Káz- 
mér —  igaz, a Kalangyában csak egy
szer, Beszámoló kulturális életünk érde
mes megnyilvánulásairól c. írásában —  
jó néhány alkalommal foglalkozott a vaj
dasági magyar irodalommal, de az tény, 
hogy nem rendszeresen és nem folyama
tosan. Szentelekyről például nemcsak nek
rológot ír a Nyugat bán, de több alkalom
mal méltatja érdemeit rádióelőadásaiban. 
Ugyancsak a Nyugat bán, 1933-ban, több 
mint féltucat vajdasági magyar könyvről 
mondja el véleményét (Jugoszláviai ma
gyar irodalomról irt”. Ám éppen e gaz- 
Rádióban nagy, összefoglaló jellegű ta
nulmányát olvasta fel a jugoszláviai ma
gyar irodalomról. Sajnálatos, hogy e nagy 
tanulmánynak a Tátra c. rövid életű fo
lyóirat csupán az első részét közölte 
(1938. 1. 23— 27.), így második része —  
amelyben apámról, Kendéről, Dudásról, 
Czirákyról és másokról írt, s amely
re leveleiben többször hivatkozik —  
az utókor számára valószínűleg örök
re ismeretlen marad. Persze azt sem 
szabad elhallgatni, hogy Kázmér a jugo
szláviai magyar írók egy részét kétség
telenül lebecsülte. Ez nyilvánvalóan kitű



nik leveleiből is, amikor például hang
súlyozza, hogy a kis munkát nem haj
landó „világnívóra emelni", bár igyekszik 
a „jóleső szeretet hangján" szólni róla. 
E lekezelés jele az is, amikor »Stern pa
pát” és „Börcsök Erzsébetkét” emleget 
leveleiben. Másutt viszont az őszinte és 
egyértelmű elismerés hangján szól Gál 
László, Műnk Artúr, Hadó Imre, Kisbéri 
János, Kende Ferenc, Thurzó Lajos és 
nem utolsósorban apám Írásairól. Kétség
telen, hogy Kázmér túlságosan is tisztá
ban volt saját értékeivel, nem hiányzott 
belőle az öntudat —  valljuk be, ennek 
azért volt reális alapja is —  és a he
lyenként túlzott magabiztosság. Amikor 
például apám megemlíti egyik levelében, 
hogy többen támadják Kázmér „favorizá
lása” miatt, így reagál: „Csak én favo
rizálhatom az itteni kis irodalmat, hogy 
vele megyek, és tartsátok baráti meg
tiszteltetésnek, ha munkátokhoz szívvel- 
Iélekkel hozzájárulok.”

Leveleiben akadnak ellentmondások. 
Egyszer kifakad apám szerkesztői kor
rekciói miatt, máskor meg azt veti sze
mére, hogy miért nem javította ki írásait: 
„Kritikáimat kissé javítottam —  írja — , 
Neked sem okozott volna nagy munkát. 
Én csak egy fórumot ismerhetek el írá
saim felett s ez a szerkesztő dr. Szirmai, 
az író és irodalomismerő.”

A humor, az élcelődés sem hiányzik 
leveleiből. Ismételten —  gyakran humo
rizálva —  tér vissza a ć átírásának kér
désére, amelyben ő a cs mellett kardos
kodott. Apám bíráló megjegyzéseit az 
esetek döntő többségében belátta. Ami



kor apám a magyartalan mondatszerke
zetekre és az idegen szavak túlzott hasz
nálatára figyelmeztette, elfogadta a bírá
latot. sőt. később a Halász Gyula köny
véről szóló kritikájában fel is használta. 
De válaszából ilyenkor sem hiányzott egy 
kis túlzás és irónia: „Megpróbálok tő
mondatokban írni: A kutya ugat. Az író 
harap! S így tovább. . . "

Kázmér kétségtelen írói-kritikusi eré
nyeit emberi gyengéi, hibái ellensúlyoz
ták: túlzott magabiztossága, anyagiassá
ga, ,,szúrós” természete. így aztán —  
mint maga Kázmér is írja egyik levelé
ben —  elég sűrűn, szinte félévenként 
„nekirontottak eygmásnak”. De jó irodal
mi és emberi kapcsolatukra jellemző, 
hogy egy-egy összeveszésük legfeljebb 
két levélváltásig tartott. Ami Kázmér 
anyagiasságát illeti, ezt bizonyos mértékig 
meg kell értenünk, hiszen 1938-tól kezd
ve nem volt állandó munkahelye, így tu
lajdonképpen ekkoriban már csak írásai
ból élt, amelyek nem csupán irodalmiak 
voltak, írt közgazdasági cikkeket, filmbe
számolókat, útikönyvet, de még fürdő
prospektust is. Apám többször próbálta 
őt álláshoz segíteni —  ez is kitűnik a 
leveleiből — , de sikertelenül. Legtöbb
ször Kázmér teljesíthetetlen anyagi köve
telései miatt. Ugyanis akár állásról, akár 
másról volt szó, soha nem mulasztotta 
el hangoztatni magas képzettségét, no és 
ehhez méretezett anyagi igényeit. Az 
egyik állással kapcsolatban közgazdasági 
ismereteit ,,docensi jellegűnek” nevezi. 
Ha Az ember tragédiája kerül szóba, rög
tön megemlíti, hogy korábban Pozsony-



bán vendégfőrendezője veit a Tragédia 
előadásának. Amikor apám egy numizma
tikai tárgyú cikk megírására kéri fel, Káz- 
mér mint „képzett” numizmatikus végez 
kalkulációt, amelynek végösszege közel 
jár egy kétíves írás honoráriumához.

A pénz és annak itteni megjelenési 
formája, a honorárium mellett a példány
számok kérdése is szinte állandóan fel
bukkanó témája levelezésüknek. Kázmér 
három pesti kiadótól —  Nyugat, Panthe- 
on, Franklin —  rendszeresen kap köny
veket ismertetésre. Kezdetben csak négy
öt példányt kér a Kalangyából, arra hivat
kozva, hogy az említett kiadóknak is kül
denie kell. Később ez a szám fokozatosan 
tízre emelkedik, mert —  mint írja —  
ahol tudja, mindenütt népszerűsíti a fo
lyóiratot. Ezt kétségtelenül meg is tette, 
elsősorban Belgrádban, főleg magyarul is 
tudó értelmiségi körökben, de másutt is. 
A Kalangya egy-egy számának kedvező 
sajtóvisszhangjáról rendszeresen be is 
számol apámnak, dicsérve szerkesztői 
munkáját és saját írását.

Kázmérnak voltak nagyon szép elkép
zelései, tervei, amelyekhez azonban hi
ányoztak az anyagi erőforrások. Nehéz 
meghatottság nélkül olvasni azokat a lel
kes sorait, amelyekben a Jugoszláv— Ma
gyar Könyvtár tervét ismerteti, amelyhez 
szintén hiányzott a pénz. Azon nem sza
bad meglepődnünk, hogy a tervezett so
rozat harmadik köteteként saját délszláv 
tanulmányait szerette volna kiadni, mivel 
ezek a Kalangyában megjelent esszék va
lóban jól és színvonalasan szolgálták a 
kulturális közeledést és megérdemelték



volna a kötetbe gyűjtést. Kázmér teljes 
mértékben egyetértett apámnak a dilet
tantizmus elleni harcával. Mindketten igé
nyesek voltak. Ebben is találkoztak. Káz
mér többször emliti, hogy ő a jó euró
pai szemszögéből nézi az irodalmi ese
ményeket, írókat, olvasókat igyekszik ne
velni. Nem „a legényegylet kuglizóinak” 
ír, mert ezt igényessége tiltja, de azt is 
tudja, hogy ha ezt tenné, apám nem is 
fogadná el írásait.

Meggyőződésünk, hogy ezek a leve
lek sok új, eddigi ismeretlen vonással 
egészítik ki mind Kázmér Ernő, mind 
apám írói-emberi portréját és értékes 
adalékul szolgálnak a két világháború kö
zötti jugoszláviai magyar irodalom törté
netéhez.

A levelezést —  amelynek teljes anya
ga vaskos kötetet tenne ki —  szemel- 
vényesen közöljük, igyekezve Kázmér és 
apám irodalmi és emberi kapcsolatára, 
valamint a korabeli jugoszláviai magyar 
irodalomra vonatkozó legjellemzőbb rész
leteket kiszemelni.

A kiemelések kivétel nélkül Kázmér 
Ernőtől valók.

Dr. Szirmai Endre
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KÁZMÉR ERNŐ LEVELEI 
SZIRMAI KÁROLYHOZ

Zagreb, 1933. VIII. 2. Igen kedves Kol
légám, engedje meg, hogy ismeretlenül 
is egy kis kéréssel forduljak önhöz. 
Küldje meg nekem Ködben c. most meg
jelent novellás kötetét, hogy arról vala
hol kimerítően írhassak. Csak hébe-hóba 
találkozom írásaival, amelyek mindig na
gyon érdekelnek s bizonyára így könyv
ben sokkal pregnánsabban domborodik 
majd ki az az érték, amit eddigi elszór
tan látott írásaiban megbecsültem.

Ha egyszer errefelé vezet útja, na
gyon fogok örülni egy személyes talál
kozásnak, s addig is maradtam szívesen 
szolgálatára, kollegiális üdvözlettel:

Kázmér Ernő

Bileóa, 1935. XI. 11. Kedves Barátaim! 
Szirmai kollégám levelét meghatottan ol
vastam. Fájlalom, hogy életkörülményeim 
a múlt hónapokban az irodalmi munká
ban megbénítottak, kettős szeretettel aka
rom azonban az elmulasztottakat mind 
magukkal, mind önmagammal szemben 
pótolni. Folytatni akarom XII., I., II. hóna
pokra irodalmi szemlémet s még e hó 
25-ig kapnak cca 6— 8 nyomtatott oldalt, 
talán csak új magyar regényekről.



A kézirat kézzel lesz írva, s csak úgy 
közölhetik, ha a kefelevonatot én korri
gálom. ( . . . )

Jó munkát, sok, meleg barátsággal:

Kázmér Ernő

Beograd, 1936. V. 7. Kedves Szirmai ba
rátom, aki lelke kincsét, csillogó gyön
gyeit öntögeti a betűk tengerébe, azt 
arany illeti, a sztáribecseji kis magyar 
népkör csak ezüstkoszorút adhatott Ma
gának! A megértő baráti és kollégiális 
szeretet szívével köszöntőm, mert a Ma
ga munkálkodása szívverése annak az 
egyre kihagyó irodalmi életnek, amiért 
oly önzetlenül és oly lankadatlan fárad
sággal küzd.

Még egyszer köszöntőm!

Kázmér Ernő

Beograd, 1936. V. 11. Igen kedves Szir
mai Kollégám, levele, gyorsasága, figyel
me jólesett. Szívvel örültem, hogy elej
tett, dadogó, pár soros gratulációm Ma
gának örömet jelentett. Van-e ma, ebben 
a cudar világban jólesőbb érzés, mint 
örülni? A Maga öröme még ennél is több, 
munkája szerény jutalma. Nekünk írók
nak, pláne utódállambeli, szegény, kóbor
ló magyar írócskáknak ebből vajmi ke
vés jut, és hogy Magának, drága kollé
gám, kijutott, ha ezüst, ha arany, ha 
csak babér is, részesei vagyunk ebben, 
Kalangyája szerény infanteristái!



Ami az én munkásságomat illeti, hát 
itt különböző bajok vannak, nem komo
lyak, áthidalhatók!

Én február óta csavargók, most már 
végleg Beogradban, a családom június 
elején költözik iide és akkor végleges cí
mem lesz, lakással. A zagrebi otthagyás, 
a dubrovniki exkurzió balfogás volt, ösz- 
szeomló egzisztenciával és most kezdő
dik az újjáépítés. Jelek vannak, hogy ha
marosan sikerülni fog, ideg, türelem, idő 
és pénz kell hozzá. Idő van, türelem ke
vés, pénz kevesebb, ideg a legkevesebb! 
De már gyógyulóban, s ahogy Rolland 
Colas Breugnon-]a mondja: „Élünk mi
még, cimbora.” ( . . . )

Ami a Kalangyában való dolgozást il
leti, hát kérem, ez rendben is menne, a 
szokott keretek mellett, az Irodalmi Szem
lében, s azonkívül szeretnék egy beogradi 
levelet is írni, havonta, minden komo
lyabb itteni irodalmi, művészeti, színházi 
eseményről, amely levél egyben a jugo
szláv— magyar szellemi közeledés jelen
tős állomása legyen.

( . . . )  Most más! Amíg komoly állá
som volt, s ez volt 12 év óta, írásaimért 
pénzt nem kértem s el nem fogadtam. 
Ma a helyzet változott, szegény író let
tem és kell minden garas. írja meg, mi 
az a maximális havi összeg, amit ma
guknál kereshetek, ezért viszont azt kér
hetik s annyit, amennyi tetszik. Lega
lábbis addig, amíg nem leszek nagyon 
elfoglalva.

írjon mindenről és húzza meg jól Ken
de fülét helyettem. Talán egyszer tud



nánk egy vasárnap Növi Sadon találkoz
ni, esetleg május 24-én. De Kende ott 
legyen!!

Sok üdvözlettel Kázmér

Beograd, 1936. VI. 6. Igen kedves Kol
légám, a Növi Sad-i találkozó meghiúsu
lását jelző sürgönye óta semmi hír! A 
Kalangya májusi számát sem láttam még, 
nem jelent volna meg? Holott arra küld
tem két kiállításról cikket. Kérem, érte
sítsen kimerítően mindenről, mi van és 
küldesse az V. számot, egyben írja meg, 
mikorra kell kézirat a VI. számra, amely
re a cikkemhez érdekes kliséket is küld- 
hetnék!

Mikor lehetne egyszer találkozni? Ol
vasom, hogy a vajdasági irodalom új Ig- 
notusa (?), Szegedi Emil vezetése alatt 
rádióelőadásokat tartanak. Ha Beograd- 
ban jár, adjon hírt magáról!

Sok üdvözlettel, Kendének is

Kázmér

Beograd, 1937. VI. 7. Igen kedves Ba
rátom, rám nem szabad haragudni, ha 
levelekre elkésve válaszolok. Amióta ki
estem a dolgozók sorából, olyan zava
ros lettem s annyi a szaladgálni valóm, 
hogy valamihez jussak, hogy direkt res
tellem.

Mikor adod le a Mestrović-tanul- 
mányt? Melyik számban jönne? Az embe
reknek csak apró kliséik vannak, vagy ha 
küldenél is fényképet, a klisék darabja



legalább 150— 150 dinár, azután a fény- 
érzékeny papiros, külön nyomás, bera
gasztás, belejönne vagy 500 dinárba. Ol
csóbban nem lehet megúszni.

( . . . )  Ma is szaladgáltam a zsűri miatt, 
még a héten végre elintéznek mindent 
s akkor újra írok.

Az új számból újra csak két példányt 
kaptam. Küldjél, szeretettel kérlek, né
gyet s talán az előzőből is vagy négyet, 
mert azokat szeretném a kiadóknak kül
deni, kezdenek könyveim vészesen fogy
ni, nincs olvasnivalóm. Éppen elég pénz
be kerül a portó s hiába, nem küldenek 
a piszkok könyvet.

írjad meg a Mestrovió-ügyet azonnal 
s főleg: mikor jönne a tanulmány? Nem 
írtál semmit a jugoszláviai magyar iro
dalomról szóló tanulmányomról! A Heli
kon még nem hozta. Leadnád-e Te eset
leg? Szeretnék minél többet írni, kell na
gyon a garas. írjál!

Ölel Kázmér

Beograd, 1937. VII. 1. Igen kedves Ba
rátom, hosszú ideig voltam Zagrebban, 
ahol sikerült nagy keservesen hat Mest- 
rovié klisét összeszedni. Itt küldöm a 
klisék egyszerű kefelevonatát, amiből 
ugyan keveset látni, mert kliséket csak 
gépbe montírozva lehet levenni és ne
kem nem volt nyomdagépem. Mármost 
amelyik klisét akarod, ha 2— 3-at is, ír
jál, azonnal ajánlva küldöm és szép, fé
nyesebb lapon —  vegyél nyomópróbát —  
leközölheted. A kliséket majd kérem visz- 
sza, mivel kauciót kellett adnom.



így tehát leadhatod, korábbi megbe
szélésünk szerint a Mestrovic-tanulmányt, 
kefelevonatát azonban küldjed el, hogy 
én javíthassam. Kérlek tehát, nehogy el 
legyen tördelve, a lap első cikkéül, a 
legnagyobb betűkkel szedetni és a sze
dést állva hagyni, rendelkezésemre.

( . . . )  Közöld, hogy a Huxley-cikkeket 
besorozod-e a jövő szám szemléi közé, 
mert akkor csak még 3 szemlét írnék, 
de ha kell, írhatnék négyet is, Huxley 
lenne az ötödik, ami bizonyára anyagtor
lódás miatt maradt ki.

( . . . )  Szépen kérem mindenre pontos 
válaszodat és baráti szeretettel ölel, fe
leséged kezeit csókolja, hű barátod és 
munkásod:

Kázmér

Most kaptam az új Kalangyát, most 
kezdem olvasni. Kitűnőnek látom! Majd 
írok róla. A jövő számban csak Schöpf- 
lin irodalomtörténetéről, Németh László 
Bűn c. regényéről és Ignazio Silone Bors 
és kenyér c. könyvéről írok.

Beograd, 1937. VII. 11. Kedves Szirmai, 
július 3-i leveledre válaszolok. A küldött 
Kalangyákat köszönöm. Várom döntésed 
a Mestrovic-tanulmányról, amit akkor Is 
leadhatsz, ha nem adnál hozzá kliséket, 
így azonban szebb lenne. Magyar folyó
irat még nem írt róla és illusztrációkat 
sem adott. A kliséket nekem szept. 1-ig 
vissza kell küldenem Zagrebba. Erre kö
teleztem magam, fizetni nem kell sem
mit.



( . . . )  Mindig szerény voltam, inkább 
mártírja, mint kegyeltje az írásnak, de 
ahogy Te írod, hogy „favorizálásomért’' 
támadnak, ez súlyos állítás. A helyzet 
fordítva van. Csak én favorizálhatom az 
itteni kis irodalmat, hogy vele megyek, 
és tartsátok baráti megtiszteltetésnek, ha 
munkátokhoz szívvel-lélekkel hozzájáru
lok. Ha nem kérsz belőle, tessék meg
írni, nem foglak molesztálni. Sok bizta
tás amúgy sem kell hozzá, hogy az egész 
cirkuszt abbahagyjam. Mert ha az egyet
len irodalmi lap derék szerkesztője és 
jó író hagyja magát a tintanyalóktól, az 
írástudatlanoktól, az álirodalmi szegény- 
legényektől befolyásoltatni és holmi Tük
röktől, amibe még nem volt soha sze
rencsém belenézni, akkor itt úgyis meg
szűnt minden.

( . . . )  Idegen szavak . . .  ahol lehet, el
kerülöm, de hangsúlyozom, ezzel az írás 
elszíntelenedik. A magyar esztétikai szó
kincs még szegényes, a különböző meg
állapításokra használt magyar kifejezés 
színtelen, de kérlek, én ebben elébed 
mehetek, mert hisz pontosan tudom, mi 
az idegen szó magyar értelme s beírha
tom azt is.

Stílusomon változtatni nem tudok és 
nem fogok. Ilyen kívánságot még soha 
nem hallottam. Stílusom az enyém, az 
egyéniségem. Végre is a Szerkesztő az 
Egyéniség őre és nem kiherélője. Értsé
tek meg, esztétikus vagyok és nem kug- 
lizók, legényegyletek irodalmi szórakoz
tatója.

( . . . )  Tőlem Te a Kalangyát ne féltsed. 
Amíg strikte nem írod meg, hogy írá



saimból nem kérsz —  ezt viszont bár
mikor megteheted — , addig szépen kér
lek, légy írásaimmal szemben azzal a 
kollegiális tisztelettel, amily szeretettel, 
gonddal azokat én a lapnak írom. Mert 
talán azzal tisztában vagy, hogy a cikkek 
nem a legfeljebb 200 dinárért íródnak. 
Erre még égető szükségem nincs, de ne
héz kenyér is lenne. Általában: öt napot 
olvasok és négy-öt este írom a cikke
ket. Ha ezalatt borítékokat címeznék, öt
ször annyit kereshetnék.

( . . . )  A pályázatok ügyében én többet 
tenni nem tudok. Hetekig jártam az em
berekhez, de ezeket semmi sem érdekli, 
a közeledés sem. Itt olyan világszemléte- 
ti ellentétek vannak, amelyekbe sem én, 
sem Te nem nyúlhatunk. ( . . . )  De ettől 
függetlenül, a Párizsból a napokban ha
zatérő írókkal megpróbálom a dolgot és 
legalább a zsűri kérdését rendezni. Ha 
a szerb írók részéről nem lenne pálya
nyertes munka, ismételten figyelmedbe 
ajánlom a jugoszláv írók magyar fordí
tási antológiáját. ( . . . )  Most záradékul: én 
szívvel, örömmel láttam a Kalangya mun
káját és a sáskahad rondításának örültem. 
Harc, diszkusszió, irodalmi közvélemény. 
Neked erre mosolyogni kellene, hisz el
lenfeleid olyan, de olyan nímandok. ( . . . )

Ismétlem azonban, tisztelettel hajtom 
a fejem a gillotin alá és miattam ne le
gyenek kellemetlen óráid. Elválhatunk 
zokszó nélkül, mint jó barátok, mint akik
nek útjaik elkanyarodnak. De ezt lehetne 
illő formában is csinálni. Várom ezt a 
formát.

Változatlan barátod Kázmér



Beograd, 1937. VIII. 3. Igen kedves Ba
rátom, én egy pillanatig sem állítottam 
azt, hogy Te engem az irodalom egyetlen 
szerény mentsvárából ki akarnál zárni, 
csupán azt, hogy a mezei hadak harsány 
csatazajától túlságosan megijedtél. Ismét
lem: én neked már azért sem szeretnék 
kellemetlenségeket okozni, mert munkád, 
mártírsorsod iránt senki sem érezhet oly 
tisztelettel, megértéssel, mint én. Kérlek 
tehát, minden érdekeltség nélkül, tarts 
ki, mert a kutya ugat, de a karaván ha
lad . . .

Az érthetetíenségem, zavarosságom? 
Istenem, az emberek nem szeretnek gon
dolkodni, ezt én belátom és 280 előfize
tőből igen kis % az, amely hajlandó erre. 
Én belátom, megjegyzéseitekben van va
lami és én ezzel számot vetek a jövőben. 
Idegen szavaimat teljesen kiküszöbölöm, 
ezt különben új kézirataimban is láthat
tad. Hidd el, kedvem, vágyam —  a leg
tisztábban írni, de sokszor bizony a vi
lágosság maga nem elég. írói stílusom
nak van valami megkötöttsége, de ku- 
száltsága csak látszólagos. A végső ki
fejtés adja meg a gondolat jelentőségét. 
De kérlek: azért magyar lap, hogy ma
gyar legyen. Ezt nem belátni tőlem rö
vidlátás lenne.

A becsületes együttműködést én szív- 
vel-lélekkel akarom, vállalom és elősegí
tem. Ismétlem, ezt annál is inkább, mert 
munkád becsületességében rendíthetetle
nül hiszek.

( . . . )  Lehet, hogy nyom a gond, a baj 
—  ez is nagyon elmélyít és elkeserít. 
Hidd el, sokszor gondolok Rád, ahogy



ott élsz, könyveid között, répaszeletek és 
kéziratok között . . .  hisz ez már maga is 
novella! Mint valaha én a fűrészgyárban.

Holnapra várom az írókat a párizsi 
PEN-ből haza. Előveszem a dolgot és amit 
lehet, segítek még. Rettenetes ez a kö
zöny. Nemcsak irodalomban, de másban 
is. Hiszen ez a beogradi nemtörődömség, 
majd „sutra”, több mint stílus, ez már 
valami kínzó, értelmetlenül buta filozófia.

A Mestrovió-tanulmányt akkor hozod, 
amikor teheted. Várom a kefelevonatot 
és híredet, mikor melyik klisét küldjem. 
Nem voltam türelmetlen e kérdésben, sőt, 
csak kérlek, ejtsd majd sorát a dolognak.

Németh László kérdésében nincs 
100%-ig igazad. Cikkem igazán a legtisz- 
teletre méltóbb és a legelismerőbb nagy 
munkájával szemben, de ha Tégedet fê  
szélyezne a dolog, igazán nincs más hát
ra, mint kérésed előtt meghajoljak. A 
cikk majd jön máshol és talán majd írha
tok még N. L. tanulmányairól egyszer.

Ismétlem: senki jobban nem érti és 
érzi a Te missziódat, és ha megerőlteté
sembe, önmagam leküzdésébe kerül is, 
meghajlok előtted, most nem éppen kel
lemes a Te helyzeted.

S ezzel Pax, Pax, Pax ölel Kázmér

Beograd, 1937. IX. 4. Igen kedves Szir
mai, most kaptam meg a Kalangya külse
jében is imponáló, vaskos számát. Re
kordteljesítmény ez és remélem, ha gon
dosan átolvasom, szellemi termésben is 
ezt az impressziót kapom. Igen érdekes 
a Műnk cikke —  én 1935 húsvét hetében,



nyolc napon át reggeltől estig voltam 
együtt Kosztolányival Dubrovnikban, ezt 
egyszer megírom — , feltűnően komoly és 
maradandó értékű, utat mutató a Kendéé, 
jó vers a Gálnak a Schöpflinhez intézett
je és még a Kohlmann Hesse-esszéjét ol
vastam el. Herceg novellája is igen ér
dekes, de már nagyon kuszáit és ebből a 
témakörből éppen eleget írt. Gyengének 
találom a könyvkritikákat, kivéve Kisbé- 
ryét, amelynek első, bevezető része val
lásos és vallomásos komoly program.

( . . . )  Lapod jugoszláv vonatkozású cik
kekben szegény. Én, ha nem lennél elle
ne, szívesen írnék akár minden szám ré
szére is ilyesmit, külön teljesen informa
tív jellegű cikket, de természetesen csak 
az esetben, ha azt Irodalmi Szemlém 
mellett hoznád. Attól semmi szín alatt 
sem szeretnék elesni s számról számra 
rendszeresen szeretném írni. Sajnálom, 
hogy a Németh-cikket nem hoztad. Pesten 
mondták a Franklinnál, hogy az (a Regge
liben adtam ki) Némethnek igen tetszett 
s kérte, írják meg nekem.

( . . . )  Egyért haragszom Rád! Miért 
nem írsz? Ezt nem szabadna megtenned. 
Fájdalmas lenne tudni, hogy a szerkesz
tő megöli az írót! Ezt igaz szívvel, őszin
tén írom. Akár hiszed, akár nem, igaz, 
jó barátod Ernő.

Beograd, 1937. IX. 24. Igen kedves Ba
rátom, tegnap feladott leveledre azonnal 
válaszolok. Sajnállak, hisz éppen elég dol
god lehet, hozzá még egy kínzó betegség, 
bizony elég baj.



( . . . )  Sajnálom, hogy hosszú cikkeket 
nem akarsz hozni, félő, hogy ezzel az ala
posabb mondanivalójú tanulmányírás le
hetőségét csökkentjük. Engem ez annál 
súlyosabban érint, mert van még értékes 
tanulmányom, éspedig:

Zmaj és a szerb Athén 
Pál régensherceg múzeuma, s még 

kéziratban itt hevernek a 
Szenteleky-tanulmány 
A jugoszláviai magyar irodalom. 
Gondolkozz ezen s alkalomadtán térj 

rá vissza.
( . . . )  Még egyszer, igen sajnálom, hogy 

beteg vagy és baráti szívvel kívánok ja
vulást.

Sok üdvözlet, kézcsók

Hűséges Kázmér

Szlovenszkóban egy igen értékes, 
új folyóirat van. A Tátra. Küldjél nekik 
az új Kalangyából vagy 3 számot és kérj 
cserepéldányt!

Nem adnánk egy folyóiratszemle-rova
tot, kis betűkkel, egy oldalon? Nekem 
jár a Nyugat, Erdélyi Helikon, Korunk, 
Tátra, esetleg még kapnánk valamit s azt 
szépen regisztrálnánk. Egy lapot 8— 10 
sorban.

Beograd, 1937. X. 8. Igen kedves Szir
mai Barátom, csatolom kézirataim, illetve 
Irodalmi Szemlém, novemberre, hárem 
könyvről.

( . . . )  örömmel tudatlak, hogy a buda
pesti Magyar Hírlap IX. 26-i számában a



Kalangyából átvette Mestrovió-tanulmá- 
nyom több, jelentős részét, mely alka
lomból igen hízelgően ír. X. 3-án, ugyan
csak vasárnap, a nagy Ignotus vasárnapi 
cikkét tanulmányomnak szenteli, igen szé
pen ír rólam és a saját reflexióit fűzi 
Mestrović nagyságához.

( . . . )  Változatlan szeretettel ölel igaz, 
jó híved és barátod

Ernő

Beograd, 1937. XI 9. Igen kedves Szir
mai Barátom, legutóbbi levelemre nem 
válaszoltál. Tisztelettel megkérdezem, 
hány darab szerb kézirat érkezett be? Ha 
nem kell a zsűrinek túl sokat olvasni, 
Manojlovićcsal együtt igyekszünk mielőbb 
egy három tagból álló zsűrit összeka
lapálni. Válaszolj.

A zagrebi Interni list november 6-án 
hosszasan ír a Kalangya missziójáról 
Mestrovió-tanulmányommal kapcsolatban 
és méltatja a Szenteleky és a Te szép 
munkádat. Az Obzor november 7-én ír 
ugyanily értelemben.

Láthatod tehát, hogy ily irányú mun
kásságunkat itt is, odaát is méltatják, 
szívesen látják. ( . . . )  Készen van egy 
igen szép és aktuális Vük Karadžić-ta- 
nulmányom. Lenne Nálad 6— 7 oldal. 
Most volt 150. születésnapja, ha kell és 
leadnád ezt is decemberben, azonnal küld- 
hetném.

Ölel, választ kér Kázmér
Kézcsók, sok üdvözlet feleségemtől. 

Mikor jössz újra?



Beograd, 1937. XI. 16. Igen kedves Ba
rátom, kedves soraidra azonnal válaszo
lok. Igazán nem lehet probléma az öt pá
lyamunka elolvasása, erre mindenki szí
vesen vállalkozik. Küldjed el azokat azon
nal címemre, átadom Manojlovićnak s mi 
ketten keresünk még komoly tagot. Velj- 
ko Petrovió már hazajött, vele is fogok 
erről a napokban beszélni.

( . . . )  De az Istenért, miért nem írsz 
Te novellákat? Nem szabad elhallgatnod! 
( . . . )  Ölel Kázmér

Kézcsók és sok üdvözlet. Egyszer már 
én is elnézek felétek.

Beograd, 1937. XII. 11. Kedves Barátom, 
legutóbbi leveledre válaszolok. Ami kéz
irataimat illeti, bármennyire is igyekszem 
jogos és érthető szerkesztői kívánságai
dat respektálni, kénytelen vagyok újra 
és újra hangsúlyozni, hogy én konstruk
tív, egyéni kritkát írok, a magam önálló 
gondolataival és ez nem lehet limonádé, 
recenzió, értelmi és stílusbeli önfertő
zés.

( . . . )  A pályamunkákat átadtam Manoj- 
loviónak, üzeneteddel együtt, ami a pá
lyadíjra és a 31 -i terminusra vonatkozik. 
Éppen holnap érdeklődöm nála, tovább
adta-e azokat olvasásra a másik két tag
nak.

Sok szeretettel ölellek, kedvesednek 
sok üdvözlet,

változatlan barátod: Kázmér



Beograd, 1937. XII. 21. Igen kedves 
Barátom, leveledet és a Kalangya Xll.-i 
számát kaptam most meg.

Én a szerkesztő-író előtt mindig meg- 
hajlok. Magam is voltam szerkesztő, sok 
rossz kézirattal kínlódtam, a magam jó 
múltja ellen vétenék, ha intencióidat nem 
tartanám helyesnek. Csak a folyton zsör
tölődök ellen keltem ki. ( . . . )

Más közölnivalóm ezúttal nincs, leg
feljebb az, hogy a decemberi számba 
már belelapoztam. Elsőnek a szép, erős
nek induló regényrészleted olvastam el! 
Igen érdekes és jól van megírva! Készen 
vagy vele? Ha igen, küldjed el, hamar 
elolvasnám. Érdekel és szívesen foglal
koznék vele, mielőtt nyomtatásban menne 
kiadónak. Azt hiszem, egy ilyen előzetes, 
baráti olvasás jó, ha megelőzi a lektorét! 
Fontos és jelentős írások —  kisebbségi 
problémáik miatt —  a Thurzóé és a Bat- 
táé! A többit még nem olvastam!

Ölel és kézcsók
Ernő

Beograd, 1938. I. 25. Igen kedves Ba
rátom, 23-i leveledre azonnal válaszolok. 
Mindenre részletesen!

Pályázatok: hat hete adtam a kézira
tokat Manojlovićnak, a PEN delegátusá
nak. Tizenegyszer voltam nála a kézirato
kért, holott közben dupla karácsonyi ün
nepe volt, még nem olvasta el. Ma dél
utánra ígérte végre. ( . . . )

Honorárium: Én tisztelettel belenyug
szom döntésedbe. ( . . . )  Én igazán tudom,



ahogy én is minden neheztelés nélkül, 
hidd el, hosszas tépelődés után arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy a Kalan
gyából a magam szerény személyét vég
leg kivonjam és megszűnjek munkatársad 
lenni. Nehezen határoztam el magam er
re a lépésre, mert szörnyű életharcom és 
bizonytalanságom közepette egy kis pihe
nés, oázis volt ez nekem s itt-ott az a 
pár garas, amit huszonöt évi írói mun
kásságom után morzsaként juttattál, elég 
volt kávéházra, újságra, színházra, amik
ről bizony le kellett volna monda
nom. ( . . . )

Természetesen Neked és lapod részé
re —  írásaimon kívül —  változatlan ba
rátsággal állok mindig rendelkezésedre és 
mint embert is, írót is sokkal többre be
csüllek, mártírmunkádat sokkal jobban be
látom, Te az enyémet nem, semhogy a 
Te barátságodról lemondanék.

Változatlanul híved és volt hálás mun
katársad, aki köszöni Neked, hogy írásai
val eddig oly sokat bajlódtál! Meg foglak 
ezentúl kímélni.

Ölel: Ernő

Beograd, 1938. II. 23. Igen kedves Ká
roly, 14-i és 21-i leveleidet megkaptam és 
azokra most a legkimerítőbben válaszolok.

Manojlovié Tivadar címe: Beograd,
Senat, Bibliotéka. Küldjed neki talán a 
lapot január 1-től kezdődőleg, ő perfekt 
magyar és kitűnő író. Pandurović és 
klubja nem tud magyarul, tehát az feles
leges.



Ami a Kalangyába] kapcsolatos mun
kásságom abbahagyását illeti, engedd meg 
hogy én is csodálkozzam, hogy Te is cso
dálkoztál levelemen. ( . . . )  Hogy mások is 
hasonló elhatározásra jutottak, azt igazán 
nem tudtam, nincs nekem senkivel sem 
kapcsolatom, itt-ott látom a Kendét, kü
lönben az élet meghajszoltja vagyok két 
év óta. ( . . . )  Én, ami tőlem telik, annak a 
legjavát adom. Sajnos, fáradt vagyok és 
tépett, ha leülök írni, gondok kínoznak, 
gondok, amiket sohasem ismertem, s 
ezért elnézéssel kell lenned irántam, de 
csak azzal az elnézéssel, ami egy barát 
kötelessége! A szerkesztő legyen szigorú.

Szeretném, ha megértenél és nem 
lenne köztünk semmi zavaró momentum, 
hiszen végeredményben itt, ahol annyi a 
tanulatlan, írástudatlan író, igazán nem 
lehet olyan kifogás ellenem, amit embe
rileg, barátilag el nem lehet intézni. Éppen 
ezért szívvel veszem jó szándékaidat, el 
nem hagylak s megpróbálom kettős szor
galommal, odaadással feledtetni a múló 
incidenst. Szervusz! ( . . . )

Felvidéki lapot említesz! Te is olvas
tad a jugoszláviai magyar irodalomról 
írott tanulmányomat, amit a pozsonyi rá
dióban olvastam fel. Ennek első része 
jelent meg a Tátra c. lap I. számában, a 
második része most jön. Tehát nem tu
dom, ki reppentette fel megint az elhall
gatás vádját, be sem várva a tanulmány 
második részének megjelenését, amely
ben mindenkit felemlítettem. Látod, Ba 
rátom, így néznek ki a vádak! ( . . . )



Most nagyobb tanulmányokat írok a 
XX. vek című nagy szerb revünek, amely
nek főmunkatársa lettem és így sajnos, 
pontosan tudnom kell, mire van Neked 
és mikorra szükséged.

Ott van Nálad a Zmaj-tanulmány! Hidd 
el, azt nyugodtan lehozhatod és sok 
benne a vajdasági, magyar vonatkozás. 
Közben írtam egy nagy Stefanovió-esszét, 
lenne vagy 12— 14 oldal Nálad. ( . . . )  Van 
még készen egy nagy, cca kétíves ta
nulmányom az új, legújabb jugoszláv iro
dalomról. Ez azonban három részre is 
szedhető:

I. Modern líra
II. Modern elbeszélés
III. Modern dráma és tudományos iro

dalom.
Nušićot most olvasom, már két hét 

óta, de ez a tanulmány csak március vége 
felé állhatna rendelkezésedre. Hihetetlen, 
milyen fáradsággal jár egy ilyen tanul
mány, ha bele akarok mélyedni. De rövi
desen, azt hiszem, felcsaphatok szerb 
irodalmi tanárnak, úgy kiismerem már 
magam. ( . . . )

Várom leveled! Kézcsók és sok, ren
díthetetlen baráti üdv

Kázmér

Ibolyka sokszor üdvözöl és Tamás fi
am is!

Beograd, 1938. III. 1. Kedves Barátom, 
23-i leveledre, kedves Öregem, ne hara
gudj, csak ma tudok válaszolni.



A Stefanovié-esszémen dolgoztam, lé
nyegesen lerövidítettem, legfeljebb 7— 8 
oldal lesz Nálad. A felét legalább elnyes
tem. Stefanovié olvasta és az ő szavait 
itt idézem: „A legintelligensebb és leg
európaibb írás, amit 40 éves írói működé
sem alatt rólam írta k ” Kéri is, hogy már 
most adjak neki egy-két korrektúrát, ami
ből le akarja fordíttatni a markánsabb 
megállapításokat, hogy a lapokban azokat, 
a Kalangyára hivatkozva, leadja!

Szeretettel kérlek tehát, küldess mi
előbb 3 korrektúrát és az eredeti kéz
iratot is, mert, mint látod, még ezen is 
javítottam. A kefét a nyomda 24 órán be
lül visszakapja.

Az esszé 20 nap munkája!
Egyet azonban meg kell mondanom, ha 

objektív akarok lenni Veled! Hogy kitűnő 
szerkesztő vagy! A szerkesztőknek abból 
a fajtájából, aki értékelni tudja az esszé
irodalmat, és hozzásegítettél, hogy ki
sebb figyelőkbe tömörített gondolataim 
tömkelegéből egy nemesebb műfaj felé 
tartsak. Utat mutattál a mi itteni kis iro
dalmunk továbbfejlődési lehetőségére, s 
talán ahogy a figyelőkből tanulmány lett, 
úgy lesz a novellából a regényünk is. Ezt 
mindenesetre Neked kellene elsősorban 
megírni!!

Jelentős az is, hogy mi az esszékben 
a jugoszláv— magyar közeledésnek verünk 
hidat, amit szép lassan ezek a közöm
bösek is értékelni fognak. Már dereng!!

Ismertetésre váró könyveim vannak.
Avgyejenko (új orosz): Szeretek
Čapek: Egy mindennapi élet



Huxley: Vak Sámson 
Reményi József: Amerikai írók 
Remenyik Zsigmond: Téli gondok 
Török Sándor: Valaki kopog

Ölel: Kázmér

Beograd, 1938. IV. 6. Igen kedves Ba
rátom, sietve válaszolok lapodra. Tehát a 
márciusi szám csak április elején jön ki. 
Ezt közöltem is Sveti Stefanovićcsal, aki 
lapodnak nagy propagandát csinál majd 
akkor. Rezerválj számokat, illetve példá
nyokat, amennyit csak lehet, inkább nyo
mass 20— 30-cal többet. Nuáió-tanulmá- 
nyom anyagát most hordtam össze, csak 
e hó végén lesz kész. De kár és feltűnő 
is lenne tőlem két esszét egy számban 
hozni. Sajnálom, hogy a Zmaj-tanulmányt 
nem adtad ki előbb, olvasom, hogy most 
Csuka is írt egyet! Kíváncsi lennék rá, 
de nem láthatom sehol a lapját. ( . . . )  Ha 
esetleg lesz még időm, küldök hétfő reg
gelig egy kis cikket a most indult három 
új szerb folyóiratról, legyen változatosabb 
anyagod.

Ölel: Kázmér

Beograd, 1938. IV. 15. Igen kedves Ba
rátom, egzisztenciaalapítási tervek, gon
dok, utazások közepette, nem szabad rám 
neheztelni, hogy a Kalangya dolgai hát
térbe szorulnak. Ha majd én is egy akár
milyen kicsiny, de biztos megélhetés ár
nyékában húzódhatok meg, boldogan és 
szeretettel állhatok majd idegileg, lelki



lég rendelkezésedre, addig azonban nem 
szabad rám haragudnod. Nem lenne ez 
méltányos!

Most leveledre, pontosan mindenre, 
amit írsz, kereken megválaszolok.

Honorárium: A legutóbbi számban 23 
oldalt írtam. Ha a tanulmányokért, ami 
kemény, nehéz, időt raboló munka is, 
csak 25 dinárt fizetsz oldalanként, akkor 
is 575 dinár honorárium járna. Ezt csupán 
szíves informálásodra. A 490 dinárt kö
szönettel megkaptam.

Dormándi: Az itt küldött figyelők kö
zött újra adtam, átírtam. Tehát ezt add le!

Mondatok: Megpróbálok tőmondatok
ban írni: A kutya ugat. Az író harap! S 
így tovább . . .  M it csináljak? Vissza kell 
primitivesedni az elemi iskolához, hogy 
az ember délszláviai magyar író legyen. 
Lássad be, édes jó Komám, hogy már 
hónapok óta direkt olyan stílusban írok, 
mint a vízfolyás s igazán csak ott vagyok 
kissé hosszabb, ahol rövidnek lenni any- 
nyit jelentene, mint hülyének mutatkoz
ni. ( . . . )

A jugoszláviai magyar irodalomról szó
ló tanulmányomat ismered. Olvastad. Di
csérted! Elküldtem a Tátrának s az eddig 
csak az első részt hozta. Sürgettem a 
második részt, de sohasem szerettem az 
oktrojt, többet nem írtam neki és még 
mindig várom a második részt, amelyben 
Dudás, Szirmai, Kende, Cziráky stb. for
dulnak elő. Különben itt küldöm a meg
jelentet és aláhúztam azokat a részeket, 
amelyek utalnak a II. részre. ( . . . )

Ölel: Kázmér



Beograd, 1938. V. 5. Igen kedves Ba
rátom, a beogradi és zagrebi összes na
pilapoknak elküldtem az idecsatolt kom
münikét, az itteni irodalmi folyóiratoknak 
pedig már elkezdtem személyesen átadni, 
tehát számítanunk lehet arra, hogy a pá
lyázatról a legszélesebb kör és főleg az 
írók idejében tudomással bírnak és pá
lyázhatnak.

Itt küldök Neked is néhány példányt, 
ha Te is akarnál valahova küldeni. Talán 
a Növi Sad-i Dannak. ( . . . )

Mikor jössz már egyszer Belegrádba?

Ölel és kézcsók, igaz barátod Ernő

Beograd, 1938. V. 16. Igen kedves Ba
rátom, itt küldöm a könyvszemlémet s a 
külön cikknek szánt Beszámolót. Igen szé
pen megkérlek, hogy a cikkben lehetőleg 
ne javíts. Igyekeztem mindenki kis mun
káját az itteni szemszögből nézni s el
ismerni! Viszont a kis bevezetőben szük
séges volt a kisebbségi élet morális és 
etikai alapjaira hivatkozni. ( . . . )

Szeretettel ölellek Kázmér

Beograd, 1938. V. 17. Kedves Károly, a 
pályázati hirdetmény, most láttam, a kö
vetkező lapokban jött: Interni list, Obzor 
és Novostí. Most majd a beogradi folyó
iratokban is.

Reményi levelezőlapját küldjed el vég
re, nehogy elvesszen. Ott van a Huxley- 
és Wittlin-kritikám, tehát külföldiek. írok 
ezekhez tehát magyarokról: Nagy Lajos:



A falu álarca; Thurzó Gábor: Előjáték, s 
ezt még pár napon belül megkapod s 
ezzel a júniusi szám irodalmi szemléje 
komplett lesz.

A beogradi színház drámai igazgatója 
sürgősen szeretné olvasni Jankulov fordí
tását a Tragédiából. Ha esetleg már ki 
van nyomva vagy van róla egy levonat, 
küldjed el nekem és én átadom neki.

Más közölnivalóm ezúttal nincs. Sok 
szeretettel ölel és kézcsók

Kázmér

Beograd, 1938. V. 21. Kedves Komám, 
a beogradi lapokban bizonyára láttad a 
kommünikét. Zagrebból a csatolt közle- 
mélyt és értesítést kaptam. Ha még va
lahol látom, kivágom és küldöm!

Reményi lapját köszönöm.
A júniusi számra ott lévő anyagomhoz 

okvetlenül kell magyar anyagot is adni! 
Itt küldök két rövidre fogottat.

A Nuáic-tanulmányt most írom és jú
liusra csak ezt fogod tőlem kapni és bol
dogan fogom látni, hogy végre Te is írsz 
a lapba!

Várom a Tragédia-foróltást. Láthattad 
a Reggeli Újságból is, hogyan csinálok 
lapunknak propagandát és igazán nem for
dulhatok meg szerb entellektüelek között 
anélkül, hogy erről ne beszélnék. S ez a 
legjobb, legközvetlenebb propaganda.

Kézcsók és sok üdvözlettel

Kázmér



Beograd, 1938. VI. 26. Igen tisztelt, ked
ves Barátom, legutóbbi őszinte és aggo
dalmaidat megértő levelemre nem vála
szoltál. Sajnálom, mert valóban kellene 
tenni valamit, hogy itteni irodalmunknak 
központi képviselete létesülhessen. Nem 
jönnél VII. 5.— 15. között Beogradba? Iga
zán szívesen látnálak, vendégszeretettel 
és baráti szívvel s alaposan kibeszélgetve. 
Jöhetnél egy szombat d.u. és maradhat
nál hétfő délig!

Ha lennél szíves a már kikorrigált VII. 
szám cikkeinek és a Vl.-ban pótlólag kül
dött és megjelent Nagy-, Thurzó-cikkek 
honoráriumát küldeni, hálás lennék! Légy 
szíves velem közölni azt is, vajon az idén 
is adsz-e ki VIII.— IX. dupla számot, mert 
ez esetben a félig kész Nuáió-tanulmá- 
nyomra és egy gazdag irodalmi szemlére 
számíthatnál. Kérem erre pontos válaszo
dat. Kézcsók és sok-sok üdvözlet,

igaz barátod: Ernő

Beograd, 1938. VII. 5. Kedves Károly 
( . . . )  E hó 15-től szeptemberig aligha le
szek idehaza, sőt, előreláthatólag egy 
olyan helyre megyek, ahol a posta is 
nehezen ér el. ( . . . )  Sok baráti üdvöz
lettel

Kázmér

Beograd, 1938. VII. 31. Kedves Szirmai, 
mivel máig sem írtad meg, mi van a 
Kalangyával, megjelensz-e és mikor, nem 
küldtem cikket. Hosszas hallgatásodat



nem értem. Kifáradtál volna? Ezt nem 
szabad tenned, mert soha jobb idő nem 
volt arra, hogy kitartó munkádnak gyü
mölcse legyen.

Mivel én júliusban úton voltam —  8 
nap Bukarest, 3 Szeged, 3 Pest —  és most 
újabb út előtt állok, itt küldök egy érde
kes tanulmányt, amely Manojloviéon ke
resztül az adyi világot is érinti. Találtam 
egy évekkel ezelőtt megjelent temesvári 
lapban 3 Manojlović-verset, pompás for
dításban, jó lenne, ha ezt ugyanabban a 
számban leadnád.

Augusztus vége felé újra írok. A kor
rektúrát Te javítsd ki. ( . . . )

Hallom, hogy meghívtak Szegedre. 
Miért nem mentél el? Érdemes lett vol
na. így a magyar irodalmat innen senki 
sem képviselte. Én újságíróként voltam 
ott.

Ölel Kázmér

Beograd, 1938. VIII. 7. Kedves Káro- 
lyom, egy órával ezelőtt érkezett a két 
kefe! Az egyiket, mindent félretéve, ki
javítva itt küdöm, mivel Tőled érke
zett. ( . . . )

Sajnálom, hogy ragaszkodsz az aka
démiához a ty kérdésben: gondolj Vukra. 
írj úgy, ahogy beszélsz, s beszélj úgy, 
ahogy írsz. Ez a paraszti sarj megdönt
hetetlen igazságot mondott ezzel! ( . . . )

Sok barátsággal ölel, kézcsók Ernő



Beograd, 1938. VIII. 8. Kedves Káro- 
lyom, ( . . . )  írod, hogy más távolról sem 
kap annyi honoráriumot, mint én. Hála és 
köszönet, de más nem is dolgozik eny- 
nyit és ilyenfajta munkát és volt idő, 
amikor évekig dolgoztam és honoráriu
mot el se fogadtam; bár ma is az a 
helyzet lenne. Gondolj erre és gondoltál 
volna rám is Madáchnál és a novella
antológiánál. (Zárójelben: a pesti egye
temen félévig hallgattam Alexander Ber
nét Madách-szemináriumát, Pozsonyban 
pedig vendég főrendezője voltam a Tragé
diának'. De persze ezt Te nem tudhattad!) 
Stefanovićnak adtam 12 példányt. Nagyon 
meg van hatva. A tanulmány mindenütt 
nagy tetszést váltott ki. Most fordítja a 
Centralni Pressbüro szerbre és Stefano- 
vić angolra, mert az angolul is meg fog 
jelenni. Olaszországba is vitet belőle 3 
Kalangyát és az olasz portrékiállításra 
jött egy író, aki tud magyarul, s azt ő 
is lefordítja. Mihelyt valami megjelenik, 
elküldöm s regisztrálhatod a Kalangyá 
bán. Örülök neki, mert lapodnak hoz je
lentőséget, hírt, nekem sajnos nem sok 
örömöm van mindebből. Rettenetesen el
csigázott, fáradt, idegroncs lettem. Sze
gény feleségem pedig . . .  jobb erről nem 
is beszélni, teljesen meg van törve. Fel
őrölnek bennünket a súlyos gondok. 
Gondolhatod, ily idegállapot mellett a 
szellemi munkára koncentrálódni, esszé
ket írni, majdnem a lehetetlennel határos.

( . . . )  Utazásom közben írtam a figye
lőket, itt küldöm őket. Szempontjaidat 
100%-ig respektáltam. Az úton nem tud
tam a Nušićot megírni! Közöld velem,



mikor zárod a lapot, mikor jelenik meg 
a következő szám, talán el tudom készí
teni.

Szeretettel ölel és kérlek, ne tételezz 
fel rólam olyanokat, amiktől távol állok. 
Hű Ernőd.

Beograd, 1938. IX. 2. Igen kedves Ba
rátom, pénzt, lapot megkaptam és iga
zán szép írások voltak benne. Novelláid 
nagyon elgondolkodtattak s valóban 
csúcsteljesítményei az itteni novellater
mésünknek. Igazán kár, hogy nem írsz 
többet, de így, együtt olvasni a hármat, 
tisztább, maradéktalanabb volt a hatás. 
Mivel a példányokat el kell küldenem a 
kiadóknak, szeretettel kérlek, küldj az 
1938. 8— 9-ből 3 példányt, az 1938. 7-ből 
2 példányt, az 1938. 2-ből 2 példányt. Ez 
utóbbiakat Szegeden és Pesten vették 
el tőlem s nincs egyetlenegy példányom 
sem. Remélem, teljesíted szerény kéré
semet. Az októberi számra 10— 15-ig 
kapsz lehetőleg egy tanulmányt és egy 
tartalmas könyvrovatot, bár mostanában 
alig kapok könyveket. Mikor jössz már 
megint egyszer Beogradba? Igazán any- 
nyi az olcsó utazási alkalom, hogy kár 
ebben a szép őszben felénk nem nézni.

Kedves családodnak sok üdv, Téged 
igaz barátsággal ölel Kázmér

Beograd, 1938. IX. 9. Igen kedves Ba
rátom, hatodiki leveledre a legrészlete
sebben sietek válaszolni, abban a sor
rendben, ahogy Te írsz nekem.



Novelláid: én egyszer olvastam egy
más után mind a hármat s tetszettek. 
Ahogy visszaemlékezem, az Idegen tet
szett a legjobban s enteriőrjében volt va
lami a melankóliából vagy a fájdalomból, 
ami őszintén megfogott. A Marionett
kert tulajdonképpen a Te vizionárius zsá- 
nered s én igen hatásosnak találtam. 
Sajnos, nincs már Kalangyám, hogy új
ból elolvashatnám a novellákat, de ha 
kérésemet a Kalangyák pótlólag küldé
sét illetőleg teljesítenéd egyszer, szíve
sen belemélyednék novelláidba s újra 
megírom alapos, objektív és kritikai vé
leményemet. Múlt levelemből az intelli
gens olvasó beszélt, akit a novellák meg
fogtak.

Nagyobb tanulmányt nem küldők, el
lenben rezerválj cca 10 oldalt november
re a szerbhorvát irodalom legérdekesebb, 
leginternacionálisabb jelenségéről, Voj- 
novié Ivóról írott esszémnek, akinek da
rabjait annak idejen Budapesten is be
mutatták.

Küldeményedet megkaptam és kéré
sedet illetőleg a következőket közlöm Ve
led. Én csehszlovákiai zsidó vagyok, nem 
itteni állampolgár s nem is ismerem, 
nem is mélyedtem el az itteni magyar 
kultúrmozgalmakban, ami érthető is. 
Nem azért írom ezt meg Neked, mintha 
félnék a szerep vállalásától, sőt, talán 
tetszik is nekem, de nem gondolod-e azt, 
hogy egy kissé furcsán fest majd, hogy 
a „Kázmér pont most megy és ismerteti 
a magyar kultúrmozgalmakat”. Én ez in
tézményekkel szemben is csak a jó euró



pai szemszögével állok, kissé hűvösen, 
objektíve, természetesen a jóleső szere
tet hangján, de mégsem szeretnék ér
zékeny Telkeken sebeket ütni, ha a kis 
munkát nem emelem világnívóra.

( . . . )  A küldött egyetemi könyvek dok
tori értekezések, minden eredetiség nél
küli diákstúdiumok, amelyeket valóban 
csak irodalomtörténeti szaklapok szok
tak ismertetni. Kérésednek ebben is ele
get teszek, olyan formában, hogy a szo
kásos irodalmi szemlémben majd min
den hónapban eggyel foglalkozni fogok. 
Most az Expresszionizmusra térek ki, 
amely témájánál fogva is a legérdeke
sebb. ( . . . )

Várom mielőbbi kedves válaszodat és 
szeretettel ölellek, várlak.

Kézcsók és sok üdv!
Ernő

Beograd, 1938. IX. 14. Igen kedves Szir
maim, örömmel tudatom Veled, hogy a 
félhivatalos Budapesti Hírlap e hó 11-i, 
vasárnapi irodalmi mellékletében 10 tár
cahasábon, a Kalangya jelentőségére rá
mutató bevezetővel nagy kivonatot ad a 
Manojlovióról írott esszémből. A hol na
pos évek Várada. Ady Endre és Manoj- 
lovics Tódor címmel. Jólesik nekem, hogy 
szerény munkásságom ismét megbecsü
lést és jelentőséget ad a Kalangyának 
és a Te kitűnő szerkesztői tulajdonsága
idnak s örülök, hogy ez a jövőben ismét
lődhet.

Igaz barátsággal, mindig hű munka
társad: Kázmér



Beograd, 1938. X. 10. Kedves Barátom, 
itt küldöm az Irodalmi Szemlét. Ha a 
korrektúrát e hó 25-ig küldöd, még a ré
gi lakásra! Azután nem írhatsz. Elsejére 
új címem: IV. Dalmatinska 73. II. emelet.

Itt küldöm Franyó Zoltán még sehol 
meg nem jelent délszláv fordításait. Na
gyon szépek. Mivel a Szemlé ben írok 
Franyóról, időszerű és célszerű lenne 
azokat kiadni. írjál előző levelemre. Illik 
válaszolni. Ölel Kázmér

Beograd, 1938. X. 13. Igen kedves Ba
rátom, most kaptam meg a legújabb Ka
langyát. Igen rendes, jó szám: de Te 
miért nem írsz?

Én költözködés előtt állok, kisebb, 
szerényebb lakásba kell vándorolnunk, 
szűkebb körülmények között. Felfordulva 
a lakás, könyveim elpakolóban, sok a sza
ladgálás, és ezért nem tudok a novem
beri számra elkészülni a Vojnovió-esszé- 
vel. Ezért előre írom, ne számíts rá. ( . . . )

Bocsáss meg, de az új miliőben na
gyon szorgalmas leszek. Szerettem vol
na Veled nagyon találkozni. Valahogy a 
lapunk —  megengeded, ha így nevezem
—  nyomtalanul halad el a nagy magyar 
irodalmi események mellett. ( . . . )  A Reg
geli Újságban írtam Kazinczyról, Herczeg- 
ről is de azt hiszem, Te is bizonyára 
úgy véled, ezekről nekünk is írni kel
lene.

Szeretettel ölel Ernő
Itt küldök egy B. H.-t a Manojlovió- 

cikkel.



Beograd, 1938. X. 26. Igen kedves Ba
rátom, mától kezdve új címem van: ÍV. 
Dalmatinska 73. II. s ezért minden leve
lezést, küldeményt leszel szíves ide cí
mezni. A decemberi szám részére a kül
dött Minerva-kötetekről írok beszámoló
kat, egyben küldök a nagy katolikus író
nőről, Lagerlöfről egy tanulmányt, aki 
nov. 20-án lesz 80 éves. A jövőre nézve 
tervem aktuálisabbakat írni, a világiro
dalmi és a magyar irodalmi események
hez szorosabban simulni. ( . . . )

Szeretettel ölel és jó egészséget 
Ernő

Beograd, 1938. XI. 13. Igen kedves Ká- 
rolyom, itt küldöm a Lagerlöf-esszét. A 
kéziratot legyél szíves két kefelevonat
tal mielőbb visszaküldeni —  én korrigá
lom — , mert szerb fordítóm elkezdte 
már a munkát és visszavettem tőle, hogy 
idejében kapjad meg. Ő egy Lagerlöf-kö- 
tet bevezetőjeként fordítja, amely majd 
tavasszal jelenne meg. ( . . . )

A januári számra rezerválj nekem egy 
ívet a Vojnovió-tanulmány részére, amely 
már félig kész.

Szeretettel várom a kefelevonatot s 
nincs kizárva, hogy 8— 10 nap múlva be
kukkantok Hozzád. Ölel barátod: Kázmér

Beograd, 1938. XI. 20. Jó komám, Ká
roly, itt küldök még két figyelőt. A Buck 
abban a törekvésben íródott, hogy kis 
revünk valahogy mégis hozzáigazodhas
son a világirodalmi eseményekhez. Le



szel szíves tehát az Irodalmi Szemlét ily 
sorrendben adni: 1. Pearl S. Buck —  2. 
Alexander Bernát: Nagy emberek —  3. 
Dsida Jenő: Angyalok citeráján —  4. Sal- 
ten Félix: Perri.

Azt hiszem, ezúttal elég szorgalmas 
voltam, a XI. számra elég lesz. 

Szeretettel ölellek Kázmér 
Kérek mindenről kefét!

Beograd, 1938. XII. 15. Igen kedves Szir
maim, a pár óra után, amit Veled tölt
hettem két héttel ezelőtt, szomorúan 
mentem haza. Semmivel. Azóta egy ál
lás után szaladgálok, meglehetős pánik- 
hangulatban, a teljes elmerülés veszé
lyétől félek. Hogy még néha egy pár ép 
sort le tudok írni, az olyan csoda, amit 
sohase hittem volna. ( . . . )

Olvasom, hogy Vrbas itteni képvise
lője, valami Schwarz meghalt. Amit 
Schwarz tudott, azt talán én is tudnám. 
Eladok én cukrot is, ha kell, nagyban 
és kicsinyben is. Talán beszélnél erről 
Hacker igazgató úrral. Ilyen intelligens 
ügynökük úgysem lenne. Szervezés az 
egész. Értenék hozzá s meg lennének ve
lem elégedve. Ha nem tartod torz ideá
nak, próbálkozz vele.

Irodalmat két hét óta nem csináltam. 
( . . . )  Dr. Stern papa még nem küldte a 
könyvet, de az írása sem olyan rossz. 
Neki nem tetszik Du Gard! Nekem se 
különösebben. A Vojnovic-tanulmány tel
jesen kész. Egyíves lesz. Mikor küldjem?

Sok-sok szeretettel ölel Ernő



Beograd, 1938. XII. 30. Drága jó Bará
tom, köszönöm e hó 27-i soraidat, me
legségedet és őszinte veleérzésedet, se
gíteni akarásodat. Minden oly igaz nyílt
sággal jön ki Belőled, mint hajdanában 
belőlem is, aki oly szívesen segítettem 
bárkinek is, ha tehettem. Fájlalom, hogy 
a cukorkombinációk nem sikerültek. ( . . . )

Egy diákot már tartunk, jól jövünk ki 
vele. Többet nem tudunk. Idegeink na
gyon, de nagyon rosszak.

Januárra volt Nálad két kritika: Ale
xander Bernát és Salten. Itt küldök még 
egyet, ha kiadod most, jó, ha nem, majd 
a dupla számban. A dupla szám részére 
a Vojnovic-tanulmányon kívül, amit erő
sen lerövidítettem, csak irodalmi szem
lét írnék. Nem vagyok barátja, hogy több 
tanulmány jöjjön egy számban tőlem. No
vella, vers, az más. Az alkotó munka, 
ami az írót láttatja. A Vojnovióot most 
olvasták szerb írók. Nagyon tetszett Ste- 
fanovićnak, Manojlovićnak is. A Figyelő
rovat is gondos lesz. Szép magyar köny
vekről akarok írni.

Van egy gondolatom. Csak Veled köz
löm és Te se mondjad tovább. ( . . . )  Csi
nálnék egy jugoszláv— magyar könyvtárt, 
évente 8— 10 füzetet, füzetenként 3— 5 
ív, ahogy jön. Szerkeszteném én és Te. 
( . . . )  Megjelennének benne tanulmányok 
a délszláv szellemi életről, versfordítá
sok, novellaantológiák, kisregények stb. 
7000— 10 000 dinár elég lenne az első há
rom füzetre. Az írók, fordítók honorári
um helyett 50— 60 példányt kapnának, 
jobb papíron! Már beszéltem a Pressbü-



róval és a Magyar Követséggel is. Ha 
elindítom és szép lesz —  mert az lesz 
— , ők is hajlandók támogatni, példányo
kat átvenni, sőt, szubvencionálni. Elkép
zelheted, milyen szépen csinálnám. Büsz
ke lennél rá. ( . . . )

Például az első három füzet lenne:
1. Három szerb költő (Dučić, Rakić, 

Stefanović versei magyarul). írnék hozzá 
egy kis bevezető tanulmányt, életrajzot 
és adnánk fényképeket is)

2. Dinko Simunović novelláiból (a leg
szebb, legtisztább horvát elbeszélő)

3. Az én délszláv tanulmányaim 
(Mestrović, Stefanović, Vük Karadžić, 
Cankar, Vojnović stb.)

4. tovább . . .
Én ezzel a könyvtárral pontosan, hűen 

elszámolnék, ha haszon lenne, vennék 
le belőle magamnak valamit, de biztos, 
hogy oly szép s oly kitűnő lenne, hogy 
akár szerb részen ezért nekem valami 
kis állást, kenyeret adnának, vagy ma
gyar részen megszereznék egy pesti lap 
jól fizetett tudósítását.

Vállalok minden korrektúrát, nyomdát, 
expedíciót. ( . . . )

Szeretettel várom híreidet és szerezz 
beleegyezéseddel végre nekem is jó új 
évet. amit szívből kívánok Nektek.

Ölel Ernő

Beograd, 1939. I. 7. Igen kedves Bará
tom, itt megy a Vojnović. ( . . . )

A Jankulov-ifordításról is 2— 3 nap 
múlva ott lesz Nálad a cikk!



Nem gondoltál arra, hogy a Tragédia 
20— 25 példányát itteni lapoknál, szelle
mi korifeusoknál el kellene helyezni? Ez 
lenne az igazi propaganda! Fogják a 
beogradi könyvesboltok árusítani? Mla- 
denovié színigazgatónak küldöttéi 1 pél
dányt?

Előző levelemre is kérek választ. Re
mélem, megértetted elgondolásomat és 
szeretettel várom, hogy a szép tervhez 
hozzásegíts.

Ölel igaz barátod Ernő

Beograd, 1939. I. 12. Igen kedves Ba
rátom, köszönöm hétfői leveled és a kül
dött négy darab regényen kívül megkap
tam a 250 dinárt is. ( . . . )

Ami a regényeket illeti, kár írnod 
Szekfűnek Zrínyi nacionáléja miatt. Ez a 
„regény” egy vasat sem fog nyerni. Kez
detleges történetmásolás ( . . . )  Belekuk
kantottam a többi regénybe is. Fájdalom, 
nagyon gyengéknek ígérkeznek. Meg fog
juk spórolni a fordítást s én sem keres
hetek. De az uralkodó szempont az iro
dalmi érték és az alapító intenciója, ami 
előtt tisztelettel meg kell hajolnunk. ( . . . )

A jugo— magyar könyvtár láncszeme 
lenne egy komoly és átfogó mozgalom
nak. Erre hivatkozom, amidőn még egy
szer ráirányítom figyelmedet korábbi 
tervemre. ( . . . )  Ismétlem, nekem csak az 
elindítás kell, az első három füzet kiadá
sa, ezután minden pompásan menne, 
mint a karikacsapás és talán ennek ré
vén el is tudnék szerényen helyezkedni!



Várom erről is híredet!
Azzal a tervvel foglalkozom, hogy a 

Növi Sad-i Urániánál kinyomatom a Voj- 
novic-tanulmányt. ( . . . )  Ha gondolod azon
ban, hogy a IV. és V. számokban két 
folytatásban hoznád (a Nyugat most ho
zott egy elég una.lmas tanulmányt az an
gol líráról két számban, tele idézettel!) 
s azután honorárium helyett adnál nekem 
200 különlenyomatot, szóval honorárium 
helyett a papírt fizetnéd meg a Napló
nak, szívesen engedném át ezt Neked. 
De ez esetben is kérem sürgős válaszod, 
ami ha igenlő lenne, kötelező is legyen, 
mert a Vojnovió-tanulmánynak akár így, 
akár úgy, májusban meg kell jelennie.

Kedves feleséged kezeit csókolom, 
Téged baráti szeretettel ölel

igaz barátod Ernő

Beograd, 1939. I. 17. Igen kedves Ba
rátom, nem voltam Beográdban. ( . . . )  
Kapsz majd egy kimerítő Könyvszemle- 
rovatot is benne Illyés Magyarok járói is. 
Szóval, teljes rendben, hiánytalanul in
tézem el megbízásaidat és ha még kel
lene valami, értesíts. ( . . . )

A Vojnovió-tanulmányt még valaki ol
vassa, ellenben 2— 3 nap múlva máris 
megkapod, hogy addig is legyen a nyom
dának mit szedni.

A tervezett Jugo— Magyar Könyvtár 
gondolatát félreértetted. Schwarz vezér 
ne adjon pénzt, ő  csak ne vegye vissza 
azt a pénzt, amit ily célra adott s amit 
nem tud a Kalangya kiadni, mert a pá



lyázat meddő lesz. ( . . . )  Szeretettel kér
lek tehát, gondolkozz szép programomon. 
( . . . )  Produkálnom kell valamit, hogy a 
további fórumok segítsenek és úgy ér
zem, szép gondolatomból érték sarjadna.

Sok-sok szeretettel ölel és várom min
denre kimerítő válaszodat.

Igaz barátod Kázmér

Beograd, 1939. I. 18. Leveleink keresz
tezték egymást ( . . . )  Most csak arra kér
lek, higgadtan gondolkozz a jugo— ma
gyar füzeteken és segíts hozzá, ha csak 
teheted.

Ölel Ernő

Beograd, 1939. I. 26. Igen kedves Ba
rátom, az az egyre erősbödő, őszinte és 
szívből jövő megértés, ami bennünket az 
utóbbi hónapokban oly örvendetesen ösz- 
szefűz s a jóleső aggodalom, amivel 
tönkremenésemet kíséred, természete
sen az én részemről nem marad viszon
zatlan. Mivel honorálhatom? Egyre gon
dosabb, elmélyedőbb munkával, egyre 
nagyobb, körültekintőbb gondossággal ne
héz missziódra, amit olyannyira értékelni 
tudok. ( . . . )

Vojnovió-tanulmány. ( . . . )  A tanulmányt 
elolvastattam többekkel, szerb írókkal, 
akik tudnak magyarul. Szerény leszek, 
nagyon tetszett nekik. ( . . . )  Lehet, hogy 
le tudnék belőle, ha nagyon erőszakol
nám, csípni vagy 7— 8 kéziratoldalt, töb
bet igazán nem. Ha visszaküldőd, igazán51



nem haragszom, de gondoltam, b ftiost 
erősbödő jugo— magyar viszony érdeké
ben is jó lenne leadni. ( . . . )

A Jankulov-cikk itt van! Lenne vagy 
4 oldal. Véleményem, hogy a Tragédia 
kiadását túl szerényen kezeled. Én ezt a 
Kalangya szerepe miatt alaposan kiak
náztam volna. írattam volna legalább 
négy cikket erről a dupla számban. ( . . . )

Belenyugszom abba, hogy vezérigaz
gatódnak a szép tervet nem említed meg. 
Megpróbálom másfelé realizálni, nagyon 
nehéz lesz. Fájdalmas, hogy Magyaror
szág vajúdása miatt egy ilyen értékes, 
drága embert veszített el a szép prog
ram. Gondolom azonban, hogy ha a pá
lyázat pénze megmarad, talán mégis tör
ténni fog a maradékkal valami s azt ta
lán, akkor, mégis mered e célra propo
nálni. ( . . . )  Drága Barátom, milyen ked
ves és nemes Tőled, hogy így gondolsz 
rám. Hidd el, lelkiismerettel hálálom 
meg. ( . . . )

Sok-sok szeretettel ölellek és ismét
lem, tégy a legjobb belátásod szerint. 
Meg vagyok győződve velem szembeni 
abszolút jóérzésedről, őszinteségedről s 
ez mindenért kárpótol.

Kézcsók. Isten Veletek Ernő

Beograd, 1939. III. 12. Kedves Káro- 
lyom, tegnap jöttem haza. Légy szíves, 
írjad meg tehát, mit vásároljak részed
re, könyvek és szótárak tekintetében. 
Boldogan és gyorsan állok rendelkezé
sedre. ( . . . )



Pesten voltak némi sikereim. A Kis- 
faludyban felolvasták a Sv. Stefanović-ta- 
nulmányt; az Akadémia folyóirata, a Bu
dapesti Szemle pedig hozza nagy esszé
met a mai jugoszláv irodalomról. ( . . . )

Igaz szeretettel ölel Kázmér

Beograd, 1939. III. 18. Kedves Káro- 
lyom, ( . . . )  Az események rettenetesen 
hatnak rám, nem tudjuk a hitleri árnyat 
kikerülni, lidércnyomás ez Európára . . .  
Pesten voltak némi sikereim ( . . . )  Mind
ez nagyon szép, de tudnom kellene, vég
re is miből fogok megélni?

Szeretettel ölel és választ, intézke
dést vár barátod

Kázmér Ernő

Beograd, 1939. III. 21. Igen kedves Ba
rátom, köszönöm legújabb leveled. Örü
lök, hogy szabadságon voltál. Rád férhe
tett. Nekem elég volt a háromhavi sza
badság, idegileg tönkrementem tőle. Ide
je volna rendszeresen dolgozni. Már el 
se hiszem, hogy ez valaha lehetséges 
lesz.

A Róth— Stofa ügyben máig semmit 
sem kaptam. ( . . . )  Hálásan köszönöm az 
ideát s ha Te személyesen összejössz 
Róth úrral, szólhatsz is érdekemben, de 
mást ne kérjél fel erre. ( . . . )

Itt küldöm négy könyvkritikámat. Ha 
sem a Zrínyit, sem a rádiódrámát nem



hoznád, akkor adhatod a terjedelmesebb 
Babltsot külön cikknek, míg a többi há
rom kéthasábos, figyelő. ( . . . )

A regénybírálat. Itt küldöm. Az én 
véleményem az volt, hogy a 4. sz. kéz
irat kapjon 1500 dinárt, a 3. sz. pedig 
500-at. Ez volt eleinte Manojlović véle
ménye is, míg Pandurović a 4. sz.-nak 
ki akarta adni az első díjat. Hosszas vi
ta után, kompromisszumként alakult ki a 
bírálati jelentés. ( . . . )  Annak idején meg
írtam Neked a Jugoszláv— Magyar Könyv
tár tervét, amelynek első három füze
téhez 10 000 dinár elegendő is lenne és 
elindulhatna ezzel azon a szép úton, amit 
szántam neki. De ha ezt nem lehetne ke
resztülvinni, ajánlom, csinálj most már 
csak magyar nyelvű pályázatot ( . . . )

a) egy jugoszláviai vegyes lakosságú 
falu szociográfiai rajza;

b) olyan irodalmi, művészeti tanul
mány, amely a két nép kulturális együtt
működésének programját körvonalazza;

c) olyan író vagy művész irodalmi 
portréja, aki a két nép együttműködé
sén fáradozott.

Hálás köszönet. Igaz barátod Ernő

Beograd, 1939. IV. 27. Drága Öregem, 
a Róthiügy még húzódik s a jövő héten 
fogok hozzá lemenni! Most állampolgár- 
sági gondjaim vannak és a legalizációs 
költségek, taxák ezrekre rúgnak. Képzel
heted ezt a harcot, egzisztenciáért s ál
lampolgárságért. Mióta nem láttál, meg
őszültem, megöregedtem.



Szeretném nagyon a jugoszláv tanul
mányaimat magyarul kiadni, erre fel ta
lán sikerülne az állampolgárság is. Sze
retettel kérlek, nem tudnál-e legalább er
re a célra a pályázatokból fennmaradó 
összegből cca 5000 dinárt nekem juttat
ni, illetve a kiadóhoz. A Reggeli Újság 
nyomdája hallatlan olcsón vállalná a nyo
mást, lenne vagy 10— 12 ív és hidd el, 
ezzel jobban szolgálnám a jugoszláv—  
magyar szellemi közeledést, mint a di
lettáns írók férc elbeszélő művei! ( . . . )

Mikor jössz már egyszer Beográdba? 
Nagyon kérem híreidet és sok szeretet
tel ölellek Ernő

Beograd, 1939. V. 3. Igen kedves Ba
rátom, szívesen tudatom Veled, hogy teg
nap Növi Sadon voltam és első utam 
Róth úrhoz vezetett. ( . . . )  A mai bizony
talanság azt a gondolatot is felébresz
tette benne, nem lenne-e jó mindennel 
felhagyni, az üzletet leépíteni? ( . . . )

Időközben Növi Sad városa kilátásba 
helyezte ottani illetőségemet és a na
pokban már be is adhatom a kérvénye
met. ( . . . )

Most már valóban csak az állás kel
lene és meg lennénk mentve. Drága Ká- 
rolyom, hálás szeretettel gondolok arra, 
amit eddig is tettél érettünk. Gondolkozz 
egy keveset, hogy lehetne a dolgot rea
lizálni és minél előbb munkába állani! 
Szeretettel várom válaszodat.

Hűséges barátod Ernő



Beograd, 1939. V. 10. Kedves Barátom, 
Róth-ügyben külön írtam. ( . . . )

Megkaptad a XX. veket? Hogy tetszik 
a Babits?

Az új Kalangyát most olvasom, első
nek a Te jellegzetes és harcosan őszinte 
gondolataidat, szívvel, értelemmel az lly- 
lyés Gyula Magyarokéra emlékeztetnek. 
Novelláidat este olvasom. ( . . . )

Szeretettel ölel Ernő

Beograd, 1939. V. 11. Kedves Károlyom, 
ne nyugtalankodj! Nem volt leveledben 
semmi olyan, amire hirtelen válaszolni 
kellett volna és gondoltam, majd a kéz
iratok küldésekor írok! 600 dinár —  há
lás köszönet! 200 dinár —  hasonlóan! 
( . . . )  15-ig kapsz következő kéziratokat 
a VI. számra: Kranjčević lírájáról (A szá
zadforduló legnagyobb horvát lírikusa!) 
Lesz vagy 5— 6 oldal, tehát külön kis ta
nulmány á la Babits ( . . . )  A figyelőbe 
kapod: Schöpflin: Vihar az akváriumban
—  Tamási: Szülőföldem —  Mikes Mar
git: Versek ( . . . )

Ölel Ernő

Beograd, 1939. V. 26. Igen kedves Ká
rolyom, e percben bontottam fel leve
led. Szokásom ellenére azonnal válaszo
lok. ( . . . )

Róth-ügy: hálával látom, hogy tovább 
törődsz a dologgal. ( . . . )



Babitsosai nem tárgyaltam, mert nem 
tárgyalóképes. Még mindig súlyos beteg! 
A XX. vek kérését, egy interjú miatt, el
juttattam a Nyugathoz s pár nap múlva, 
egy budai szanatóriumban, öt percig ül
tem ágyánál. Én mondtam tíz sablonos 
szót, erre ő kezemet szorongatta és szó
ról szóra ezt mondta: ,,Köszönöm, hogy 
eljött. Beteg vagyok, nem beszélhetek 
sokat. Gellért Oszkárral csinálják meg 
az interjúmat, s küldje, ha megjelent. 
Üdvözlöm a szerb írókat, a szabadkaiakat
— talán ezek voltunk mi — , s köszönöm, 
hogy megnézett.” ( . . . )

Igaz, jó barátod Ernő

Beograd, 1939. VI. 11. Öreg, harcos Ba
rátom, ( . . . )  Büszkén vállalom, hogy a 
Madách-Tragédia beogradi előadásának 
lehetősége az én művem s az én agyam
ból pattant ki. ( . . . )  Az én Tragédia-eIgon- 
dolásom érlelte ki Szegedet, amit Szilá
gyi, magyar gazdasági megbízott az ide
genforgalom érdekében megszervezett. 
( . . . )

Itt küldöm a júl. szám kéziratát. A 
júniusi Thurzóért jár még a honorárium 
( . . . )

Szeretettel ölel Ernő

Beograd, 1939. VI. 30. Igen kedves Ká- 
rolyom, egy fél órával ezelőtt jöttem meg 
a Sandžakbol, ahol négy napot egy 
1000 méteren fekvő fűrészen töltöttem. 
(. ..) Sem Te, sem a nyomda nem küldte



el az ASSZIMILÁCIÓS tanulmány kefe
levonatát. Gondosan titkoljátok tehát, mi 
is fog megjelenni nevem alatt. ( . . . )  Szek- 
fű Gyula sokkal betyárosabban és na
gyobb vehemenciával ment neki ennek 
a gyalázatos förmedvénynek, amelyet ép
pen az örökké nagy óvatosság miatt csak 
kesztyűs kézzel fogtam meg. Szeretném 
nagyon, ha az összhonoráriumokat most 
már rövidesen beküldenéd s ölellek, sok 
barátsággal Ernő

Beograd, 1939. VII. 14. Kedves Bará
tom, m. hó 20-i leveledre válaszolok. 
Végleg tudomásul vettem, hogy Schwarz 
vezér további mecénásságára nem lehet 
számítani. Könyvem tehát nem fog meg
jelenni. ( . . . )

Itt küldöm könyvszemlémet, s ott vár 
közlésre a Kranjőevió-tanulmány. Leszel 
szíves ezeket a legközelebbi számban 
leadni, s ha lehet, a honoráriumot ezút
tal kissé előbb küldeni. Feleségem, fiam 
elmentek és bizony pénz nélkül marad
tam. ( . . . )

Novelláidat ki akarod adni? Miért nem 
próbálkozol a pesti kiadónál? Ott ma no
vella-reneszánsz van. ( . . . )  Persze 400 ol
dalas novellás könyvet Boccaccio óta 
még senki sem adott ki. Erről le is be
széllek, legfeljebb 200— 240 oldal —  te
hát 15 ív! Ez maximum, mert ez sem a 
kiadóra, sem Reád nem ró terheket. Gon
dolkozz ezen, s ha segíthetek Neked, sze
retettel állok rendelkezésedre.



A XX. vek megszűnt. Elég baj nekem. 
Most a Vidicibe fogok dolgozni, de az 
sokkal kisebb felfogóképességű lap, no 
meg a Smenába!

A kefelevonatokat küldjed, kijavítani.
Szeretettel ölel és kézcsók Ernő

Mikor jönnél már egyszer Beográdba? 
Itt lakhatnál, most 14 napig egyedül le
szek!

Beograd, 1939. VII. 30. Igen kedves Ba
rátom, pénteken délelőtt írott levelem 
keresztezte a Te postaküldeményed ( . . . )  
A Kranjčević-esszćt nem kértem vissza 
s ezért itt újra küldöm s kérem mielőbb 
a kefelevonatot, hogy kikorrigálva, a szep
temberi dupla számban viszontlássam. 
( . . . )  A tanulmányt elolvastattam egy hor- 
vát íróval, dr. Vernić esztétikussal, az 
Avala főszerkesztőjével, aki perfekt ma
gyar és felesége a fordítónőm! El volt 
tőle ragadtatva. ( . . . )

A X. vagy a XI. számra a Rakić-tanul- 
mányt fogod megkapni és leközölni. ( . . . )  
A többi dolog: 1. Babitsné elbeszélései
ről írtam. 2. Cs. Szabó Magyar Néző
jéről a kritikát aug. 5-ig megkapod. Én 
eddig a Te kérésedre nem írtam a 
könyvről. Természetes, hogy szívesen 
írok róla, mert az író nekem nagyon szim
patikus. ( . . . )

Lenne vagy 40— 50 szép magyar szép- 
irodalmi könyvem eladó ( . . . )  Hallatlanul 
olcsón adom. Átlagban 10— 12 dinárt ké
rek értük ( . . . )

Előző leveledre bőven válaszoltam, 
csak arra nem, hogy dolgozom-e a Reg



geli Újságnak. Igen! Júliusban például 
38 cikket írtam! Te persze nem veszed 
észre, melyiket. Nem írom őket alá, de 
a legtöbbjéhez a szerkesztőség odateszi 
„Saját munkatársunktól”, ,,-ő” vagy itt-ott 
,,K. E.” ( . . . )  Én írom a magyarországi 
közgazdasági vasárnapi leveleket, a Mi 
újság a filmvilágban? stb., könyvkritiká
kat is (Zboray, Berendné, Gervais). De 
ebből nem lehet megélni! Ölellek s vá
rom a Kranjčević-kefelevonatot! Isten Ve
led Ernő

Beograd, 1939. VIII. 4. Igen kedves Ba
rátom, ne panaszkodj! Főleg nekem ne. 
Van állásod, fix kereseted, munkád. Én 
abból élek, hogy napról napra szomorúb
ban húzzuk össze magunkat és holmija
inkat adogatjuk el. De ezt csak Neked 
írom, saját használatodra, mert aki baj
ban van, azt az emberek lesz . . . .  k. ( . . . )

A Németh-kritikámhoz fűzött reflexió
idról csak annyit: sértés lenne Németh- 
re. ha nem lehetne neki őszinte véle
ményt mondani s pajtáskritikával illetni 
őt, aki ez ellen harcol. ( . . . )

Különben kedves Tőled, hogy sok kri
tikámat nagyon szépnek találtad. Vannak 
tiszta pillanataim is, amikor még koncent
rálni tudom magam. Most jött a Vidici 
c. szerb folyóiratban egy nagy Muszorgsz- 
kij-tanulmányom. ( . . . )

Sok szeretettel ölel és kézcsók Ernő



Beograd, 1939. VIII. 8. Kedves Öregem, 
leveled e percben kaptam.

( . . . )  Tanulmány: köszönöm kedves
előzékenységed. ( . . . )  Köszönöm könyveim 
iránti gondosságod. Nem kiselejtezésről 
van szó, hanem elsőrendű, szép, vadonat
új könyvekről, egyszer olvasva. Szeptem
ber elsején jegyzéket kapsz árakkal.( . . . )

Szeretettel ölellek, hű Ernőd

Beograd, 1939. IX. 2. Kedves jó Káro- 
lyom, pihenőmből itthon. A 14 napos 
tengerhez úgy jutottam, hogy egy hotel
társaságnak több reklámcikket írtam és 
egy magyar fürdőprospektust. Szép volt 
és nagyon szép Split!

Most itthon, a gondban és a tanács
talanságban, nyakamon a világháború 
szörnyű rémével. Mi lesz velünk?

Láttam az új számot. Meglepő, milyen 
friss és érdekes Radó elbeszélése. Le
vegős, fordulatos, drámai. Félek, hogy el
nyújtja, hogy rétestészta lesz. Kár lenne 
visszavonni az életet. Éppen tragikus tö- 
röttségében a megrendítő. De emlékeze
tes írás, a legjobb, amit tőle olvastam!! 
( . . . )

Itt küldöm a szeptemberi számra a 
Knut Hamsun-esszémet. Most nyolcvan- 
éves] ( . . . )

Itt küldöm 40 könyv jegyzékét. Egy 
szép kis válogatott könyvtár. ( . . . )

Szeretettel ölellek és Isten Veled. 
Kézcsók Ernő

Hogy állsz a katonasággal? Tartalékos 
tiszt vagy? Én mindig untauglich voltam. 
Állampolg. kérvényem beadtam!



Beograd, 1939. IX. 8. Igen kedves Ba
rátom, e percben kaptam 7-i leveled. Na
gyon köszönöm a Cs. Szabó-levél továb
bítását s majd a napokban írok neki. 
( . . . )

Beszélhetnél a vezéreddel, talán fel
venne, még ha csak arra az időre is, 
amíg valaki hazajön a mozgósításból. 
Utána biztosan megtartana, mert napon
ta 18 órát is képes vagyok dolgozni. Kép
zeld el, ha én is ott lehetnék, milyen se
gítséged lenne a Kalangya tekintetében. 
Boldogan levenném a vállaidról az expe
díciót és a kiadóhivatalt.

( . . . )  15-én postára adom a Szemlét, 
vagy 2— 3 magyar könyvről. Remélem, a 
HAMSUN-cikk tetszett. ( . . . )  Ha a direk
ciónak a terv szimpatikus, küldhetek egy 
curriculum vitae-t.

Szeretettel kérlek levelem pontos és 
részletes elintézésére, illetve a Tőled 
megszokott kimerítő válaszra.

Kézcsók és sok üdvözlet.
Hű barátod Ernő

Beograd, 1939. IX. 24. Igen kedves Ká- 
rolyom, ne csinálj kérdést a kért Ka
langyából. Igazad van. 8 darabot kaptam 
az utolsóból. ( . . . )  Szeretettel köszönöm 
a múlt számra még küldendő 100 dincsit 
s a mostani kéziratok után is, ami jár, s 
ha elsejéig küldenéd, az a kedves FIÚ 
lennél, aki minden morcosság ellenére is 
vagy. De én már megszoktalak. Egyebek
ben a helyzet Nyugaton is, nálam is, vál
tozatlan.

Kézcsók és sok üdvözlet, ölel Ernő



Beograd, 1939. IX. 30. Igen kedves Ká- 
rolyom, egy igen érdekes eseményről 
tudatlak. ( . . . )  Elmeséltem neki (Velmar- 
Jankovicnak), mit végzel Te, a Kalangya, 
no meg mi is, szerény munkatársak ezen 
a téren, s adtam neki néhány számot, 
amelyekből láthatta, hogy majdnem min
den szám hoz szerbhorvát fordítást és 
kritikákat. ( . . . )  Én még ma megcsiná
lom a kimutatást arról, mi jelent meg a 
Kalangya 8 éve alatt a jugoszláv iroda
lomból magyar fordításban, egyben a 
cikkekről is említést teszek. ( . . . )

Ölel baráti szeretettel Ernő

Beograd, 1939. X. 6. Igen kedves Bará
tom, sürgönyöd óta teljesen tanácstalan 
vagyok. ( . . . )

A Kalangya-kimutatást elkészítem s 
hétfőn beadom Velmar-Jankoviónak. A 
pénzt nagyon köszönöm, megkaptam. ( . . . )

Igen szépen megkérlek, írjad meg vég
re, mi történt Nálatok? Biztosíthatlak 
őszinte baráti szívem minden melegéről 
és Veled érzésünkről, kis családom nevé
ben is. Bármi történt, ne csüggedj! Sor- 
sos ember vagy és keserű sorsokat min
tázol írásaidba. ( . . . )

Igaz, hűséges baráti ragaszkodással
Ernő

Beograd, 1939. X, 16. Igen kedves Ba
rátom, elutazás előtt vagyok, a hét vé
gén újra itthon, s ezért távirati stílusban 
óhajtok Neked válaszolni. ( . . . )



Kritikáimat kissé javítottam. Neked 
se okozott volna nagy munkát. Én csak 
egy fórumot ismerhetek el írásaim fe
lett s ez a szerkesztő, dr. Szirmai, az 
író és irodalomismerő. ( . . . )  Emelt fővel 
állok írásaim mellett, a legjobbat és leg
intelligensebbet nyújtom, amit a vajdasá
gi irodalomban adni lehet. írókat, közön
séget nevelek és világirodaimat nyújtok. 
Ha én nem lennék, direkte ki kellene en
gem termelni. ( . . . )  Rád bízom magamat 
és írásaimat. írói sajátságomat el kell 
ismerjed, valóban nem írok a legényegy
let kuglizóinak. De ezt Te nem is fogad
nád el tőlem. ( . . . )

Igaz, hű barátod és munkatársad
Ernő

Beograd, 1939. XI. 13. Igen kedves Ká- 
rolyom, amilyen szép és tartalmas a 10. 
szám, éppen olyan fájdalmas, hogy a ta
nulmányom a szedő vagy a korrektor 
vandál gondatlanságának áldozata lett. 
( . . . )  Ha ilyesmi ismétlődik, az a lapra 
nagy blamázs. ( . . . )  Ölel Ernő

Beograd, 1939. XII. 20. Igen kedves Ba
rátom, nyolc napig egy kínos bélinfluen
zában feküdtem. Tegnap óta vagyok fenn. 
Még gyenge vagyok. Nem tudok leveled
re megfelelő hangnemben protestálni. De 
talán jobb is ez így. Szélmalomharcunk 
meddően folyik immár harmadik éve, s 
ha valamelyikünk nem tér meg a másik 
álláspontjához, talán még eltart pár 
évig. ( . . . )



Soha nem volt kifogásom, ha simítot
tál stílusomon, s ez alól nem is mente
lek fel. Ez a szerkesztő kötelessége. Más 
írásával bizonyára többet kínlódhatsz.. Az 
asszimilációs cikkel alaposan elbántál. Ha 
meghagytad is Farkasra vonatkozó meg
jegyzéseimet, érveléseimet kihúztad. ( . . . )  
Ha olvastad volna Szekfű kirohanását 
Farkas ellen, azt hitted volna bizonyára, 
hogy Szekfű legalábbis zsidó rabbi. ( . . . )

Isten Veled és javulj meg. Abban a 
korban vagyunk, amidőn az embernek 
már vannak saját gondolatai. Legalábbis 
nekem.

Kézcsók és baráti ölelés Ernő

Ha addig nem írnék, igaz szívvel és 
minden földi apróságon, hiúságon felül
emelkedő baráti szeretettel kívánok Nek
tek boldog karáncsonyt. . .

Beograd, 1940. I. 14. Igen kedves Ká- 
rolyom, az az érzésem, hogy a mi levele
zésünknek tulajdonképpeni matériája nem 
fog addig elpihenni, amíg Te a Kalan
gyát szerkeszted, vagy amíg én annak 
munkatársa leszek. ( . . . )  Hogy minden 
negyedévben nekirugaszkodjunk egymás
nak, hogy újra őszinte legyek, olyan dol
gok miatt, amit jóindulatú emberek egy
más között pillanatok alatt el szoktak in
tézni, annak sok értelme nincs. Bennem 
a békére nagy szándék van, Tőled is csak 
a legminimálisabb megértést kérem. ( . . . )

Te most is kérted írásaimat, én csatol
tan küldöm. ( . . . )



Ami az itteni magyar írók működését 
illeti, ehhez a kérdéshez Te tőlem nem 
kértél és nem vártál véleményt. Még so
hasem mondtad azt, hogy egy itt meg
jelent könyvről írjak. Ha majd erre alkal
mat adsz, szívesen fogom véleményemet 
elmondani. Még Börcsök Erzsébetkéről is.

( . . . )  Jelenleg a csatolt könyveim van
nak raktáron, s ha azonnal válaszolsz, 
nem ajánlom fel a kölcsönkönyvtárnak, 
ahova minden hó végén szoktam az új
donságokat beliferálni. Várom tehát szí
ves válaszod. Itt a jegyzék, eredeti 
árakkal.

Szeretném, ha az ilyen félig harci, fé
lig elvi levelek abbamaradnának s len
nénk azok a jó barátok, akiket az irodal
mon túl valóban emberi, jó szimpátiák 
kapcsolnak össze.

Sok szeretettel ölellek és kézcsók. 
Isten Veled, kedves Károlyom.

Ernő

Beograd, 1940. I. 16. Igen kedves Ká
rolyom, köszönöm a 100 dinárt. Ma kap
tam meg!

Ami a könyveket illeti, természetesen 
a legboldogabban kiszolgállak, bár —  ért
ve nagyszerű ízlésedet —  a 12 könyv kö
zül valóban a legnagyszerűbbeket válasz
tottad ki, azokat, amelyek az új könyv
szezon kimagasló értékei. ( . . . )

Egyebekben maradtam változatlan sze
retettel és igaz ragaszkodással hűséges



barátod, még annak ellenére is, ha néha 
egymás fejét meg is mossuk. Az ilyen 
deresedő fejeknek ez nem is árt.

Kézcsók és sok üdvözlet Ernő

Beograd, 1940. III. 5. Igen kedves Ba
rátom, soha még nem írtam könyvről, 
amelyet ne olvastam volna, áll ez színi
előadásra, muzeális dologra. ( . . . )  A FREY- 
féle gyűjtemény érdekel, magam is kép
zett numizmatikus vagyok. ( . . . )  Mivel a 
gyűjtemény Zomborban van, nincs kétsé
gem az iránt, hogy Herceg János kitű
nően megírná a dolgot, vagy még talán 
Gyöngyössy is. ( . . . )  Közöld azonnal, mi
kor van lapzárta és meddig tudnék eset
leg egy 5— 6 oldalas Rakió-esszét küldeni, 
amelyhez a jegyzeteim megvannak.

Sok barátsággal és szeretettel ölel 
igaz barátsággal Ernő

Kézcsók. Mikor jössz már egyszer Be- 
ogradba?

Beograd, 1940. III. 13. Igen kedves Ba
rátom, legutóbbi leveledre válaszolva, 
idecsatolom a nagyon jól sikerült Rakié- 
tanulmányomat és igaz barátsággal mon
dom, hálás vagyok Neked, hogy erre al
kalmat adtál. Igaz, kemény, nagy munka 
volt. 48 óráig írtam, sokat téptem el, s 
nem is voltam az idő alatt kinn a szobá
ból. Éppen csak hogy aludtam és itt-ott 
ettem. ( . . . )

A sörgyár miatt írtam suboticai bará
taimnak. ( . . . )  Szeretettel kérlek, ne res
tellj értem egy pár jó szót ejteni. ( . . . )



Ebben a hónapban igen knappul va
gyok pénzzel és a hosszú tél nagyon ki
merített. Ahonnan csak lehet, pénzt ké
rek, előre is. Soha nem teszem ezt, de 
most nem kerülhetem el. Légy olyan ked
ves, soraim vétele után küldjél nekem 
azonnal 500 dinárt. A tanulmányért is jár 
körülbelül a fele s majd a következő 
számban is fog járni a másik fele, mert 
majd nagyon szorgalmas leszek. ( . . . )

írd meg, mikor kell majd az áprilisi 
szám kézirata.

Ölel Ernő

Beograd, 1940. III. 28. Kedves Káro- 
lyom, legutóbbi leveledre majd pár nap 
múlva válaszolok. Ma csak annyit: a
ll.-lll. szám máig sem érkezett meg. Én 
csak egy jámbor író vagyok, de mit szól 
ehhez a szegény előfizető! ( . . . )

Sok szeretettel ölek Kázmér 
Török könyvét elküldtem.

Beograd, 1940. IV. 4. Igen kedves Ká- 
rolyom, napok óta olvasom, hogy a lap 
megjelent s én máig sem kaptam egyet
len számot sem. Igen megkérlek, add 
fel címemre a szokásos 10 példányt. ( . . . )

Pontosan írjad meg, mikorra kell kéz
irat, mert előreláthatólag 20-a előtt nem 
tudok küldeni, akkor is keveset, mert a 
jugoszláviai útikönyvemet, amit pesti meg
bízásra írtam, 15-ig kell szállítani.



A májusi számtól kezdve természete
sen a legnagyobb szeretettel és a kívánt 
terjedelmekig állok rendelkezésedre.

Szeretettel ölellek és várom a példá
nyokat. Nagyon érdekel.

Ernő

Beograd, 1940. IV. 7. K. Károly, leve
ledet megkaptam. Képekről, dalosegylet
ről, Csuka lapjáról egy beogradi levél 
alakjában írok, 2— 3 nap múlva ott lesz. A 
levél, mint a beogradi események össze
foglalója, a jugo— magyar kapcsolatok 
legújabb eseményeiben. Leveledre majd 
akkor bővebben válaszolok.

Ezeket a rövidre fogott kritikákat le
szel szíves a Vinaver után adni, ami re
mélem, hogy ezúttal jönni fog.

Ölel Ernő

Beograd, 1940. IV. 12. 10-én kelt leve
ledet e percben kaptam. ( . . . )  A Balázs 
rajzai igen érdekesek. Úgy látom, hogy 
könyved készül. Ez alkalomból majd egy 
nagy portrét fogok Rólad írni. Erről még 
majd beszélgetünk.

A MEDJUNARODNA KNJIŽARA, ahol 
az ország minden folyóirata kapható, haj
landó a KALANGYÁ-t is elfogadni bizo
mányba s kérésemre a kirakatba is ki
tenni. ( . . . )  Remélem, a lappal való tö
rődésemet szívesen látod.

A viszontlátásig a kézirataimmal
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Beograd, 1940. V. 7. Igen kedves Ba
rátom, 29-i leveledre válaszolok most
itt. (. . .)

A Tragédiát nem tudja Beograd előad
ni, mert nincs a díszletre büdzsé s nincs 
is Éva. Ellenben Stefanović Tragédia-for
dítását az ÁLLAMNYOMDA már nyomja 
és közelesen meg is jelenik. Mindeneset
re ez olyan momentum, ami mellett mi 
sem mehetünk el nyomtalanul s majd 
írni kell róla. ( . . . )

Olvastam most három magyar köny
vet: Jankovich Ferenc legújabb verseit.
Egyben két új magyar regényíró legújabb 
műveit, Aradi Zsolt: A játékos fia, Esz- 
terhás István: Három nap a pokolban.
Erről is írhatok majd. ( . . . )

Most Csuka szerb lapja fogja a jugo 
lapok szemléjét megcsinálni s engem kért 
fel erre. Általában a szerb, horvát kap
csolatokat is szervesebben kellene csi
nálnod. Én félek Neked ilyesmit küldeni, 
ellenben Csuka pl. két lapját tölti meg 
ezzel s most már engem is a legszer
vesebben bekapcsolt ebbe az akcióba, 
öngyilkosság lenne ebből nekem kimarad
ni, pláne, amikor rám a Csuka lapjainak 
ma már szüksége van. ( . . . )

Ajánlom Neked a következő gyors
megoldásokat.

1. Állandó magyarországi folyóirat
szemle. Ezt én, ha erre minden számban 
csak t— 1,1/2 oldalt szánsz, megcsiná
lom. ( . . . )

2. Állandó jugoszláviai folyóiratszemle. 
Hasonló terjedelem, hasonló alapon, mint 
a magyar. Ezt is vállalom.



3. Vezess be egy budapesti, beogradi, 
zagrebi, esetleg egy erdélyi levelet. ( . . . )

Ez lenne hamarjában gyors tanácsom, 
ami egy kis változatosságot jelentene. Ál
talában a változatosságra gondot kellene 
fordítani, s formán, technikán, betűanya
gon is itt-ott valamit változtatni, hogy az 
olvasónak ne legyen a dolog unal
mas. ( . . . )

Boldog lennék, ha mindebből valamit 
is megvalósíthatnál, én igaz szívvel és 
lélekkel állok melletted s én lennék a 
legboldogabb, ha egy mindenki által be
csült és szívvel olvasott lap lenne a Ka
langya, amelybe büszkeség lenne dol
gozni.

Szeretettel várom szíves híreidet, 

ölellek Ernő

Beograd, 1940. V. 14. VÉGE A CIVILI
ZÁCIÓNAK. AHI győzött. Adieu Kultúra!

Kedves Károlyom, az ünnepek miatt 
csak tegnap kaptam meg leveledet, a- 
melyre itt részletesen válaszolok.

Vinaver: az új szerb irodalom legeuró
paibb jelensége. Szeretném, ha elolvasná
tok tőle valamit, akkor informátorod bi
zonyára nem állítaná, hogy túlértékeltem. 
Melegen ajánlom a Čardak ni na nebu —  
ni na zemljuW

A Velmar-Jankovié-tanulmányt, kíván
ságodhoz hűen, legfeljebb 6 oldalra mé
retezem. ( . . . )  Vajon a VII. szám dupla 
lesz-e, s ha igen, mikor van lapzárta s 
mikor jelenne meg? Erre feltétlenül szűk-



ségem van, mert nagyon el vagyok most 
pár hétre foglalva. Mindenesetre igen ör
vendetes, hogy ezentúl sok kisebbségi 
kulturális cikk jelenik meg. Pláne, ha jól 
lesznek megírva!! ( . . . )

Beszéltem illetékes helyen a kulai 
hercehurcáról. Nevettek rajta. Nincs olyan 
rendlekezés, amely jugoszláv állampolgár
nak, ha csak ettől bírói ítélet —  polgári 
jogok elvesztése —  nem fosztotta volna 
meg, megtiltaná, hogy lapot szerkesszen, 
ha tetszik Cetinjéből is egy mondjuk ku
lai napilapot. ( . . . )  Ha átiratot vagy idé
zést kapnál —  bár ezt kétlem — , azonnal 
írj expressz!

Mi van Babitsosai? Azonnal írjad meg, 
ha többet tudsz! Én még ma írok Gellért 
Oszkárnak, megkérdezem.

Csatolom a VI. szám részére kritiká
mat. Adhatod különcikkben, Irodalmi 
Szemlében is, kis betűkkel is, de mivel 
bevezetése s befejezése is van, inkább 
cikkjellegű. Ezért ajánlanám, ha egy hasá
bosán szedetnéd.

Ölel s nyugalom, Ernő

Beograd, 1940, VII. 5. Igen kedves Ká- 
rolyom, előző levelemben tisztelettel fel
kértelek, tudasd velem, hogy a VII. szám 
dupla lesz-e. ( . . . )  Küldjed el a VI. szám
ra vonatkozó honoráriumot. Nagyon kell 
most minden garas. Tudatlak, hogy a Vi- 
dlci mellett most majd a Srps. knj. glas- 
nikba is fogok dolgozni s a VII. elsejei 
számban már meg is jelent egy nagy



tanulmányom a mai magyar irodalomról 
s a társadalom szemléletéről. Többi cikk 
majd redszeresen jön. A beogradi rövid- 
hullámú állomáson hétfőn este Szente!e- 
kyről lesz előadásom. A magyar nyelvűt, 
ha meg akarod hallgatni, akkor figyelj 
20.50-kor. Más nyelveken is jön az elő
adás.

Várom szeretettel híreidet s ölellek

Ernő

Beograd, 1940. VIII. 3. Kedves Káro- 
lyom, Te is, a Kalangya is mélyen hall
gatnak. ( . . . )

Velmar-Jankovió szerdán, de lehet, 
hogy már kedden elutazik Pestre. Ha 
kész a szám, az alanti címre küldess 
expressz 4— 5 példányt.

( . . . )  Sok barátsággal ölel és ha lehet, 
nekem is elküldethetnéd a 10 példányt.

Ernő

Beograd, 1940. XI. 5. Igen kedves Ba
rátom, a Jugoslovenska— madjarska revija 
legközelebbi száma részére megírom a 
Kalangya teljes jugoszláv és kisebbségi 
vonatkozású bibliográfiáját. Ehhez a mun
kámhoz hiányzik a Kalangya első évfo
lyamának 2. száma. Igen kérlek, légy szí
ves azt nekem azonnal megküldeni. Ha 
csak egy példányban lenne meg, úgy azt 
48 órán belül visszaküldöm. ( . . . )



Szíves válaszodat tisztelettel kérem 
és maradtam kedves feleségednek kéz
csók, Téged pedig barátsággal üdvözöl

Kázmér

Beograd, 1940. XI. 10. Kedves Káro- 
lyom, köszönöm a gyors elintézést. Külön 
megy vissza a Kalangya és a Jug.— madj. 
revija. ( . . . )  VIII. 8-án Szentelekyről, X. 
14-én Az ember tragédiája jugoszláv for
dításairól tartott előadásaim során hosz- 
szan és melegen beszéltem a K-ról. Ha 
levelem megkapod holnapig, úgy 11-én, 
hétfőn este 20.50-kor a beográdi rövid- 
hullámú adót hallgasd meg, melyen át is
mét tanúja lehetsz elismerésemnek és 
hűségemnek, valamint objektivitásomnak.

( . . . )  Ljubljanában egy szlovén kitűnő 
haviszemlével megállapodtam, hogy kiad
nak egy vajdasági különszámot, s esetleg 
magyar írók elmennek felolvasásra Ljub
ljanába. Hasonló tárgyalásaim voltak 
Zagrebban is.

Változatlan hűséggel és igaz barát
sággal, feleségednek kézcsókkal:

Ernő
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É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y Endre
ÚJ LÉLEKINDULAS

2. S á f r á n y  Imre
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vlnkler Imre művészetéről)

3. D é s i Ábel
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o I o z s i Tibor
ŐRTŰZ FÉNYÉBEN
(Szabadkai folyóiratok és könyvek)

5. B a l á z s  G. Árpád
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D é r  Zoltán
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)

7. Lé v a y Endre
FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)

8. B u r k u s Valéria
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor
A CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya András életútja)

10. G a r a y Béla
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i Károly
IKAROSZ SZÁRNYÁN 

■ *> (Önéletrajz)



12. D é r  Zoltán
AZ ELSŐ MŰHELY
(Kosztolányi Dezső önképzőköri évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)

14. S o m o g y i  Pál
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a I b Miklós
A SZÉN
(A mártír költő versei)

17. F e k e t e  Lajos
A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(Önéletrajzi jegyzetek)

18. C s u k a  Zoltán
„MERT VÉN SZABADKA, ÁLDALAK 
(Emlékezés két életkorszakra)

19. F e h é r  Ferenc
SZABADKAI DIÁKÉVEIM
(A költő kibontakozásának első szakasza)

20. L á n g  Árpád
IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)

21. K o s z t o l á n y i  Dezső
NEGYVENNÉGY LEVÉL 
(Költő családon belül)

22. D é r  Zoltán
A TUDÓS TANÁR
(Toncs Gusztáv élete és munkássága)

23. K o I o z s i Tibor
ERZSÉBETLAKTÓL A MAGLAJIG
(Kizur István forradalmi életútja) 76



24. P e t k o v i c s  Kálmán
ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(Szabadka, 1941)

25. U r b á n  János
HALÁLTÉPETT ÉLET
(Bakos Kálmán, a forradalmár)

26. L é v a y Endre
EGY NEMZEDÉK ELINDUL 
(A szabadkai fiatalok harcos évei 
— 1931— 1940)

27. I v á n y i István
VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 
ÉLETEM FOLYÁSÁRA 
(önéletrajz)

28. G a j d o s  Tibor
A SZIKLAEMBER 
(Matko Vuković életútja)

29. K á z m é r  Ernő
LEVELEK
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É L E T J E L  K Ö N Y V E K

1. C s é p e  Imre
HATARDOMB
(Vallomások)

2. K o I o z s I Tibor
SZABADKAI SAJTÓ 
(1848— 1919)

3. P á l i n k á s  József
SZABADKA NÉPOKTATÁSA 
(1687— 1913)

4. L a t á k István
VASKOSZORÚ 
(Lírai emlékezések)

5. C s á t h  G é z a
ÍRÁSOK AZ ÉLET JÓ 
ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL 
(Kritikák, cikkek, karcolatok)

É V K Ö N Y V E K

ÉLETJEL 1. (1958—1967) 

ÉLETJEL 2. (1967— 1972)
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E L Ő K É S Z Ü L E T B E N

S z e k e r e s  László
SZABADKAI HELYNEVEK

P e t k o v i c s  Kálmán
A KÉRDŐJELES EMBER 
(Dokumentumriport)

V i r á g  Ágnes
SKARLÁT LEVÉL 
(Verseskötet)

G a j d o s  Tibor 
EMLÉKVÁR 
(Regény)

B r e n n e r János
LIFKA SÁNDOR MUNKÁSSÁGA
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derülnek ki. A kezdeményező 
idejekorán szólt, az előkészü
leteket meg is kezdte, de nagy 
vállalkozásában megakadályozta 
a második világháború, amely
nek ő is  tragikus áldozata lett.

Am ikor Szirmai Károlyhoz ir t  
leve le it olvassuk, úgy tetszik, 
hogy ezek, az őszinte sorok, 
in tim  vallomások olyan össze- 
függőek, akár egy életregény. 
Kár, hogy ebben a válogatás
ban kissé töredékes ez a ké
sei vallomás, mert sokszor épp 
azt keressük, ami az idők sod
rában elveszhetett s kimaradt 
belőle, de így is  egy újabb 
értékes fejezetet, vagy ha úgy 
tetszik: forrásmunkát je len t a 
jugoszláviai magyar irodalom  
teljesebb képének megalkotá
sához.

Szenteleky Kornél leveleinek 
összegyűjtése és kiadása után 
a forró hangú író  to llábó l pa
pírra került sorok újabb rész
leteket tárnak fe l a harmincas 
évek irodalm i életéből. A há
ború fe l legei már i t t  gomo
lyogtak égboltunk alján, de az 
író  ezekben a feszültségekkel 
te li esztendőkben is  éber volt, 
hatványozottabban aktív: életünk 
jövőjének és értelmének kere
sésében a legszilárdabb pontot 
le lte  meg népeink egységének 
és testvériségének kiépítésé
ben. Igen, így szellemtörténeti 
síkon is  egymásba fonódhatnak 
a századok.




